PLACES VACANTS AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR GESTIONAT PEL
CONSELL COMARCAL DEL BAGES
Es consideren places vacants del servei de transport escolar colꞏlectiu aquelles que
es produeixen en no ser assignades totes les disponibles en un vehicle dels
contractats pel Consell Comarcal per a la prestació del transport escolar a la
comarca.
El procediment per confirmar l’ús de la plaça vacant es detalla a continuació:
1. En resposta a la solꞏlicitud que vàreu presentar al centre educatiu o al
registre del Consell Comarcal rebreu un SMS que us informa que el servei de
transport escolar disposa o no disposa de places.
2. En el cas que el missatge us informi de què disposem de places vacants, heu
de fer una transferència bancària, del preu públic regulat a l’ordenança, al
número de compte:
ES98 0182 6035 4802 0161 9023 de BBVA
Hi ha tres possibilitats:
a) Preu públic per a tot el curs: 265,50 Euros
b) Preu públic per a un semestre: 132,75 Euros (1)
c) Preu públic per a un trimestre: 88,50 Euros (1)
(1)

Rebreu un SMS de recordatori per als propers pagaments. Els pagaments es realitzen els
mesos de setembre, desembre i març.

En el cas de germans que utilitzin places vacants, veure article 5 de la
Ordenança pel que fa als imports del preu públic.
3. Quan el Consell tingui constància del pagament, rebreu un SMS de
confirmació que us indicarà l’import de l’ingrés rebut i l’autorització a utilitzar
el servei de transport escolar a partir de l’endemà d’haver rebut el missatge.
Per a qualsevol consulta o aclariment al respecte podeu contactar amb l’àrea
d’Educació
del
Consell
Comarcal
a
través
del
correu
electrònic
educacio@ccbages.cat o al telèfon 936930393.
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