Barcelona, 9 d’abril de 2020

Benvolgudes famílies,
Primer de tot desitjar-vos
vos que estigueu bé en aquests moments tan complicats en els que ens
trobem.
Us volem informar que degut a l’excepcionalitat, el rebut cobrat sencer de març del menjador
(menjar i monitoratge) del qual s’ha d’emetre el retorn dels dies del 13 a 31 de març (que
inicialment s’havia concretat tornar amb la segü
següent
ent quota de menjador, però veient que aquesta
possibilitat, a mesura que van passant les setmanes, s’e
s’està complicant) ess realitzarà el més aviat
que ens sigui possible.
Cal recordar, però, que tot i que és Closques qui emet el rebut conjun
conjuntt de menjar i monitors/es,
aquesta s’encarrega exclusivament del servei de monitoratge i és Cuina Ju
Justa
sta qui s’encarrega
s’encarreg del
menjar, amb qui ens posarem d’acord per a fer el retorn conjuntament.
Pel que fa a les quotes de les extraescolars
traescolars corresponents als dies de l’1 al 12 de març les famílies
haureu observat que Closques no les ha cobrat, i no ho farem fins que fem el retorn de les quotes
de temps de migdia. Es cobraran les acollides per dies
ies solts, i les extraescolars en proporció als
dies de l’1 al 12 de març.
Donada l’aturada sobtada de l’activitat, Closques es troba en un moment complicat. Ja abans del
confinament estava pendent de que se li retornés l’import de les beques menjador atorgades per
l’Administració per un import de 34
34.000,00€
€ dels quals Closques ja havia avançat dues terceres
parts i que a dia d’avui encara no ha cobrat aquest import.
A això se li suma que,, també abans del confinament, ja va abonar per avançat una sèrie
d’extraescolars (el pagament de les quals és trimestral) a empreses externes que fan les
extraescolars i les quals tampoc han retornat els diners de les extraescolars que no es faran degu
degut
al confinament dels nens i nenes.
Per tots aquests
ts motius exposats us demanem comprensió i temps per a poder gestionar i fer les
devolucions, garantint en tot moment que es regularitzarà la situació en quant es retorni a la
normalitat, moment en que s’abonarà
onarà la part corresponent als dies 13 a 31 de març.
Rebeu una forta abraçada.
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