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Us comunico que el PIe de l'Ajuntament, en la sessió Ordinaria que es va fer el dia 29 de setembre de
2011, adopta l'acord següent:

Ates que l'Escola Bellaterra es troba en el terme municipal de Cerdanyola pero dins del campus de la
Universitat Autonoma de Barcelona, lluny el nucli urba que presta servei a alumnes de diversos punts
del terme municipal (centre de Cerdanyola i Bellaterra).

Ates que en la regulació i definició del transport escolar a Catalunya no es te adequadament en
compte la ubicació deIs centres educatius.

Ates que ·l'actual normativa que regula el transport escolar no té en compte les peculiaritat
específiques del territori ni el criteri d'ubicació geografica deIs centres i distancia deIs domicilis de
residencia deIs alumnes.

Ates que aquesta peculiar i única situació geografica de l'escola, distant deIs llocs de residencia deIs
alumnes que hi assisteixen; explica que hagi existit historicament transport escolar gratult per
arribar-hi.

Ates que actualment el transport urba no cobreix l'accés a l'escola Bellaterra.

Ates que en l'actualitat no hi ha alternativa al. transport privat en cotxe i que aquest s'ha de
desenvolupar en unes condicions d'accés dificultases pel disseny existent i amb una densitat de
cotxes molt gran que compromet la seguretat deIs moviments de les persones.

Ates que el 7 de mars; de 2007 es va enviar una carta a la Sra. Isabel Darder, en aquell moment
Directora General del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en la qual s'exposava
la singularitat de l'escola i el canvi de postura vers el transport del Departament.

Ates que en una reunió derivada de la comunicació esmentada en el punt anterior entre l'AMP A de
l'Escola Bellaterra i la Sra. Darder, aquesta és comprometé a introduir la modificació pertinent per
tenir en compte la singularitat en quant a la ubicació geografica de l'Escola Bellaterra, aixÍ com
d'altres que es trobaven en les mateixes circumstancies.

Ates que el 26 d'octubre de 2007 es rep del Síndic de Greuges de Catalunya el suggeriment al
Departament d'Educació, per tal que es restableixi la gratultat del servei de transport, donada la
"situació excepcional del centre, ja que esta situat fora de qualsevol nucli urba pero que en canvi
cobreix les necessitats del municipi".

Ates que enguany la pujada de la quota del transport ha estat del tot desmesurada (increment del
308,46% Vs l'any anterior) i s'ha suprimit sense oferir cap alternativa el servei de transport al migdia,
ocasionant greus dificultats economiques a les famílies usuaries d'aquests serveis, alhora que privant
als infants del seu dret d'anar al seu domicili per tal de satisfer una necessitat tan basica com és el
dinar tal i com ha estaven fent fins ara.



Ates que degut a la supressió del transport del migdia les famílies afectades s'han vist abocades a una
situació del totirregular al no poder conciliar la vida laboral i personal per tal de complir les seves
obligacions ver a l'atenció deIs seus fills en el temps i forma adequada, causant-Ies un greu perjudici
en el compliment de la seva obligació com a pares.

El PIe ACORDA

Primer.- INSTAR al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Cata1unya a que declari la
singu1aritat de l'Escola Bellaterra atenent a la seva ubicació geografica i la distancia deIs domicilis
deIs alumnes, per tal que pugui disposar de transport obligatori i gratuYtal matí, migdia i tarda.

Segon.- INSTAR alGovem de la Generalitat de Catalunya per tal que modifiqui i actualitzi el decret
161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplayament de
l'alumnat en l'educació obligatoria (DOGC núm. 2208, publicat el 20/5/1996), per així evitar els
possibles resultats injustos a que aHudeix la Sindicatura de Greuges respecte de centres escolars com
ara el CEIP Bellaterra o l'Institut Pere Calders, centre adscrit de secundaria, en identicasituació.

Tercer.- INSTAR al Consell Comarcal i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya a l'establiment de bonificacions que garanteixin l'accessibilitat economica al servei de
transport escolar per part d'aquelles famílies amb necessitats economiques, vetllant per tal que, pel
dret a l'educació en igualtat d'oportunitats, cap família resti fora d'aquest servei per raons
socioeconomiques.

Quart.- ESTUDIAR (conjuntament amb l'AMPA de l'escola) la millora de la prestació del servei de
transport urba.

Cinque.- INSTAR al Consell Comarcal i a l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Bellaterra a
mantenir el dialeg necessari per a resoldre l'actual problemfttica del pagament del preu públic i la
utilització del servei de transport escolar de cara al curs vinent.

Sise.- COMUNICAR aquests acords a l'AMP A de l'Escola Bellaterra, al Consell Comarcal del
Valles Occidental ial Govem de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podra interposar, amb
caracter potestatiu, recurs de reposició davant l'organ que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podra interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendra desestimat per silenci administratiu i a
partir de l'endema podra ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos.
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No obstant aixo, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.
Cerdanyola del Valles, 6 d'octubre de 2011.
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