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DILIGÈNCIA: La present proposta ha estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 15 d'abril de 2021

MOCIÓ TRANSPORT ESCOLAR

És dóna compte al Ple de la següent Moció presentada pel Grup Municipal de Junts per Catalunya a 
l’Ajuntament de Mollerussa:

“En Marc Solsona Aixalà en representació el Grup Municipal de Junts per Catalunya – presenta al Ple 
de l’Ajuntament de Mollerussa la següent Moció:

MOCIÓ TRANSPORT ESCOLAR

Atès que el departament d'Educació de la Generalitat és qui delega la competència als consells 
comarcals pel que fa a la gestió dels serveis de menjador i transports escolars obligatoris i 
n’autoritza la despesa per al seu finançament per a cada curs escolar.

Atès que les rutes de transport escolar obligatori a la comarca del Pla d'Urgell garanteixen l'accés 
gratuït dels escolars de secundaria ais instituts en què el departament d'Educació de la Generalitat 
els ha adscrit en el procés de preinscripció;

Atès que els batxillerats estan considerats estudis post-obligatoris i, conseqüentment, no hi ha línies 
de transport escolar a diferència de l’ESO.

Atès que les línies regulars actuals que fan servei a la comarca del Pla d'Urgell no cobreixen tota la 
demanda de transport als instituts.

I atès que s'ha rebut en aquest ajuntament consultes de famílies que manifesten la seva preocupació 
perquè no tenen opció de transport públic, ja sigui escolar com de línia regular, per poder accedir a 
l'institut La Serra de Mollerussa al proper curs escolar.

Es proposa l'aprovació dels següents acords al Ple d'aquest ajuntament:

1- Instar el departament d'Educació i al departament de Territori de la Generalitat de Catalunya a 
analitzar la demanda actual de transport públic per carretera a la comarca del Pla d'Urgell i més en 
concret, en relació amb la demanda dels estudiants en edat d'Educació Secundaria Obligatòria (ESO) 
i de Batxillerats, per tal que es pugui facilitar a les famílies una opció de transport a preus públics 
amb freqüències que facilitin la mobilitat dels estudiants per la comarca.

Mollerussa, abril de 2021”
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web
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