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PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE BUS NIT PER A JOVES  
ENTRE ELS 16 I ELS 22 ANYS 

 

 
És un servei gratuït per a nois i noies de Sant Vicenç de Montalt per a poder 
desplaçar-se amb seguretat a la zona d’oci de Mataró. 

Els joves no empadronats, interessats en el servei, podran inscriure’s els 
divendres entre les 11.00 i les 14.00 hores, restant en llista d’espera, sempre 
que quedin places lliures, donant sempre prioritat als empadronats. 

El procés per poder accedir al servei NitBus s’iniciarà accedint a la web 
habilitada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, eina des d’on els 
interessats podran sol·licitar ser usuaris del servei referit. 

L’Autorització del pare, mare o tutor per poder fer ús del servei, que s’haurà de 
portar en mà al responsable/ dinamitzador del CAU, en cas que l’usuari del 
servei sigui menor d’edat. 

En l’autorització hi constarà un calendari per tal de poder seleccionar les dates 
del servei. En el cas d’una possible desautorització puntual, caldrà avisar per 
mail o personar-se al dinamitzador del CAU. 

El servei consta de: 
 

□ Un autobús amb 32 places. 
 

□ El transport d’anada sortirà puntual els divendres al vespre des de 
dos punts del municipi: Centre Cívic a les 23:00h i al Passeig dels Pins 
a  les 23:15h. 

 

□ Acompanyament amb un monitor titulat TES ( tècnic en emergències 
sanitàries). 

 

□ La tornada també puntual serà a les 5:00h de la matinada del 
dissabte, en el mateix punt d’arribada i fins al de recollida. 

Funcionament del servei: 
 

- Divendres a la tarda, no més enllà de les 16:00h, la persona responsable 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt passarà un llistat, amb les 
persones acceptades i autoritzades per ser usuaris del servei, a l’adreça 
de correu electrònic habilitada pel Grup La Pau. Aquesta llista, es farà en 



 
 
 
 
 

format.xls (Microsoft Excel) ordenat per ordre alfabètic per facilitar la 
recerca de l’usuari en el moment de la pujada al vehicle. 

 

□ Els joves interessats en fer ús d'aquest servei s’hauran d’inscriure a 
la web abans de les 14h del divendres i identificar-se amb el seu DNI 
que mostraran al TES en el moment de pujar al Bus. Els no 
empadronats interessats podran inscriure’s el divendres entre les 11h i 
les 14h, quedant en llista d’espera si queden places i sempre donant 
prioritat d’accés al servei als empadronats. 

 

□ En cas d'anul·lació de la reserva, caldrà avisar abans de les 20.00h 
al dinamitzador del CAU, per tal de poder avisar als joves que restin en 
llista d'espera. 

 

□ Dues absències no notificades, suposarà no poder tornar a accedir al 
servei en altres ocasions. 

 

□ No està permès portar begudes alcohòliques ni productes inapropiats 
a l'interior del vehicle. 

 

□ Tant a l’anada com a la tornada, el BusNit marxarà puntual i no 
esperarà. 

 

□ En el cas de detectar necessitats sanitàries, el TES trucarà a  la 
família i al servei d’urgències corresponents. Un responsable de 
l’empresa s’ esperarà a que arribi el servei d’urgències o un familiar. 

 

□ El monitor TES presentarà a l'Ajuntament els informes de 
comportament dels usuaris del bus, així com incidències si és que en 
n'hi ha. Aquest informe l’enviarà al responsable del CAU. 

 

□ En cas de comportaments o actituds inadequades, el monitor 
informarà a la família i a l'Ajuntament i causarà baixa del servei. 

 

□ Es realitzaran enquestes de valoració als joves usuaris. 
 

□ Aquest servei funcionarà fins a finals del mes de desembre de 2018. 


