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Les noves dependències del Servei Integral d'Atenció Ciutadana

El Servei d’Atenció Ciutadana del Palau Tolrà es trasllada el
proper 22 de juliol a El Mirador Centre de Coneixement

Dijous 15 de juliol de 2010

El Mirador Centre de Coneixement es convertirà el proper 22 de juliol en un nou
espai d’accés i relació de la ciutadania amb l’administració. L’equipament acollirà a
partir d’aquesta data les dependències del Servei d’Atenció Ciutadana, així com
d’altres centres especialitzats, com ara l’Oficina Local d’Habitatge, l’Organisme de
Gestió Tributària i Recaptació de la Diputació de Barcelona, l’Oficina d’Immigració
del CITE, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor i el Servei d’Atenció a
la Dona.

La major part d’aquests serveis es troben situats en l’actualitat a la planta baixa del
Palau Tolrà, que en els propers mesos reorganitzarà els espais que quedaran
alliberats. La seu central de l’Ajuntament mantindrà a la seva planta baixa una
recepció-consergeria per a l’atenció dels diferents serveis ubicats en aquest edifici.

El nou pol d'atenció ciutadana situat a El Mirador permetrà oferir un servei
centralitzat al qual es podrà acudir per a la recerca d'informació i orientació general,
la tramitació  administrativa o la informació especialitzada sobre recursos i serveis
del municipi.

L'accés presencial es farà des del nivell de l'antic passeig de la Plaça Major,
recentment batejat com a plaça del Mirador. Tots els serveis conservaran el mateix
número de telèfon, el 937144040. Per contactar amb l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona s’haurà de trucar al número de telèfon
934729199.

Servei d'Atenció Ciutadana
Pl. d'El Mirador, s/n
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor
Pl. d'El Mirador, s/n
Servei d'orientació jurídica a persones nouvingudes
C. de Portugal, 2D
Oficina Local d'Habitatge
Pl. d'El Mirador, s/n
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT)
Pl. d'El Mirador, s/n
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