Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

Horaris d’estiu de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
i dels equipaments municipals
Fins al 2 de setembre l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament
de Mollet estarà oberta de 8 a 15 hores i tancarà per les tardes.
Per tant, fins el 2 de setembre, aquest dia inclòs, l’OAC estarà oberta de dilluns
a divendres de 8 a 15 hores. A partir del 5 de setembre es reprèn l’horari
habitual de 8 a 19 hores.
Tancament dels centres cívics i culturals
Centre Cívic L’Era: De l’1 al 31 d’agost
Centre Cívic de Can Borrell: Del 26 de juliol al 31 d’agost
Centre Cultural La Marineta: Del 25 de juliol al 31 d’agost
CIRD Joana Barcala: De l’1 al 31 d’agost
Centre Cívic de Lourdes: Del 27 de juny a l’1 de setembre
Casal La República: De l’1 al 31 d’agost
Centre Cívic de Can Pantiquet: Del 28 de juliol al 12 d’agost, l’horari serà de 10
h a 13 h i de 15.30 h a 20.30 h de dilluns a divendres. Tanca del 13 al 31
d’agost.
Biblioteca Can Mulà: L’horari d’obertura del mes de juliol és de dilliuns a
divendres de 16 h a 20.30 h i de dimarts a divendres, els matins de 10 h a
13.45 h i les tardes de 16 h a 20.30 h. Tanca per vacances del 28 de juliol a l´1
de setembre, ambdós inclosos.
Tancament equipaments de gent gran
L’Ateneu Gran Espai de formació per a gent gran: De l’1 al 31 d’agost
EL Lledoner. Centre de serveis per a gent gran: De l’1 al 31 d’agost
Espai Sant Jordi: De l’1 al 31 d’agost
Casal d’Avis Ntra. Sra. De Lourdes: De l’1 al 31 d’agost

Oficina del Síndic Personer
Durant el mes de juliol, l’Oficina del Síndic Personer de Can Lledó, estarà
oberta només els dimecres al matí de 10 h a 12 h. Durant el mes d’agost
romandrà tancada.
Museu Municipal Joan Abelló
Durant el mes de juliol, el Museu Abelló obre dijous i divendres de 17 h a 20 h.
Els dissabtes estarà obert d’11 a 14 h i de 17 a 20 h i els diumenges d’11 h a
14 h. Durant el mes d’agost estarà tancat menys per la festa major: dissabte 20
d’agost (obert de 17 h a 22 h), diumenge 21 d’agost (obert d’11 h a 14 h i de 17
h a 22 h) i dilluns 22 d’agost (obert de 17 a 22 h).
Oficina Local d’Habitatge
L’horari d’estiu és de dilluns a divendres de 10 a 13 h i romandrà tancada del
16 al 26 d’agost, ambdós inclosos)
EMFO
Del 27 de juny al 9 de setembre EMFO farà horari de jornada intensiva de 8 h a
15.30 h. Durant el mes d’agost estarà tancada del 8 al 22.
Servei de deixalleries
Dilluns de 9.30h a 13.30h i de 16h a 19h
Dimarts de 16h a 19h
Dimecres a divendres de 9.30h a 13.30h i de 16h a 19h
Dissabte de 9h a 15h
Diumenge de 9h a 14.30h
Durant l’agost l’horari serà: dimarts de 14 h a 19 h i de dimecres a diumenge de
9 h a 14 h.
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