
  
 
 
 

EDICTE  
 

Es fa públic que el Consell d’Administració del PMC, en sessió del 27/12/2017, ha 
aprovat els següents horaris de les seves dependències, per l’exercici 2018: 

 
CENTRE CULTURAL  

 
Horari habitual d’atenció al públic: 

 
- De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 22.00. 
- Dissabtes de 09:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00. 
- Diumenges de 09:00 a 14:00. 
* Excepció: la tarda del dia 31 d’octubre, es tancarà a les 21.00 hores. 
 
   Dies Tancat:  
* 1, 6 i 7 de gener; 30 i 31 de març; 1 i 2 d’abril; 1 de maig;  23 i 24 de juny;  15, 27 
i 28 d’agost; 11 de setembre; 12 d’octubre; 1 de novembre i 6, 8,  9, 24, 25 i 26 de 
desembre. 
* Per vacances d’estiu: del 21 de juliol a 19 d’agost (ambdós inclosos). 
 
Horari d’estiu: del 2 de juliol al 14 setembre: De dilluns a divendres de 09:00 a 
14:00 i de 17:00 a 21:00, dissabtes i diumenges horari habitual. 
Horari Setmana Santa:  Dies 26, 27 i 28 de març, de 09:00 a 14:00 i de 17:00 a 
21:00, dijous 29 de març, de 09:00 a 14:00 i a tarda tancat. 
Horari Festes Nadal:  Els dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2018 i els dies 27 i 28 de 
desembre, de 09:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00. Els dies 29 i 30 de desembre 
2018, horari habitual cap de setmana i el dilluns 31 de desembre de 09:00 a 14:00 
i tarda tancat.  
 

SERVEI DE REGISTRE: 
 

Horari habitual: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:00 i 
Dissabtes de 10:00 a 13:00.  
Tancat: Diumenges, festes oficials i locals, vacances d’estiu i el dimarts següent 
de Festa Major. 
Horari especials: 

• Durant els períodes de vacances de Setmana Santa, Festes de Nadal i els dies 
laborables dels mesos de juliol i agost, l’horari serà de 09.00 a 14:00 hores, 
de dilluns a divendres; les tardes i els dissabtes tancat. 

• En els dies hàbils del període de tancament per vacances d’estiu del PMC i el 
dimarts de la Festa Major, per a presentar qualsevol document, es podrà fer 
al registre general de l’Ajuntament (c/ Balmes, 2 de Ripollet), en el seu horari 
d’oficines. 

Lloc de registre de documentació: Edifici del Centre Cultural situat a  la Rambla 
Sant Jordi núm. 2, de Ripollet (08291). 



 CENTRE INTERPRETACIÓ PATRIMONI 
 
Horari habitual: 
- Dimarts i dimecres de 09:30 a 13:00 i de 16:00 a 20:00  
- Dijous de 16.00 a 20.00  
- L’últim diumenge de mes d’11.00 a 14.00. 
Tancat:  
* Setmana Santa:  del 26 de març al 2 d’abril (ambdós inclosos). 
* Nadal:  de l’1 al 8 de gener i del 22 al 31 de desembre (ambdós inclosos). 
* Vacances d’estiu: 21 de juliol a 19 d’agost (ambdós inclosos). 
* Festes oficials. 
* Festes locals : 21 de maig i 27 d’agost. 
* Altres: 28 d’agost. Dimarts Festa Major. 

Els dies de Festa Major: 25, 26 i 27 d’agost, la dependència estarà oberta només 
per a activitats de la Festa Major.   

Horari d’estiu: 25 juny a 16 setembre. Durant aquest període només s’obrirà 
dimarts i dimecres de 9.30 a 13.00 i de 16.00 a 20.00 (resta de dies tancat). 
     

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Horari habitual: 
Tardes: De dilluns a divendres de 16 a 20:30. 
Matins: Dimecres i dijous de 9:45 a 14:00. 
Dissabtes de 10:00 a 14:00. 
Horari d’estiu:  del 18 de juny al 22 de setembre (ambdós inclosos): 
Tardes:  De dilluns a divendres de 16 a 20:30 
Matins:  Dimecres de 10:00 a 14:00 
Dissabtes tancat. 
Tancat: 
* Festes Oficials. 
* Festes locals : 21 de maig i 27 d’agost. 
* Vacances d’Estiu:  del 23 de juliol al 19 d’agost.  
* Setmana Santa:  del 29 de març al 2 d’abril (ambdós inclosos).  
* Festes Nadal: 5 de gener de 2018 i 24 i 31 de desembre. El dia 27 de desembre 
matí tancat. 
* Festa Major: Els dies 26, 27 i 28 d’agost, la dependència estarà oberta només 
per a activitats de la Festa Major.   

* Altres: divendres 7 de desembre. 
 

TEATRE AUDITORI  DEL MERCAT VELL 
Tancat: 
* Vacances d’estiu: del 23 de juliol al 19 d’agost (ambdós inclosos).  
* Setmana Santa:  del 26 de març al 2 d’abril (ambdós inclosos). 
* Nadal:  de l’1 al 7 de gener i del 24 al 31 de desembre (ambdós inclosos). 
* Festa Major: dimarts 28 tancat.   

 
Qualsevol modificació d’aquests horaris serà aprovada i anunciada adientment. 
 
Tot lo qual es fa públic als efectes adients. 
 
 
 
 

Oriol Mor Hernández, 
President-Delegat del PMC 

Ripollet, 27 de desembre de 2017. 


