
TREBALLEM PER ABRERA 

COMUNICAT A LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MÓN PETIT 
 
Des de l’Ajuntament d’Abrera i en el context de les decisions adoptades pels òrgans de 
govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc, activat en fase d'Emergència 1, es van 
adoptant mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 
(coronavirus).  
 
Com ja sabeu, en data 13 de març de 2020, el Govern de Catalunya va establir per 
seguretat el tancament inicial per un període de 15 dies naturals de tots els centres 
educatius per tal de posar fre a l’escalada de contagi, situació que s’ha ampliat per part 
del Govern d’Espanya fins l’11 d’Abril. És per això que l’Ajuntament d’Abrera va ordenar el 
tancament de diferents equipaments municipals inclosa l’Escola Bressol Municipal Món 
Petit. Restem a l’espera i us mantindrem informats/es amb les indicacions oficials que es 
vagin aprovant.  
 
Des de l’Ajuntament d’Abrera, us comuniquem que estem planificant intensament per tal 
que aquestes mesures no afectin a les famílies ni a les treballadores i treballadors de 
l´empresa de serveis educatius.  
 
Així doncs, hem pres les següents mesures:  
 
PARALITZEM EL REBUT: Pel que fa als serveis que no rebreu durant el tancament del 
centre i que ja se us han cobrat a principis de mes (escolarització, menjador/berenar fixe i 
acollida fixe), no us afectaran econòmicament ja que hem paralitzat els rebuts fins al 
restabliment del servei. D’aquesta manera la quota que ja s’ha cobrat, se us compensarà 
en el proper rebut que s’emeti una vegada reiniciem el servei.  
 
L’Ajuntament es farà càrrec de pagar a l’empresa de serveis les factures que anirien a 
càrrec de les famílies, per tal de garantir la continuïtat del servei i de les treballadores i 
treballadors un cop acabin aquestes mesures de confinament.  
 
Per acabar, us recomanem que seguiu els canals oficials de comunicació municipals, amb 
l’actualització constant de les diferents accions que s'estan prenent. També a través 
d’aquests comunicats un anirem informant.  
 
Moltes gràcies per la vostra comprensió per avançat. 
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment a educacio@abrera.cat  
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