MANUAL PERSONES SOLꞏLICITANTS
DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR I/O MENJADOR PRECEPTIU, CURS 2022-23
Enllaç per realitzar la solꞏlicitud: https://transport.ccbages.cat/
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Marqueu l’opció segons el cas
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1. NOVA SOLꞏLICITUD AMB CERTIFICAT
1.1.

Caldrà que us valideu amb un certificat digital

Identifiqueu-vos amb el
vostre IdCAT mòbil. Si
no en teniu cliqueu a
Dóna’m d’alta. L’idCAT
mòbil farà solꞏlicitud.

1.2.

Empleneu el formulari

a) Dades del Pare/Mare o Tutor/a legal.

Emplena les dades del Pare/Mare o Tutor/a legal.

Aquesta informació serveix per
comunicar l’estat de la solꞏlicitud

A mida que vagis clicant se t’afegiran caselles per poder
afegir noves persones autoritzades a recollir l’infant.
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b) Dades de l’alumne/a.

Emplena les dades de l’alumne/a que utilitzarà el servei

Selecciona el proper curs que farà l’alumne/a

c) Serveis solꞏlicitats.

Només cal seleccionar SÍ en cas de cadira de
rodes, i no persones amb mobilitat reduïda.

Si solꞏliciteu transport, seleccioneu una parada.
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d) Documentació.

Adjunta els documents que se solꞏliciten, si
s’escau.

Triar aquesta opció (no autoritzar) comporta que s’haurà
d’entregar tota la documentació requerida des del
Consell, en el cas que aquest ho solꞏliciti.
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e) Finalització

Llegir i, si hi està conforme, marcar la casella.

Al finalitzar i enviar aquesta solꞏlicitud tindreu la possibilitat de descarregar-la amb el
registre d’entrada corresponent. Aquest document servirà com a justificant de la seva
presentació i es donarà el tràmit per finalitzat.
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2. NOVA SOLꞏLICITUD SENSE CERTIFICAT
2.1.

Emplenar la solꞏlicitud (veure al manual el punt 1, excepte la finalització a l’apartat e).

2.2.

Finalitzar, ATENCIÓ sense certificat:

Triar aquesta opció (no autoritzar) comporta que s’haurà
d’entregar tota la documentació requerida des del
Consell, en el cas que aquest ho solꞏliciti.
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Llegir i, si hi està conforme, marcar la casella.

IMPORTANT: Al finalitzar aquesta sol•licitud NO estarà presentada, sense certificat
digital, quedarà pendent fer-ne el tràmit de REGISTRE D’ENTRADA AL CONSELL
COMARCAL DEL BAGES. En cas de no fer-ho la solꞏlicitud no constarà com a
presentada i per tant no es farà la seva tramitació.
On i com puc fer el registre d’entrada al Consell Comarcal del Bages sense certificat digital
propi:
1.
Registre presencial al Consell Comarcal del Bages.
2.
A les oficines d’atenció ciutadana dels ajuntaments.
3.
A través del registre dels ajuntaments (amb conveni de finestreta única).
4.
A través d’un representant de l’administració pública dels ajuntaments i
centres educatius habilitats (consultar al personal dels ajuntaments i centres
educatius de referència).
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