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AUTORITZACIÓ SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 

CURS 2018-2019 

 
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL 

Nom i cognoms: ________________________________________NIF: _____________ 

Adreça: _____________________________________________________________________ 

Població: ______________________________ Província: ____________CP:  

Telèfon de contacte:______ 

DADES DE L’ALUMNE/A 

Alumne/a: ___________________ 

Centre educatiu: Escola Mare de Déu de la Roca   Curs: 

Ruta:  Parada:     ____ 

i que fa ús del servei de transport escolar organitzat per l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp, per al curs 2018-2019. 

SI AUTORITZO a què el/la monitor/a del servei de transport escolar deixi que 
l’alumne/a    baixi a la parada assignada sense que l’esperi cap adult, sota la meva 

responsabilitat. 

NO AUTORITZO a què el/la monitor/a del servei de transport escolar deixi que 
l’alumne/a baixi a la parada assignada sense que l’esperi cap adult.  

AUTORITZO que amb la meva absència, el meu/va fill/a sigui recollit aquest curs 2018-
2019 per: 
 

1. _________________________________telèfon _________________ NIF _____________ 

2. _________________________________telèfon_________________ NIF ______________ 

3. _________________________________telèfon_________________ NIF ______________ 
 
 
Estic assabentat/da que en el supòsit que no s’autoritzi l’autonomia de l’alumne/a, o 
que no hi hagi cap de les persones autoritzades per fer-se càrrec, l’empresa 
l’acompanyarà als serveis municipals que l’Ajuntament determini, a la Policia Local o als 
cossos i forces de seguretat, sempre i quan puntualment no hi hagi cap adult a la parada 
per atendre aquest menor. 
 

Signatura pare, mare o tutor legal 

 
Mont-roig del Camp, 
   
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp 
 
D'acord amb allò establert per l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal l'informem que les seves 
dades personals seran incorporades i tractades als fitxers de l'Ajuntament, inscrits en el Registre de Fitxers de Dades Personals de l'Agència Catalana de 
Protecció de Dades, i podran ser cedides segons indica la llei. L'òrgan responsable del fitxer és l'Ajuntament, i l'adreça on l'interessat podrà exercir els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició front el mateix és Ctra. Colldejou s/n. 

 

 


