
 

 

Annex 1.- Sol·licitud d’atorgament gratuït de targetes monomodals de l’operador 
(S1) a famílies escolaritzades en centres educatius allunyats del domicili  
 
 
A.  Dades del sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal o persones encarregades de la guarda del/s 
beneficiari/s) 
 
Nom i cognoms del sol·licitant 
 

DNI /NIE/Passaport 

Tipus de via             Adreça                                                                             Núm.            Pis            Porta                                             

Codi postal                            Municipi    

Telèfon                                  Telèfon mòbil                             

Adreça electrònica                                  

 
 
B.  Dades de/dels alumne/s sol·licitant/s de l’ajut 
 

1 

DNI / NIE                             Nom i cognoms                                                                                                           

Data naixement                                           Home  Dona                           

Nom del centre educatiu assignat                                                                                

Nivell d’estudis    2n cicle d’educació infantil    Educació primària    Educació secundària obligatòria   l 

Curs     P3     P4     P5     1PRI     2PRI     3PRI     4PRI     5PRI     6PRI     1ESO      2ESO            

Es queda a dinar al menjador escolar 
Si          No    

2 

DNI / NIE                            Nom i cognoms                                                                                                                                                                                                                                           

Data naixement                                           Home  Dona                                     

Nom del centre educatiu  assignat                                                                              



 

 

Nivell d’estudis    2n cicle d’educació infantil    Educació primària    Educació secundària obligatòria   

Curs     P3     P4     P5     1PRI     2PRI     3PRI     4PRI     5PRI     6PRI     1ESO      2ESO            

Es queda a dinar al menjador escolar 
Si          No    

3 

DNI / NIE                         Nom i cognoms                                                                                                                                                                                                                     

Data naixement                                           Home  Dona                            

Nom del centre educatiu assignat                                                                                   

Nivell d’estudis    2n cicle d’educació infantil    Educació primària    Educació secundària obligatòria    
Educació especial 

Curs     P3     P4     P5     1PRI     2PRI     3PRI     4PRI     5PRI     6PRI     1ESO      2ESO          

Es queda a dinar al menjador escolar 
Si          No    

4 

DNI / NIE                         Nom i cognoms                                                                                                           

Data naixement                                           Home  Dona                                    

Nom del centre educatiu assignat                                                                             

Nivell d’estudis    2n cicle d’educació infantil    Educació primària    Educació secundària obligatòria    
Educació especial 

Curs      P3     P4     P5     1PRI     2PRI     3PRI     4PRI     5PRI     6PRI     1ESO      2ESO  

Es queda a dinar al menjador escolar 
Si          No    

 
 
C.  Dades del acompanyant (persona major d’edat) 
 
Nom i cognoms del sol·licitant 

DNI /NIE                                                                  
 
 
  



 

 

 
Documentació obligatòria 

 
Els/les sol·licituds hauran d’aportar la documentació : 
 

 Model normalitzat de sol·licitud.  
 Fotocòpia DNI/NIE del sol·licitant (pare, mare, tutor/a legal) 
 Fotocòpia del full de sol·licitud de plaça escolar 

 
 
REQUISITS:  
 
1. Poden sol·licitar aquests ajuts els pares, les mares, els tutors  

2. Poden ser beneficiaris de la targeta monomodal de l’operador (S1) de transport urbà un acompanyant de l’alumne o 
alumnes, en cas de germans, escolaritzat per la CGA,  entre P3 i 2n d’ESO, en un centre públic o concertat i als que no 
se’ls hagi assignat cap de les opcions per elles demanades en el moment de la preinscripció.  

 Declaro que són certes totes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 
 Autoritzo l’Ajuntament de Granollers a enviar missatges informatius, relacionats amb l’atorgament de la targeta 

monomodal,  mitjançant SMS al meu telèfon mòbil. 

 
 
Nom i cognom del  sol·licitant: 
 

 

Signatura : 

 

 

 

Granollers, ____ de__________ de 201.  

 

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer 
automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment 
previstos. La persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a 
la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC: oac@ajuntament.granollers.cat o al carrer de Sant Josep 7 – 
08401 Granollers – Més informació a www.granollers.cat. 

 
 

http://www.granollers.cat/

