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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS I EL REGIDOR NO
ADSCRIT PER AL MANTENIMENT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL
TRANSPORT DISCRECIONAL DE L'ESCOLA BELLATERRA
Atès que l’Escola Bellaterra és un centre escolar que pertany al municipi de Cerdanyola però
es troba a gairebé 5km del centre urbà i al qual només es pot accedir per vies interurbanes.
Atès que no existeix una ruta segura transitable a peu des del centre urbà a l’escola. S’ha de
circular per una via interurbana per arribar-hi, creuar vies d’alta densitat de vehicles i el
recorregut en molts punts ni tan sols disposa de voreres, sent especialment significatiu l'estat
actual del pont sobre la B-30, AP-7 i vies del tren amb proteccions i tanques en molt mal estat
havent-hi risc de caiguda i d’atropellament per als infants.
Atès que l’única alternativa per arribar a l’escola des de Cerdanyola és el vehicle privat ja que
els autobusos regulars no disposen de rutes adequades per arribar-hi i els actualment existents
estan massificats pel desplaçament diari d'estudiants i personal de la UAB i de l'Institut Pere
Calders.
Atès que la legislació, en concret el Decret 161/1996, preveu que les escoles allunyades dels
nuclis urbans puguin disposar de servei de transport escolar. Un informe del Síndic de
Greuges de maig de 2010, sobre provisió i accés als serveis de transport i menjador escolars,
deixa palès que suposa un greuge comparatiu el fet que el Decret preveu com a obligatori
només l’accés al servei de transport a alumnes escolaritzats en un municipi diferent al de
residència. Ara bé, hi ha alumnes que viuen en nuclis llunyans al centre urbà, però dins del
mateix municipi, que no tenen dret al serveis de transport. El Síndic recorda al Departament
que la divisió administrativa no hauria de ser motiu d’un tracte diferenciat entre dos alumnes
que comparteixen condicions similars de proximitat al centre escolar. El Síndic també alerta
que quan s’ha ofert el servei de transport escolar a través de transport regular de viatgers, el
sistema no sempre s’ha acompanyat d’una adequada adaptació de les seves condicions
(horaris, acompanyants, ubicació parades…).
Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat, per Resolució 520/XI, que donada l’especial
o singular ubicació de l’Escola Bellaterra respecte al centre urbà de Cerdanyola, se li ha de
garantir el transport a mig i llarg termini.
Atès que, per sostenibilitat ambiental, mantenir el servei de transport escolar a la nostra
escola suposa una reducció aproximada de 100 vehicles cada dia en la ruta Cerdanyola-
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Universitat Autònoma.
Atès que el servei de transport escolar s’ofereix a l'Escola Bellaterra des de fa
aproximadament 40 anys.
El Ple ACORDA
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Primer.- MANTENIR el conveni actual que garanteix el transport discrecional dels alumnes
de l'Escola Bellaterra.
Segon.- MANTENIR l'acord en les mateixes condicions. És a dir, amb les aportacions
corresponents de Generalitat, Ajuntament de Cerdanyola i famílies de l'Escola Bellaterra.
Tercer.- INSTAR a la Generalitat de Catalunya a mantenir la seva aportació i garantir el
transport escolar de forma definitiva.
Quart.- TRASLLADAR aquests acords a la consellera d'Ensenyament, la senyora Meritxell
Ruiz, i al Parlament de Catalunya. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

