Informació i instruccions pel tràmit telemàtic del Servei de
Transport Escolar i/o Menjador escolar preceptiu, curs 2020-2021

Termini: Entre el 13 i el 24 de juliol de 2020.

Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes, podran
continuar-les presentant telemàticament o bé, al registre del Consell Comarcal del
Bages a Manresa (C/Muralla del Sant Domènec, 24) de forma presencial (es
prioritza el tràmit telemàtic).

No obstant, aquelles per aquelles famílies que no presentin la sol·licitud
abans del 24 de juliol no es podrà garantir el servei de transport escolar pel
primer dia de curs.

Caldrà que tramitin la nova sol·licitud, tots aquells usuaris i usuàries que
inicien els següents cursos acadèmics durant el curs 2020/2021:





P3
1r d’ESO
Places vacants
Canvis de centre, o de residència (amb independència del curs que s’estigui
realitzant).

PASSOS A SEGUIR PER A FER LA SOL.LICITUD TELEMÀTICA

(PRIORITÀRIA)
El primer que has de fer és entrar a la pàgina web del consell i dins dels Servei d’Educació
i Cultura accedeix al subapartat de Transport. Pots accedir-hi directament a través del
següent enllaç: https://www.ccbages.cat/educacioicultura/educacio/transport/
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Pas 1: Seleccioneu la opció (PAS 1. EMPLENA LA SOL.LICITUD)

Pas 2. Empleneu la sol·licitud en pdf i guardeu-la al vostre ordinador.

Pas 3. Registreu la sol·licitud telemàticament.

Pas 4. Empleneu la instància genèrica

Cliqueu a Empleneu la sol·licitud
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Pas 5. Identifiqueu-vos amb Idcat mòbil

Identifiqueu-vos amb
el vostre Idcat mòbil.
Si no en teniu cliqueu
a Dona’m d’alta (al
final d’aquest
document trobareu
les instruccions per
crear-vos el vostre
Idecat mòbil des de
casa). L’Idecat mòbil
ha de ser el de la
persona que apareix
com a sol·licitant a la
sol·licitud de
transport i/o
menjador preceptiu.

Pas 6. Omplir la instància genèrica

Escriviu aquí el següent text: Presentació
sol·licitud de transport curs 2020-2021
Escriviu aquí el següent text: Que es
tingui per presentada

Pas 7. Adjunteu la sol·licitud de beca i la documentació obligatòria

Cliqueu damunt Adjuntar-hi documents i
adjunteu la sol·licitud que us heu guardat
en el pas 2

Pas 8. Enviar la instància

Cliqueu a continuar per finalitzar el tràmit

Un cop finalitzat es generarà el comprovant de l’entrada al registre de la vostra sol·licitud.
Podeu guardar si voleu el comprovant al vostre ordinador.
HEU FINALITZAT EL TRÀMIT AMB ÈXIT!

Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA N.I.F: P-5800009-B - DIR3: L06090007 - Tel. 93 693 03 50 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat

COM GENERAR UN IDCAT MÒBIL?
Per tal de poder tramitar sol·licituds telemàtiques és necessari tenir una identificació digital.
Aquesta pot ser un certificat digital, DNI electrònic o bé cal demanar l’idcatmobil.
Aquesta darrera és una opció molt simple que es pot demanar des de qualsevol lloc.
Les instruccions per sol·licitar-ho són:
Requisits:
● Tenir com a mínim 16 anys
● Disposar de DNI o TIE (targeta d’identificació d’estrangers)
● Disposar de TSI (targeta sanitària individual) del CatSalut. Si no en teniu, podeu
sol·licitar el número de la TSI a través de la Bústia de contacte de l’OVT de la
Generalitat. Cal que en la vostra petició faciliteu el CIP (està format per 4 lletres i 10
números), el qual podeu aconseguir en qualsevol informe o recepta del CAP.

Cal seguir els següents passos:
PAS 1. Seleccionar l’opció Alta sense certificat digital i prémer el botó Comença amb
DNI o Comença amb TIE (NIE), segons quin document tingueu.

PAS 2. El sistema d’alta us demanarà les vostres dades identificatives que varien segons
feu servir DNI o TIE (NIE). Ompliu-les i cliqueu a Valida.
2.1. Pantalla d’alta amb DNI:
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2.1. Pantalla d’alta amb NIE:

PAS 3. El sistema validarà les dades introduïdes i, si són correctes, us demanarà el
número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. Feu clic a Continua.
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PAS 4. Introduïu el codi que heu rebut per SMS al mòbil que heu registrat i cliqueu la
casella per declarar la veracitat de les dades introduïdes i l’acceptar les condicions d’ús.
Després prem el botó Dóna’m d’alta i l’alta es portarà a terme.

PAS 5. Si l’alta s’efectua satisfactòriament, el sistema permetrà la descàrrega d’un rebut
en format PDF de la operació, on hi consten les dades donades d’alta i el procés haurà
acabat.
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