
A l’atenció del Sr. Alcalde de Bétera, Germán Cotanda,

Com mare, pare o familiar del xiquet/a alumne del CEIP Lloma del Mas, expose: 

1r.- Que, havent estat informada de les mesures que vol portar a terme l'Ajuntament, 
previstes per al pròxim 7 de gener i que afecten al servei de transport que en l'actualitat 
ofereix l'Ajuntament al CEIP Lloma del Mas. 

2n.- Que aquestes mesures comporten la supressió d'un dels autobusos que hui fa la ruta 
des del poble fins al col·legi. 

3r.- Que el doble servei que a partir del dia 7 assumirà l’altre autobús, no garanteix la 
puntualitat dels xiquets del segon torn en l'entrada del col·legi. 

4t.- Que la duplicitat d'un servei d'autobús escolar en qualsevol de les parades del poble 
fa que, a l'hora de la pujada dels xiquets al mateix, l'agrupament dels germans en un 
mateix  torn  tampoc  estiga  garantit  amb  les  molèsties  que  açò  pot  ocasionar  a  les 
famílies. 

5è.- Que, de la mateixa manera, també tinc dubtes d'en quines condicions quedaran els 
xiquets que arriben al col·legi 20 minuts abans de l'obertura de portes. Considere que el 
nombre de xiquets que arribarà a aqueixa hora al centre dificultarà qualsevol protocol a 
seguir.
 
Per tot això, sol·licitem: 

1r.- Que l'Ajuntament es comprometa a mantenir el servei de transport escolar que venia 
oferint al CEIP Lloma del Mas amb les mateixes condicions i característiques que fins a 
ara. 

2n.- Que aquest compromís s’assumisca abans del pròxim divendres 21 de desembre, 
que és quan comença el període de vacances escolars, i d'aquesta manera les famílies 
tingam garantit  el  normal funcionament d'aquest servei el  pròxim dia 7 de gener de 
2013. 

I perquè així conste als efectes oportuns, ho signe, 

a Bétera, el 19 de desembre de 2011



Signatures  per  a  què  l'Ajuntament  es  comprometa  a  mantenir  el  servei  de transport 
escolar  que  venia  oferint  al  CEIP Lloma  del  Mas  amb  les  mateixes  condicions  i 
característiques que fins a ara.

NOM I COGNOMS DNI SIGNATURA


