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AVISOS

LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT ES TRASLLADEN
PROVISIONALMENT A CAN FIGUERES

Com ja hem anunciat a través del Butlletí Municipal en breu
s’iniciaran les obres de millora a la Casa de la Vila de Gualba.
La finalitat de la reforma va en les línies de millores
estructurals, d'accessibilitat, de funcionalitat i d'eficiència
energètica.

Es per això que a partir del dia 20 de novembre, les oficines de
l’Ajuntament, així com l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, es
traslladen a la Masia de Can Figueres. L’Oficina d’Atenció al
Ciutadà es situarà a la planta baixa de la Masia i les oficines
dels treballadors de l’Ajuntament en el primer pis de la masia
que té l’accés per la part del darrere de l’edifici.

Durant el dijous 16 i divendres 17 de novembre les oficines romandran tancades per fer el trasllat. Per urgències podeu
trucar al telèfon 608143654.

El funcionament de la Masia de Can Figueres com a Punt d’Informació no es veurà afectat.
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NOTÍCIES

S’han digitalitzat les Actes del Ple de 1904 a 1995

Aquesta acció s’emmarca dins del programa de digitalització
que porta a terme la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de
Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, i que té com a
objectius la conservació, l’accessibilitat i la difusió de les actes
del ple municipals. Aquesta documentació es considera com a
essencial pels Ajuntaments ja que garanteix la seva gestió
interna i és una font molt valuosa per a la consulta i la recerca
històrica dels usuaris externs.

L’Oficina de Patrimoni Cultural sufraga la totalitat del cost de la
digitalització de les actes dels municipis que formen part del
Programa de Manteniment, com és el cas del nostre municipi.
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Properament aquestes actes seran incorporades al portal Arxius
Municipals Digitals https://www.diba.cat/amd/desenvolupat des
de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona
i que permet la consulta de manera conjunta de les actes de
diferents municipis. En compliment de la legislació vigent es
restringeix l’accés públic online de les Actes del Ple Municipal
fins a 50 anys de la seva producció.
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Ajuntament de Gualba

Passeig Montseny, 13 
08474 Gualba 
Tel. 93 848 70 27 
NIF: P0809600J

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h 
Dimarts i dijous de 16:00h a 20:00h

El primer dissabte de mes de 10:00h a 13:00h 
(excepte el mes de gener del 2016 que s'obrirà el segon dissabte)

Horari del jutjat de Pau

Dimecres de 10:00h a 12:00h

http://www.gualba.cat/
tel:+34938487027

