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SOL·LICITUD BAR-CANTINA CURS 2021-2022 

INSTITUT DE MONTILIVI 

DADES DE L’ALUMNE 
PRIMER COGNOM: 
 
 
 

SEGON COGNOM: NOM: CURS: CLASSE: 

ADREÇA: 
 
 
 
 

NÚMERO:  PIS: POBLACIÓ: 
 
 
CODI POSTAL: 

 

TELÈFONS DE CONTACTE 
NOM I TELÈFON MARE: 
 
 
 

NOM I TELÈFON PARE: 
 

ALTRES: 

SOL·LICITA FER ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR PEL CURS 2021-2022 COM A: 

FIX TOTS ELS DIES DE LA SETMANA ☐ 

FIX DIES SALTATS: ☐ DILLUNS        ☐ DIMARTS        ☐ DIMECRES        ☐ DIJOUS        ☐ DIVENDRES 

DATA D’ALTA: _____________________ 

AL·LÈRGIES: 
IMPORTANT: Cal adjuntar l’informe mèdic actualitzat en cas d’al·lèrgies o qualsevol altre  observació mèdica, 
així com document acreditatiu de qualsevol situació a tenir en compte. 

 

DECLARO que jo, ______________________________ amb DNI _______________com a _______ (mare, pare o tutor de 
l’alumne en cas de ser menor d’edat), sota la meva responsabilitat: 

- Que les dades d’aquesta sol·licitud són certes. 
- Que la inexactitud d’aquestes dades implicarà la pèrdua d’aquest servei i s’incorrerà en responsabilitats per 

falsedat. 
- Que he estat informat, conec i accepto la normativa del servei de menjador. 

 

DATA SIGNATURA: _____________________  

  

Signatura (mare, pare o tutor legal) 
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NORMATIVA DEL BAR-CANTINA CURS 2021-2022 

INSTITUT DE MONTILIVI 

1 MODALITAT DOMICILIAT                                                                                                               PREU: 5,50 EUROS 
Els usuaris domiciliats del servei de bar-cantina han d’omplir el full d’inscripcions amb les dades bancàries on 
s’hagin de domiciliar els rebuts. Qualsevol canvi de dades bancàries caldrà comunicar-ho per escrit a la 
coordinadora del servei. 
 
El cobrament s’efectuarà per mes vençut a través de rebut bancari  entre els dies 1 i 10 del mes següent 
computant-se només els  dies d’ús del servei de menjador. Per garantir l’eficiència del servei, el control de 
pagaments serà molt estricte i no s’admetran retorns injustificats de rebuts. Si es deixa  d’abonar un rebut, 
rebran un avís per telèfon i/o carta fixant un període màxim de 5 dies per efectuar el pagament més les 
comissions de devolució. Al retornar un rebut l’usuari serà declarat baixa del servei i només podrà reincorporar-
se en el cas que regularitzi la situació i abonant cada dia l’import de servei en la modalitat de no domiciliat. 

 

2 MODALITAT NO DOMICILIAT                                                                                                             PREU: 5,50 EUROS 
En aquesta modalitat només podran fer ús del servei de menjador comprant els tiquets al mateix menjador de 
l’institut. Cal presentar el tiquet a la coordinadora del servei cada dia que es vulgui fer ús. Segons l’import de 
cada tiquet corresponent una tipologia de menú. 
 
No es retornarà l’import dels tiquets sobrants ni podran ser utilitzats en altres cursos escolars degut qu7e 
caduquen a l’acabar el curs escolar vigent. 
 

 

3 REBUTS RETORNATS                                                                                                                  RECÀRREC: 2,00 EUROS 
En cas d’un rebut retornat, una vegada notificat telefònicament i/o per carta, la persona interessada haurà 
d’abonar l’import corresponent més un recàrrec de 2,00 euros. 
Recordar que al retornar un rebut l’usuari serà donat de baixa del servei de bar-cantina fins a liquidar el deute 
pendent, només podrà reincorporar-se al servei en cas de regularitzar la situació i en la modalitat de no 
domiciliat. 
 

 

4 ALTRES 
És responsabilitat de cada usuari informar a la persona coordinadora del servei de bar-cantina de les 
intoleràncies alimentàries amb certificat mèdic. 
 
ASSISTÈNCIA. Hi haurà una coordinadora del servei per atendre tot allò que estigui relacionat amb el servei de 
bar-cantina (inscripcions, baixes, sistema de tiquets, rebuts impagats, reclamacions, etc.) 
 
RECLAMACIONS. La coordinadora disposa de tots els models impresos per comunicar les inscripcions d’alta, 
baixes, incidències, queixes, reclamacions i suggeriments. Una vegada omplerts es podran presentar a la 
mateixa coordinadora i aquesta ho comunicarà a la persona responsable. 
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AUTORITZACIÓ PER DOMICILIACIÓ DE REBUT DIRECTE SEPA 

BÀSIC (CORE) 
 

 

Nom del creditor:  JINI HOSTELERIA SL 

NIF creditor:  B55199905 

Direcció: carrer Francesc Artau 14 baixos  

Codi postal – Població – Província:  17005 Girona 

País: Espanya 

Identificador: ES80001B55199905 

 

 

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per 
carregar al seu compte i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus 
drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els terminis i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La 
sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins les primeres vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec al compte. Pot obtenir 
informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 

 

Nom del deutor:  

Direcció:  

Codi postal – Població – Província:  

País:  

Codi BIC:  

Número de compte – IBAN:  ES 

Tipus de pagament:                 Pagament freqüent                 

Data – localitat: / 

Firma del deutor: 
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