
VILASSAR DE MAR 

4. En relació amb les famílies i persones usuàries de 
serveis 

a) L’Ajuntament seguirà fent els ajuts familiars. En cas que es valori cada situació es destinarà 

una partida especial per donar suport econòmic a aquelles famílies beneficiàries d’ajuts 

escolars municipals de menjador, complementàriament a les mesures que prengui el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

b)Les famílies no hauran de pagar les Escoles Bressol Municipals: L’Ajuntament eximeix a les 

famílies del pagament de la quota de les escoles bressol municipals durant el temps que 

aquestes estiguin tancades. 

c)De la mateixa manera, s’eximeix les persones usuàries a pagar les tarifes de l’Escola d’Adults 

Municipal, durant el temps que aquesta estigui tancada. 

d)En relació amb diverses activitats municipals: les activitats no realitzades dins del mes de 

març i mentre duri la situació d’alarma decretada es recuperaran, en mida de les possibilitats. 

Si no fos possible, es descomptarà l’import corresponent de les quotes de les persones 

usuàries. 

e) Un cop finalitzada la situació d’alarma s’analitzarà i resoldrà servei a servei, la situació de les 

quotes o preus públics pagats per les persones usuàries. 

f) En relació amb la piscina municipal, s’aplicaran les mesures següents:  

-  Si la durada del tancament obligatori s’allargués més enllà del dia 29 de març, paralitzar els 

cobraments de les quotes dels socis/es d’alta del mes d’abril fins que la situació es normalitzi.   

- Es compensarà el temps no gaudit del servei durant el mes de març en la primera facturació 

un cop oberta la instal·lació; descomptant així l’import del període no gaudit en el primer rebut 

facturat, exceptuant els socis de manteniment ja que aquest tancament no els afecta.  

- Es compensaran les classes no realitzades durant el mes de març d’activitats aquàtiques i 

dels cursets de natació, descomptant així l’import del període no gaudit en el proper rebut a 

facturar (3r trimestre). 

 


