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Director/a                    

INS Josep Lladonosa 

Lleida 

  

 Senyor/a, 

  

En relació al servei de transport escolar curs 2021/2022 i més concretament a l´aprofitament de 

seients lliures en els transports d´ESO , per part d´alumnes d´ensenyaments postobligatoris, us 

adjunto el següent : 

  

1.  Un model de la sol·licitud que hauran de presentar TELEMÀTICAMENT el 

pare/mare/tutor/tutora al registre del Consell Comarcal per tal de sol·licitar l´aprofitament de 

places per ensenyaments postobligatoris. En el cas de germans s´hauran de  presentar 

sol·licituds individualment, és a dir,  per a cada germà.  

  

2.   Un model d´autorització de càrrec bancari per a cobraments de la Tresoreria del  Consell 

Comarcal del Segrià degudament  emplenada i que s´haurà de presentar juntament  amb la 

sol·licitud esmentada en el punt 1 d´aquest escrit.     

 

La presentació de sol·licituds amb la documentació adjunta es farà per via telemàtica , mitjançant 

les següents opcions : 

 

• Amb certificat digital ( Instància General) 

 

• Sense certificat digital ( la sol·licitud i resta de documentació s´ha d´adjuntar a l´apartat “ 

Adjunteu documentació complementària “ 

 

Havent de presentar-se la documentació d´acord amb el modelatge previst a l´enllaç: 

 

www.segria.cat /arees/ensenyament/aprofitament-places  

 

 

Les parades previstes dins dels diferents serveis de transports són les que ja hem comunicat als 

diferents centres pels alumnes d´ESO curs 2021/2022. 

  

Per tal de tramitar ,en el seu cas, la sol·licitud cal que les famílies facin constar en la sol·licitud 

una parada d´anada concreta i una parada de tornada concreta que han de coincidir amb les 

parades del transport de l´ESO 

  

Així mateix, cal que les sol·licituds estiguin signades i cal feu constar un telèfon i un correu 

electrònic que es pugui llegir correctament. 
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Així mateix, us comunico que si el nombre de sol·licituds es superior al nombre de seients lliures 

en el servei determinat i per tal de tenir en compte qui pot ocupar el seient lliure hi ha  la previsió 

dels següents criteris : 

  

- Ordre de presentació de la sol·licitud en el registre general del Consell  Comarcal un cop 

establert el termini de presentació de sol·licituds . 

- Si hi ha 2 sol·licituds presentades el mateix dia i a la mateixa hora, es tindrà en compte la lletra 

inicial del 1r cognom i si persisteix l´empat la lletra inicial del 2n cognom ( segons l´ordre 

alfabètic) 

En cas de germans que sol·licitin l´aprofitament  de seient lliure , la  sol·licitud haurà  de ser 

individual , és a dir, per a cada germà. 

 

El termini per presentar la sol·licitud és del 5 al 9 de juliol de 2021 i s´ha de presentar 

TELEMÀTICAMENT al registre  del Consell Comarcal del Segrià. NO SÓN VÀLIDES LES 

SOL·LICITUDS ENVIADES PER CORREU ELECTRÒNIC AL CONSELL 

COMARCAL 

  

Us demano que informeu de tot això a les famílies dels alumnes interessats en aprofitar seients 

lliures dins del serveis de transport escolar d´ESO. 

  

Així mateix, us demanem que informeu a les famílies interessades del següent : 

 

1. Que aquest SERVEI NO ÉS GRATUÏT 

  

2.  Que no s´admetran sol·licituds presentades abans del començament del termini a dalt 

esmentat ( que és el 5 de juliol de 2021) i que aquestes possibles sol·licituds es tractaran 

com a no presentades. 

 

3. Que no seran vàlides les sol·licituds enviades per correu electrònic al Consell Comarcal i que 

aquestes sol·licituds es tractaran com a no presentades. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

David Masot Florensa 

President 

 

Lleida . document signat electrònicament 
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