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13.2. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per instar el govern català a la
revisió del 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.

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 residencia.
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 í, si escau, als ensenyaments post
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 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
distancia 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 distancia geogràfica a l'hora de
proveir aquest servei.
Per tot això, es proposa al Ple els següents acords:

PRIMER.- 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 distancia 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 distancia

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a iniciar, abans de començar el curs escolar 20192020, 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 distancia en la
determinació del transport escolar obligatori.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a implicar la comunitat educativa, de manera
representativa a la realitat territorial, en la revisió de les condicions del Decret 161/1996,
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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 í 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."

QUART.- 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.

Defensa la moció la regidora, Sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado.
A petició del regidor Sr. Lluís Giralt Vidal s’afegeix a l’apartat 4rt de la part dispositiva que es
notifiqui també al Consell Comarcal quedant tal i com es transcriu a continuació:

QUART.- 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
al Consell Comarcal .

Sotmesa la moció modificada a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels disset membres pressents dels vint-i-un que la composen.
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