
Bétera, a 6 de febrer de 2013 

 

A L’EXM. AJUNTAMENT DE BÉTERA 

REGIDORIA D'EDUCACIÓ I CULTURA 

A l’atenció de Mª Rosario Martínez Cáceres. 

  

 

Ens posem en contacte amb vosté com a representació dels pares i mares 

d'alumnes del CEIP Lloma de Mas per a comunicar-li la nostra sorpresa davant la 

publicació que el passat 10 de gener vam poder llegir en la pàgina web de l'ajuntament 

en la qual s'afirmava que formaríem part d'una comissió “per a estudiar les condicions 

del transport escolar per al curs 2012-2013”. En la reunió que vam mantenir amb 

vostés el passat 3 de gener, en cap moment ens vam comprometre a participar en 

aquesta comissió ja que, com ja vam dir llavors, aquesta decisió no ens corresponia 

prendre-la abans d'haver informat a la resta de pares i mares.  

Una vegada convocada i mantinguda una reunió amb tots el pares i mares per 

a informar i tractar el problema del transport escolar, hem decidit no formar part de cap 

comissió l'objectiu de la qual siga una retallada en la prestació d'aquell servei. 

Sempre que la fi d'aqueixa comissió siga l'estudi de possibles estalvis en 

algunes partides dels Pressupostos municipals o altres sol·lucions per a mantenir 

intacte el servei del transport escolar, poden comptar amb nosaltres. De fet, en aquest 

sentit, des de l’AMPA del col·legi ja es van presentar al·legacions als Pressupostos en 

les quals s'enumeraven diverses partides pressupostàries susceptibles de ser 

retallades sense que per això quedara perjudicat cap sector social de la població.  

Si, finalment, decideixen iniciar un treball de comissió amb les condicions que 

més amunt els hem indicat, haurien de fer-ho a través de la Comissió de Transport del 

Consell Escolar del Centre, ja que vam considerar que, com a òrgan col·legiat, el 

Consell Escolar és el lloc idoni per a tractar aquestes qüestions. A més, en la Comissió 

de Transport del Consell Escolar, ja hi ha una representació de pares, així com del 

Centre i de l'Ajuntament en la qual, diàriament, treballem pel bon funcionament del 

servei del transport escolar. 

A l’espera de rebre notícies seues, reba una cordial salutació,  

  Álvaro Alemany Sellés     Alicia Sanchis Pérez de León 
Representant de pares en el      Representant de l’AMPA en el Consell Escolar 
Consell Escolar 


