SOL·LICITUD PER A LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
COL·LECTIU PER AL CURS 2020-2021

El/la senyor/a________________________________________ (nom i cognoms del pare, mare o tutor)
amb DNI___________________, adreça__________________________________________
amb domicili a______________________________ (població) telèfon fix____________________
mòbil _________________ correu electrònic ________________________________________
(Tots els camps s’han d’emplenar obligatòriament amb lletra majúscula)

SOL·LICITO:
Que el/la meu/meva fill/a _______________________________________________________,
amb

DNI____________________________,

amb

número

de

registre

(RAL)

________________________________, que cursa els estudis _________ (curs) _________
(primària, ESO), pugui utilitzar el servei de transport escolar col·lectiu que té com a centre
de destinació_______________________________________.

INFORMO:
__ Que en la mateixa ruta hi ha d'altres germans que utilitzen el transport.
(marca amb una creu en el cas d'haver-n'hi algun)

AUTORITZO:
D’acord amb el que disposa l’article 6.4.e del Decret 161/1996, de 14 de maig, regulador del
servei de transport escolar, es considera que el servei públic finalitza quan l’alumne/a baixa del
vehicle a la parada concertada. (marca amb una creu l’opció desitjada)
__ Que designo responsable de la recollida del/ de la meu/va fill/a a la tornada de l’escola el/la
Sr./a _____________________________________ (1) tel. ______________________.
__ Que autoritzo el/la meu/meva fill/a a baixar a la parada establerta sense la necessitat de ser
recollit per cap responsable.
Per a qualsevol incidència relacionada amb el/la meu/meva fill/a, els telèfons de contacte són
els següents ________________________________________________________.

EM COMPROMETO:
A descarregar i utilitzar l'aplicació de gestió del transport escolar anomenat Traceus.

FAIG CONSTAR:
Que conec el reglament del servei del transport escolar de la Conca de Barberà.

La qual cosa faig constar sota la meva responsabilitat.
__________________, _____ de/d’ __________________de 2020
(signatura)

OBSERVACIONS:
No s'acceptarà cap sol·licitud que no estigui del tot emplenada.

(1)Si el pare/mare o tutor legal o persona designada no heu signat aquesta autorització i no sou a la parada en el moment en què
l’autocar hi arribi, haurem de deixar el vostre fill/a al centre escolar (només en els centres que estiguin oberts) o a disposició dels cossos
de seguretat (Mossos d’Esquadra), un cop el transport escolar hagi acabat el recorregut.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present, autoritza a que les dades
personals facilitades siguin incorporades a un fitxer responsabilitat del CONSELL COMARCAL DE LA CONCA
DE BARBERÀ, amb seu social al Carrer Sant Josep, 18, 43400 Montblanc.
La finalitat d'aquest tractament és la de gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres
persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat amb que es van captar.
En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d'accés,
rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions caldran que es facin al Carrer Sant Josep, 18, 43400 Montblanc (Tarragona)

