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Exp.: 2019001198 - C. 06.025.073

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3977542 E1NZP-XU8T5-OMDQL 2D69F2E80B01A6A8E17106F3D8931A5F94119379) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 21 de gener de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent acord:
"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
que la gratuïtat del servei de transport escolar a l'alumnat d'educació obligatòria es
facilitarà als alumnes escolaritzats fora del seu municipi de residència. I en la seva
disposició addicional estableix que quan les necessitats d'escolarització en un
determinat municipi així ho aconsellin, i d'acord amb les consignacions
pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o la
concessió d'ajuts destinats a l'alumnat que cursi el segon cicle d'educació infantil
que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència, i a l'alumnat
d'educació obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi
però distants del seu.
Per altra banda, l'article 6.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació estableix
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. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la
naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies. Les administracions
públiques han de promoure mesures que facilitin l'accés de tots els alumnes a les
activitats complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments posts
obligatoris de batxillerat i de formació professional. Però la situació real de moltes
famílies que viuen en urbanitzacions o en nuclis de població que estan dins del
municipi del seu centre escolar, malgrat tenir-lo lluny, és que no tenen dret al servei
de transport escolar gratuït. Fins a l'any 2012, els infants residents a aquests
municipis sí que tenien accés a aquest servei de forma gratuïta, però el servei va
ser suprimit. La normativa actual referent al servei de transport escolar no garanteix
els drets dels infants a l'accés a l'educació gratuïta en l'etapa d'escolarització
obligatòria entre els alumnes 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. És a dir, planteja una desigualtat d'oportunitats
a les famílies d'alumnat que resideixen lluny del seu centre escolar, malgrat ser dins
del mateix municipi, ja que no discrimina la distància geogràfica a l'hora de proveir
aquest servei.
El Consell Municipal d'Educació CME ha demanat en diverses ocasions, la
necessitat de disposar d'un servei de transport escolar gratuït per a l'escolarització
obligatòria, per facilitar la mobilitat amb seguretat dels alumnes que necessiten
desplaçar-se considerablement.
Si es revertís la situació actual, se'n podrien beneficiar els alumnes de Campdorà,
Sant Daniel i de Montjuïc, si es donen les condicions d'adscripcions actuals, o de
qualsevol nova situació que es doni a la ciutat que justifiqui el servei.

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Certificats: PLE ORDINARI 21/01/2019 - CERT. Moció que presenta
el grup m

DOC_ID: 7174868
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: E1NZP-XU8T5-OMDQL
Data d'emissió: 24 de abril de 2019 a les 11:50:28
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 25/01/2019 10:03
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 28/01/2019 11:47

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 3977542 E1NZP-XU8T5-OMDQL 2D69F2E80B01A6A8E17106F3D8931A5F94119379) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està_SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Proposem a ple els següents acords:
1. Constatar la desigualtat d'oportunitats que pateixen les 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, ja que el Decret 161/1996
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.
2. Instar el Govern de la Generalitat a iniciar, abans de començar el curs escolar
2019-2020, la revisió 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. Instar el Govern de la Generalitat a implicar la comunitat educativa en la revisió
de les condicions del Decret 161/1996, basant-se en la Llei 1 2/2009, del 10 de
juliol, d'educació, que en el seu article 6.3 estableix 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."
4. Donar trasllats d'aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de
Municipis."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 24 de gener de 2019
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