Grup Municipal Socialista – Movem Sant Martí

PERE CANO MIRET, com a portaveu del grup municipal Socialista – Movem Sant Martí,
amb DNI 47.745.536-C sol·licito la incorporació de la següent proposta de resolució al
proper ple ordinari que se celebri després del registre d’aquesta sol·licitud.

El GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – MOVEM SANT MARTÍ presenta al ple la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

per instar a la revisió del decret de transport escolar
amb criteris d’igualtat d’oportunitats
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de
facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, estableix com a transport escolar
obligatori només aquell que correspon a alumnes que han de desplaçar-se fora del terme
municipal, sense criteris de distància.
Aquest redactat implica, a efectes pràctic, amb incidència al nostre municipi, una desigualtat
d’oportunitats que pateixen famílies que viuen en nuclis de població que, malgrat estar dins del
municipi del seu centre escolar, tenen una distància al centre igual o superior a d’altres que estan
en un municipi veí, i en canvi, no tenen el dret a transport escolar obligatori.
Per aquests motius, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
1.

Afirmar i reconèixer la desigualtat d’oportunitats que comporta l’actual legislació i el
compromís de les diferents formacions polítiques a les diferents institucions amb la
demanda exigent per revertir aquesta injusta situació.

2.

Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya la revisió immediata del Decret
161/1996 pel qual es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el
desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, amb criteris de distància en la
determinació del transport escolar obligatori.

3.

Reclamar a la Generalitat de Catalunya que faci efectiu en aquests casos el que estableix
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que en el seu article 6.3 afirma que “Les
administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis
escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els
ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions
sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb
discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes.

C/Ferran Muñoz, 4-6
08731 Sant Martí Sarroca (Barcelona)
Tel. 93.899.11.11 - Fax. 93.899.15.12
comunicacio@movemsantmarti.cat

www.movemsantmarti.cat

Grup Municipal Socialista – Movem Sant Martí

4.

Traslladar aquesta resolució a la Conselleria d’Educació del Govern de la Generalitat, als
portaveus dels diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Consell
Comarcal de l’Alt Penedès.

Pere Cano Miret

Regidor Portaveu del Grup
Municipal Socialista – Movem
Sant Martí
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