Transport escolar de la comarca del Pla de l’Estany

Can Puig de la Bellacasa- c/ Catalunya, 48
Tel. 972 57 35 50- 17820 BANYOLES
www.plaestany.cat

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ CONFORME L’ALUMNE/A ES POT QUEDAR SOL A LA
PARADA- Només per a l’alumnat de 2n fins a 6è de primària

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 l’esmentat servei finalitza quan l’alumne/a baixa del vehicle a la
parada concertada.

Per això, jo, ..................................................................................................

(nom del pare, mare o tutor/a legal),

amb DNI ........................................., que actuo com a ......................................

(pare, mare o tutor/a legal)

de

l’alumne/a ................................................................................. escolaritzat/ada al centre d’ensenyament
............................................................................. i usuari de la línia de transport escolar .........................
(cal marcar amb una creu l’opció triada)

MANIFESTO:
Que sempre hi haurà una persona adulta que es farà càrrec de recollir el meu fill o filla. Sóc
coneixedor/a que en cas que no hi hagués ningú a la parada, i passat un temps prudencial, la monitora
del transport escolar l’acompanyarà a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Banyoles, on en
tindran cura fins que la persona responsable el pugui anar a recollir.

AUTORITZO:
La monitora de transport escolar perquè deixi el meu fill o filla a la parada encara que no hi hagi cap
adult que se’n faci càrrec. Prenc aquesta decisió amb el coneixement que assumeixo tota la
responsabilitat que es pugui derivar d’aquest fet i manifesto de forma expressa la meva voluntat
d’eximir de qualsevol responsabilitat per aquesta decisió a les altres parts que intervenen en la
coordinació del transport escolar, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el Consell Escolar,
l’empresa que té adjudicat el servei de transport i la persona que realitza les funcions de monitora.

I, perquè en quedi constància, ho signo.

Banyoles, ............. d....................................... de 201........

(signatura del pare, mare o tutor/a legal)

Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer del Consell Comarcal del Pla de l’Estany creat amb finalitats de gestió dels serveis
de transport i menjador escolars. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment.
En qualsevol moment es poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si de cas, cancel·lació, tot adreçant-se al Consell Comarcal.

