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Previsions de reobertura d’espais, serveis i equipaments municipals 

L’Ajuntament de Molins de Rei informa de les previsions de reobertura i posada en 

funcionament dels espais, serveis i equipaments municipals que es produiran aquesta 

setmana. 

L’Ajuntament de Molins de Rei inicia l’obertura progressiva d’espais, serveis i 

equipaments municipals, alhora que s’han adaptat les instal·lacions municipals d’acord 

amb les mesures de seguretat i higiene recomanades per les autoritats sanitàries per 

iniciar la reincorporació al treball presencial dels empleats públics i la reobertura 

progressiva de les dependències i serveis municipals, al públic en general. 

Tot i això, es continuarà prioritzant l’atenció telefònica o telemàtica sempre que sigui 

possible. 

Així doncs, l’Ajuntament informa que els equipaments que donen el tret de sortida a la 

reobertura aquesta mateixa setmana són: 

 Ca n’Ametller amb un horari de 9 a 14 h i de dilluns a dijous. Sol·licitar cita prèvia 

al telèfon 93.680.37.31. 

 Espai Entitats Collserola. Les modalitats d’atletisme, tir amb arc i tennis de taula 

es permetrà el seu ús sempre quan no hi hagi cap mena de contacte, es 

mantinguin les distàncies i no hi hagi espectadors, i per la resta d’entitats, se’ls hi 

reserva un dia a la setmana, s’ha de sol·licitar cita prèvia a 

cultura@molinsderei.cat 

 Poliesportiu Municipal, el Pavelló la Sínia, el ZE Ricard Ginebreda i el CF Josep 

Raich inicien entrenaments de grups reduïts en l’horari de 16 a 23 h. 

 La Piscina Municipal obre de nou per a socis i esportistes. Cal demanar cita 

prèvia al web https://cnmolins.cat/ 
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 Les pistes de petanca obren amb usos normals sempre mantenint, això sí, les 

normes sanitàries. 

 Oficina d’Atenció Empresarial. Dimarts i dijous de 9 a 14 h, demanant cita prèvia 
al 93.680.02.97 o bé, al correu electrònic empresa@molinsderei.cat 
 

 Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, dimecres de 9 a 14 h, demanant 
cita prèvia al 93.680.03.70 o bé al correu electrònic consum@molinsderei.cat 

 

 Oficina Municipal Habitatge, de dilluns a divendres de 10 a 14 h, demanant cita 
prèvia al 93.680.37.39 o bé al correu electrònic habitatgecovid@molinsderei.cat 
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