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PREU PÚBLIC PER A L'ASSISTÈNCIA A L'ACTIVITAT DE L'ESCOLA DE LLEURE

SERVEI HORARI PREU per alumne

Servei de reforç o acollida matinal        Horari: 8:00 a 9:00 h Preu: 12,00 €/setmana

Servei d’Escola de Lleure Horari: 9:00 a 13:00 h Preu: 40,00 €/setmana

Servei de menjador amb carmanyola Horari: 13:00 a 15:00 h Preu: 15,00 €/setmana

1. Definició del servei  

La prestació del servei per a l'assistència a l'Escola de Lleure es defineix com la realització d'un conjunt
d'activitats  principalment  esportives,  que  inclouen  també  diverses  activitats  lúdiques  i  educatives,
adreçades a nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 13 anys i que es duu a terme a les
instal·lacions de l’Escola Beat Bonaventura com a seu principal. L'Escola de Lleure té com a objectiu
ocupar el temps de lleure dels infants durant l'estiu, fomentant la pràctica de l'esport, les activitats de
contacte amb la natura i les activitats plàstiques. 

La prestació d'aquest servei es desenvolupa durant els matins, en el període estiuenc que cada any
s'estableix i, sempre i quan, hi hagi un nombre mínim d'inscripcions.

S'ofereix també, com a servei complementari, el servei de menjador amb carmanyola: atenció directa amb
monitor  a l’infant  durant l’estona de l’àpat i  els períodes de temps anteriors i  posteriors dins l’horari
establert. Cada infant haurà de portar el seu àpat en una carmanyola o similar. 

2. Obligats al pagament  

Estan obligats a pagar els preus públics els qui es beneficiïn dels serveis pels quals s’hagin de satisfer.
A aquest efecte, s’entendrà per beneficiari els pares, tutors o responsables dels menors que sol·licitin
el servei, el gaudeixin o utilitzin.

                                                                                                                                           
3. Import del servei  

• L’import del preu públic fixat per als diferents serveis oferts per l'Escola de Lleure, és el que recull
el quadre de tarifes corresponent, aprovat per l'Ajuntament de Riudoms.

• Els imports continguts en la tarifa tenen caràcter irreductible, i es percebran, en tot cas, per un
període mínim d'una setmana. 

4. Obligació de pagament i característiques del servei  

• L'obligació de pagament del  preu públic  regulat  en aquestes condicions neix  des de l’inici  de
l'Escola de Lleure, sempre a petició de l'interessat el qual haurà formalitzat prèviament la inscripció
a l'edició corresponent, especificant els serveis sol·licitats.

• El pagament d'aquest preu s'exigirà de forma prèvia a l'inici de la prestació del servei i s'haurà de
fer efectiu durant el període d'inscripció.

• Una vegada  finalitzat  el  període  d'inscripció  i  en  el  cas  que  l’interessat  comuniqui  la  manca
d'assistència a l'Escola de Lleure, no procedirà la devolució del preu pagat, excepte que el servei
no es presti o desenvolupi per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu.
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