Nota de premsa
Terrassa, 14 de juny de 2018

L’Ajuntament aplicarà l’horari d’estiu als serveis
d’atenció ciutadana del 15 de juny al 14 de setembre
El nou horari afecta els serveis d’atenció presencial i el 010

L'Ajuntament de Terrassa aplicarà a partir de demà divendres, 15 de juny, l'horari
d'estiu en els serveis d'atenció presencial a la ciutadania i d’atenció al 010. Aquest
nou horari serà efectiu fins el proper 14 de setembre. Així, els horaris d’atenció
ciutadana seran els següents:
010
•

Del 15 de juny al 31 de juliol, i de l’1 al 15 de setembre:
De dilluns a dijous, de 8 a 15 h
Divendres i vigílies de festiu, de 8 a 14.30 h.

•

Agost: De dilluns a divendres de 8 a 14.30 h.

Oficina d’Atenció Ciutadana de plaça Didó:
•

Del 15 de juny al 31 de juliol, i de l'1 al 15 de setembre:
De dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h.
Divendres i vigílies de festiu de 8.30 a 14.30 h.

•

Agost: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.

Oficines d’Atenció Ciutadana de Districte:
•

Del 15 de juny al 31 de juliol, i de l'1 al 15 de setembre:
De dilluns a dijous, de 9 a 15 h.
Divendres i vigílies de festiu de 9 a 14.30 h.

•

Agost: tancat
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Diversos serveis municipals que també atenen a la ciutadania (Ocupació, Serveis
Socials, Urbanisme, Consum, etc.) i equipaments com les biblioteques, els casals o
les diferents seccions del Museu de Terrassa modificaran també els seus horaris
durant els mesos d’estiu. Adjuntem, en document a part, els horaris detallats.
Recordem que en qualsevol moment es poden consultar els horaris vigents de tots
els serveis municipals de forma detallada al web aoberta.terrassa.cat/oficines/ i que
en més d’una dotzena d’oficines i serveis es pot demanar cita prèvia a través de
https://citaprevia.terrassa.cat/, trucant al 010 o presencialment.
D’altra banda, us recordem també que la ciutadania pot fer tràmits les 24 hores del
dia, els 365 dies de l’any, sense haver-se de desplaçar, a través de la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa (seuelectronica.terrassa.cat/).
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