
 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE LES SESSIONS D’OCTUBRE I NOVEMBRE PER TANCAMENT FORÇÓS   

En primer lloc, com a cursetista del Centre durant els mesos d’octubre i novembre, volem donar-te les 

gràcies pel teu suport i confiança durant el període que novament ens han obligat a tancar. També volem 

dir-te que tens, i et reconeixem, tot el dret a sol·licitar una compensació pels dies que el Centre ha estat 

tancat. 

Dit això volem fer-te les següents consideracions i una petició final abans que tramitis aquest formulari de 

sol·licitud de devolució. 

DURANT TOT AQUEST TEMPS DE TANCAMENT FORÇÓS DEL CENTRE: 

 L’equip de manteniment s’ha encarregat de mantenir ateses i vigilades les instal·lacions i les ha 

posat a punt per a la seva reobertura. 

 Hem mantingut un contacte permanent amb tots vosaltres a través de les xarxes socials. 

 Hem preparat i adequat el Centre amb les mesures de prevenció i seguretat necessàries perquè la 

teva tornada sigui més segura que mai. 

 Hem respectat i mantingut TOTS els llocs de treball de les treballadores i treballadors. 

 Hem obert amb la il·lusió que tornis al teu Centre de sempre perquè continuïs gaudint d’ell amb 

totes les garanties de seguretat, higiene i prevenció que la nova normalitat ens obliga. 

Per totes aquestes raons confiem en la teva comprensió davant aquesta situació i t’agrairem moltíssim 

que reconsideris la teva sol·licitud de devolució com a gest de suport a l’EQUIP DE LA PISCINA MUNICIPAL 

DE CENTELLES per les importants pèrdues econòmiques que està generant al Centre i a les persones que hi 

treballen. 

Si, tot i així, creus que l’has de sol·licitar et demanem, si us plau, que emplenis les dades següents: 

 

SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DELS DIES DE CURSET D’OCTUBRE I NOVEMBRE QUE EL CENTRE HA ESTAT 

TANCAT (data límit d’entrega o envio a recepció el 31 de desembre de 2020) 

 

NOM i COGNOMS cursetista __________________________________________________________ 

 

NOM i COGNOMS pare/mare/tutor __________________________________________________    

DNI___________________ 

Correu electrònic (en majúscules) ________________________________     

                  Signatura:_________________ 

S O L · L I C I T A 

La devolució proporcional del curset d’octubre i novembre pels dies que el Centre ha estat tancat. 

La devolució es realitzarà tan aviat com sigui possible, necessitarem unes setmanes per coordinar i 

gestionar la teva sol·licitud. T’informarem de l’import i del procediment de devolució a través del correu 

electrònic indicat. 


