CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE LA TAQUILLA
AMPA Menéndez y Pelayo
G59122085
Via Augusta, 140
08006 Barcelona
ampamyp@gmail.com

PRIMERA: Objecte del contracte.
Mitjançant el present contracte l'AMPA de l'IES Menéndez y Pelayo, lloga la taquilla escolar descrita, que estarà
subjecte a les clàusules i condicions que conté aquest contracte, obligant-se l’alumne al seu compliment.
SEGONA: Pagament.
El pagament de l'import fixat com a preu de lloguer per a cada curs escolar, és el que consta en la Fitxa
d’inscripció a l’AMPA, i el seu pagament s’haurà de fer per endavant.
TERCERA: Lliurament i devolució.
Només poden optar a llogar una taquilla a alumnes amb matrícula oficial al centre.
L’ALUMNE/ALUMNA reconeix i declara que l’armariet que ha rebut es troba en perfecte estat d’ús (en cas
d’observar cap desperfecte en el moment de signar aquest contracte s’ha de comunicar en un termini no
superior a 48 hores).
La taquilla, en la data d'acabament del curs escolar, haurà de quedar buida per poder-la netejar.
En cas que l'alumne incompleixi la seva obligació de buidar el contingut de la taquilla a l'acabament del
contracte, l'AMPA procedirà a buidar la taquilla, en presència d’un membre de l’equip directiu del Centre,
quedant dipositats els objectes en el Centre Escolar per un període màxim de 20 dies. Passat aquest període
de temps i no havent rebut cap reclamació per part de l’ALUMNE/A, l’AMPA en disposarà de la manera que
cregui més convenient (deixalleria, beneficència, etc.).
QUARTA: Responsabilitats.
L'alumne serà responsable del bon ús de la taquilla i s'obliga a cuidar-la, i haurà de tenir cura del seu
manteniment i neteja interior. Queda totalment prohibit enganxar adhesius, ratllar‐la, fer dibuixos amb retoladors
permanents o qualsevol altra mena de desperfectes causats per un mal us.
L'alumne podrà destinar la taquilla a la guarda de material escolar i esportiu, així com a la guarda d'objectes
personals, però queda expressament prohibit el seu ús per a dipositar-hi objectes que per les seves
característiques o composició, puguin ser considerats com a perillosos, nocius o que contravinguin les normes
del Centre.
L'AMPA, NO es responsabilitza de la pèrdua, sostracció, deteriorament o qualsevol altre mal que es pugui
produir als objectes dipositats en les taquilles. S’ACONSELLA NO DEIXAR-HI OBJECTES DE VALOR.
L’arrendatari (l’alumne), serà el responsable dels danys que es produeixin per l’ús inadequat, per malícia o
negligència, fent-se càrrec de les despeses que ocasionin. En el cas de compartir l’armariet (alumnes de
batxillerat) aquesta responsabilitat quedarà compartida per part de les dues famílies sempre que es notifiqui a
l’AMPA les dades de qui comparteix.
El cost de reparació dels danys ocasionats per l’ALUMNE/A hauran de ser abonats per ell o pels seus
responsables legals (PARES o TUTORS).
L’AMPA es reserva el dret de rescindir el contracte o llogar de nou a un alumne que no hagi complert amb les
seves responsabilitats.
CINQUENA: Seguretat
La taquilla funciona amb un sistema de pany individualitzat. El codi d’accés que facilitarà l’AMPA en el moment
del lliurament, és personal i intransferible, quedant prohibit rellogar-la o fer-ne ús una altra persona que no sigui
l’alumne. La taquilla només la poden compartir els alumnes de batxillerat.
L'AMPA, a sol·licitud de la Direcció del Centre, i sota la seva responsabilitat, podrà procedir a l'obertura de la
taquilla mitjançant una clau mestra, havent avisat a l’alumne i /o els seus responsables legals que podran serhi presents.
SISENA: Termini de duració.
El present contracte tindrà la durada d’un curs escolar, improrrogable, pel que acabarà el mateix dia en què
finalitzi el curs.
Si es vol rescindir aquest contracte abans que expiri, el pare/mare o tutor legal ho ha de comunicar per escrit
al correu de l’AMPA ampamyp@gmail.com.
La finalització del contracte a petició de l’ALUMNE/A abans de finalitzar el curs acadèmic no dóna lloc a la
devolució de cap part del lloguer pagat.
NO RETORNEU AQUEST FULL

