CONDIC
CIONS ECO
ONÒMIQUES
ESCOLES
E
B
BRESSOL MUNICIPA
M
ALS
CU
URS 2020-2021
Despese
es generalss:
Quota
Quota la
actants
Acollida matinal:
De 7:30h a 8:30h dep
penent de les
ne
ecessitats del centre
e
Despese
es de men
njador (no
o lactants)::

190€/mes
285€/mes
10€ /mes
Preu/dia

MENÚ FIX
MENÚ D
DISCONTIN
NU
MENÚ EXTRA

5,90€
6,80€
7,82€

DINAR F
FIX
DINAR D
DISCONTIN
NU
DINAR E
EXTRA

5,10€
5,90€
6,80€

Aclariments generals

 El curs escolar comprè
èn onze me
ensualitats senceres corresponen
nts als messos que van
n
e a juliol. La
L mensual itat serà fixxada a l’ord
denança m
municipal per l’exercicci
de setembre
orresponen
nt.
co
 El servei de
e menjado
or es cobra a part, a excepció
e
de
els lactantss, que està inclòs a la
a
m
mensualitat.
 La
a matricula
ació per al curs escollar implicarà l’obligac
ció de satissfer l’ impo
ort de totess
le
es mensualitats corre
esponents al curs independenttment de l’assistènciia o no de
e
l’a
alumne/a a l’escola sempre
s
i q
quan no s’hagi signatt l’autoritzaació de la baixa de l’
l
in
nfant.
 En el supò
òsit de cau
usa de ba ixa durantt els meso
os de junyy i juliol les quotess
orresponen
nts s’hauran
n d’abonar igualmentt.
co
 Els rebuts de
d les quottes mensu als es cobraran el dia 1 de ca da mes i serà a mess
ve
ençut. Els rebuts
r
de menjador
m
ess comptabiilitzaran a dos
d mesos vençuts.
 L’’actual ordenança fisscal regulad
dora de la Taxa per la prestaciió del Servvei d’Escola
a
Bressol estableix que la manca d
de pagame
ent de les tarifes en els terminis motivarà
à
l’o
obertura del procediment recap
ptatori en la via d’ap
pressamentt, que es farà d’acord
d
amb els articles 91 i següents
s
d el Reglame
ent Genera
al de Recap
ptació. Aixíí mateix, la
a
m
mateixa ordenança fiscal, estable
eix que la manca de pagamentt de la quota mensual
durant dos mesos con
nsecutius o dos mesos alternattius possib
bilitarà a l’A
Ajuntament
b
de l’alumne/a. Pel que fa a la quota del menja r, un sol im
mpagament
effectuar la baixa
siignificarà la
a baixa de l’alumne/a
l
del servei de menjador.

dor
Aclariments menjad

 Ess considera
a menú: din
nar i beren ar
 Ess considera
a menú i dinar fix quaan l’ infantt es queda a partir dell 50% dels dies lectiuss
del mes corresponent.
 Ess considera
a menú i dinar
d
disco
ontinu quan
n l’ infant es queda eentre el 25
5% i el 50%
%
dels dies lecctius del mes
m corresp
ponent o quan l’ infan
nt que hab
bitualment es queda a
m
menjar s’hi ha quedat menys del 25% per le
es circumstàncies quee s’escaiguin.
 Ess considera
a menú exttra i dinar e
extra el que es dóna als infants que habitu
ualment no
o
ess queden a dinar a l’escola sinó que només ho fan de
e manera o
ocasional.
Descomp
ptes

 D
Descompte del 20% de
e la quota d
de mensualitat a aque
elles famíliees que pressentin
ca
arnet de família nombrosa o mo
onoparenta
al
 D
Descompte del 20% a les famíliess que tingu
uin matriculats dos fillls/es a l esscola
bressol dura
ant el mateix curs ( no
omés aplica
able al fill mes petit, i en el cas de
bessons a ca
ada un delss infants)
es són acum
mulables en
ntre ells, però no ho són
s als desscomptes que es
Aquests descompte
donen am
mb les beq
ques i és la regidoria d
d’ Acció Soc
cial qui ho tramita.

