Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 5 de
novembre de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS POLITIQUES MUNICIPALS PER DONAR SUPORT A LA
PLATAFORMA CAP NEN SENSE BUS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que:
En el nostre municipi tenim 5 escoles públiques repartides per tot el territori.
A data d’avui, no existeix sectorització aprovada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell en relació al repartiment dels infants en funció
del lloc on viuen i l’escola que se’ls assigna.

Com a conseqüència dels fets descrits anteriorment, ja fa temps que hi ha problemes amb
l’assignació de places d’autobús als infants del municipi, i això fa que s’acabin assignant places a
d’altres escoles no assignades inicialment (en el cas de la matrícula viva) o bé que els pares i
mares no tinguin possibilitat de conciliar el seu dret a triar l’escola que creguin més adients pels
seus fills i l’accés a aquestes.
Per tots aquests fets i problemàtiques existents amb el servei de transport escolar, s’ha
constituït la plataforma “Cap nen sense bus”, formada per pares i mares. Aquesta plataforma que
reclama solucions, proposa diferents mesures i demana de la complicitat del govern municipal per
poder trobar solucions de futur a aquesta deficiència del servei.

Ramon Ferré i Solé

Signatura 2 de 2

09/11/2018 ALCALDE

Tot i no ser obligatori pel nombre d’habitants que tenim a Calafell, el servei d’autobusos de
transport escolar fa molts anys que es duu a terme al municipi.

Entenem que s’ha de fer una revisió profunda de tot aquest servei, si bé es poden dur a terme
diferents accions paral·leles a la revisió de les places de servei de transport
escolar. Davant les reivindicacions expressades en aquesta moció, la única resposta per part de
l’equip de govern no pot ser “aquest no és un servei obligatori per un municipi com el de Calafell”.
Per tot l’exposat, els grups municipals representants proposen al Ple l’adopció dels següents

PRIMER.- Donar suport al manifest proposat per la plataforma “Cap nen sense bus”, avalada per
500 famílies signants.
SEGON.- Crear un grup de treball format per diferents regidories implicades, i amb la participació
dels grups municipals del consistori, per tal d’elaborar un “Pla d’actuacions en matèria de

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

08/11/2018 SECRETARI

ACORDS

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

dd02e39658fb4571978c4de25ef3fe24001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

transport escolar” amb la finalitat d’adequar
del servei per aconseguir la màxima eficàcia.

les necessitats de les famílies i l’establiment

TERCER.- Revisar els enllaços, i fer les modificacions necessàries, de les línies de transport municipal
urbà que utilitzen els alumnes que van als instituts del municipi.
QUART.- Endegar les mesures urgents necessàries d’adequació del nombre i capacitat
dels autobusos de transport escolar per tal de garantir el servei a la totalitat de la demanda a partir
del segon trimestre del curs 2018/19.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la plataforma “Cap nen sense bus” i a les direccions de tots
els centres educatius.
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres i per unanimitat aprova
la moció per donar suport a la Plataforma Cap Nen Sense Bus.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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