PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

TARIFES DEL PREU PÚBLIC

Les tarifes aprovades del preu públic per la prestació del servei de menjador
als centres escolars que presta l’Ajuntament de Riudoms, són les següents:
Concepte
Alumnes de l’Escola Beat
Bonaventura Gran i de l’Escola
Cavaller Arnau

Preu servei

Preu servei esporàdic

5,60 €/dia

6,15 €/dia

Llar d’Infants “Picarols”

139,00 €/mes

8’95 €/dia

Llar d’Infants “Picarols” (0 a 1 any)

36,75 €/mes

5,25 €/dia

Els imports detallats no inclouen l’IVA.
Les tarifes del preu públic per la prestació del servei de menjador s’aplicaran
des de l’inici del curs escolar 2012-2013.

CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST SERVEI

1.- Definició del servei.
Aquest servei compren el subministrament de l’àpat i l’atenció directa a
l’alumnat als centres escolars durant el temps de la prestació del servei de
menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que acaben les
classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada màxima de
dues hores i mitja en total.

2.- Usuaris del servei.
Poden utilitzar el servei escolar de menjador els/les alumnes dels centres
educatius de primària existents al municipi de Riudoms que ho sol·licitin per
escrit, així com els alumnes de la Llar d’Infants municipal.
Estan obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels
serveis pels quals s’hagin de satisfer.
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3.- Import del servei.
Concepte

Preu servei

Preu servei esporàdic

Alumnes de l’Escola Beat Bonaventura
Gran i de l’Escola Cavaller Arnau

5,60 €/dia

6,15 €/dia

139,00 €/mes

8’95 €/dia

36,75 €/mes

5,25 €/dia

Alumnes de la Llar d’Infants “Picarols”
(Més d’1 any)
Alumnes de la Llar d’Infants “Picarols”
(De 0 a 1 any)

Es considera comensal esporàdic aquell que fa ús del servei menys de tres
dies a la setmana.
L’import del servei es revisarà abans de l’inici de cada curs escolar.

4.- Pagament del servei
L’obligació de pagar el preu públic neix des del inici de la prestació del servei, si
bé es podrà exigir el depòsit previ del seu import total o parcial.
Quan per causes no imputables al obligat al pagament del preu, el servei no es
presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
L’import del servei escolar de menjador s’haurà d’abonar íntegrament pels
usuaris d’aquesta prestació, excepte pel que fa a la tarifa mensual pels
alumnes de més d’1 any de la Llar d’Infants, la qual es reduirà en el mes de
setembre d’acord amb la data d’inici del curs, i en els mesos de desembre i
gener en els que es descomptaran els dies de les vacances de Nadal.
El pagament dels preus públics establerts s’efectuarà en període voluntari
d’acord amb els terminis que estableix la Llei general tributària per a les
liquidacions.
Els deutes per aquests preus públics podran exigir-se pel procediment
administratiu de constrenyiment.

5.- Característiques del servei
Com a norma general, el servei meritarà per mesos naturals sencers. No és
possible descomptar les inassistències si aquestes no són més llargues d’una
setmana.
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Aquestes condicions no afectaran al personal col·laborador (monitors, mestres,
personal de cuina) que podran utilitzar el servei de forma puntual.
La falta de pagament d’un mes determinarà la suspensió del servei, el qual no
es reprendrà fins que no s’aboni la totalitat del deute per aquest concepte.

DILIGÈNCIA
Per fer constar que les tarifes d’aquest preu públic i les condicions per l’ús
d’aquest servei es van aprovar inicialment per acord de Junta de Govern Local,
celebrada el dia 3 de setembre de 2012, i van entrar en vigor des de l’inici del
curs escolar 2012-2013.

Riudoms, 30 de desembre 2013

Vist i plau,
L’alcalde,

La secretària interventora,

Josep M. Cruset Domènech

Marta Cuesta García
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