CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’ARMARIET
CURS 2015 / 2016

Número d‘armariet:

INTERVINENTS
D’UNA PART
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE L’INSTITUT ELS TRES TURONS
Passatge Els Tres Turons, nº.1
08350 ARENYS DE MAR
C.I.F.: G59464651
e-mail: ampa3turons@arenyautes.cat
Tel.: 657 319 469
(D’ARA ENDAVANT L’AMPA)

DE ’ALTRA PART
COM A USUARI L’ALUMNE/A ____________

__________________ ___

RESPONSABLE LEGAL (PARES O TUTORS)________________

____________

_________

D.N.I. DEL PARE/MARE O TUTOR/A:

___

.
.
.

CURS:

.

EXPOSEN
1-Objecte del contracte.
L’objecte del present contracte es proveir a l’ALUMNE/A soci de l’AMPA, d’un armariet per guardar el material escolar i
esportiu, així com els objectes personals que necessiti.
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).Igualment,
declara haver rebut un joc de claus de l’armariet.
En queda terminantment prohibit l’ús per dipositar objectes que per les seves característiques o composició puguin ser
considerats perillosos, nocius, il·legals o que atemptin contra les normes del Centre Educatiu.

2-Durada.
El present contracte té una durada d’un curs acadèmic, prorrogable tàcitament de curs en curs en cas que cap de les parts no
comuniqui la seva finalització.
En cas de que l’ALUMNE/A estigui interessat en conservar el mateix armariet per al curs següent, només caldrà que pagui
l’import del lloguer en el moment de matricular-se.
La falta de pagament durant el període de matriculació suposa la pèrdua de l’armariet.

3-Pagament.
Preu del lloguer de l’armariet………………………………..15,00 euros/curs acadèmic.
Fiança retornable…………………………………………………..18,00 euros.(pagament primer any)
El pagament de l’import corresponent al lloguer i a la fiança s’haurà d’abonar en el moment de fer l’ingrés per la matriculació de
l’ALUMNE/A.

4- Finalització del contracte.
Les baixes s’han de comunicar a la Sra. Montse Amar durant el mes de maig i juny (data límit 30 de juny).
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.
A la finalització del contracte es retornarà l’import de la fiança durant el mes de juny prèvia deducció de les despeses per
desperfectes imputables a l’ALUMNE/A.
La no recollida de l’import en aquest termini suposarà la pèrdua de la fiança.

5-Responsabilitat de l’ALUMNE/A.
L’ALUMNE/A és responsable dels danys que provoqui per actes de mala fe, negligència o ús inadequat de l’armariet.
Els cost de reparació dels danys ocasionats per l’ALUMNE/A hauran de ser abonats per ell o pels seus responsables legals (PARES
o TUTORS).
A final de curs, l’ALUMNE/A es compromet a deixar l’armariet buit per poder-lo netejar. En cas d’incompliment, l’AMPA
procedirà a la retirada del contingut que guardarà FINS EL 30 DE SETEMBRE SEGÜENT a l’espera de la seva reclamació. 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, beneficiència, etc…).

6-Responsabilitat de l’AMPA.
L’AMPA no es responsabilitza de la pèrdua, sostracció, deteriorament o qualsevol altre dany que per qualsevol causa es pugui
produir als objectes dipositats a l’interior de l’armariet. S’ACONSELLA NO DEIXAR-HI OBJECTES DE VALOR.

Arenys de Mar, 15 de setembre de 2015

Carles Sellés.
PRESIDENT.

_________________________.
ELS RESPONSABLES LEGALS DE L’ALUMNE/A
(PARES O TUTORS)

