RESUM ACTUACIONS DE LA COMISSIÓ DE TRANSPORT DE L'AMPA ESCOLA
BELLATERRA CURS 2014-2015

La Comissió de Transport de l'Ampa de l'Escola Bellaterra va continuar la seva tasca en
defensa del transport escolar durant el curs 2014-2015 amb diverses actuacions. Després de
les nombroses mobilitzacions dutes a terme per les famílies durant el curs anterior (2013-2014)
i dels acords arribats amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
per mantenir el servei durant dos cursos més, la tasca de la comissió va ser:
- Seguiment de les proposicions presentades al Parlament de Catalunya per part de
diverses formacions polítiques a petició de la comissió establint els contactes i reunions
necessàries per tirar endavant aquestes propostes.
A l'octubre de 2014 es rebutjava al Parlament la petició de singularitat del centre però en
la mateixa sessió parlamentària s'aprovava una proposició de resolució per tal de treballar
conjuntament amb les famílies en una solució definitiva al servei de transport escolar a l'Escola
Bellaterra.
Al desembre de 2014 s'aprovava una resolució al Parlament que instava a modificar el
decret de Transport Escolar per tal que els alumnes d'escoles allunyades del nucli urbà
tinguessin refermat l'accés al transport escolar.
- Durant la campanya de les eleccions municipals 2015 es van enviar cartes a totes les
formacions que presentaven llistes a l'alcaldia de l'Ajuntament de Cerdanyola sol·licitant que en
els seus programes electorals s'inclogués la proposta de transport escolar per a l'Escola
Bellaterra. Només va respondre a la petició, però, una de les candidatures.
- Al mes de juliol de 2015, aprofitant la visita del Síndic de Greuges a Cerdanyola, es va
presentar una queixa formal davant aquest organisme aportant tota la informació disponible i
actuacions dutes a terme en defensa del transport escolar al centre i reivindicant, novament, la
declaració de la singularitat de l'Escola Bellaterra.
- Durant el curs passat també es van establir contactes amb l'escola Joan Maragall de
Rubí que també està patint un procés similar al de la nostra escola i amb la que ens plantegem
la possibilitat de sumar esforços de cara al present curs.

