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AL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 
 

Josep Joaquim Pérez Calvo en la seva qualitat de consellera portaveu del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya al Districte de Sant Martí en el 
seu nom i representació manifesta:  
 

- Atés que, en sintonia amb la voluntat de ciutadans i ciutadanes del 

districte de Sants/Montjuïc, expressada de forma reiterada tant als 

consells de barri com per les diferents vies establertes de participació 

ciutadana, la preocupació d’algunes comunitats educatives del nostre 

districte com n’és exemple la de l’escola Bressol Niu juntament amb 

l’escola pública de Can Clos, que el nostre grup municipal ha consultat 

per contrastar l’esmentat enuig veïnal fruit d’una manca de manteniment 

i dels camins escolars als barris. 

- Atès que, un cop comprovada la situació fonamentada a raó dels espais, 

a data d’avui existeixen unes mancances greus de manteniment, neteja 

o senyalització en determinats trajectes escolars als nostres barris. 

- Atés que l’autonomia personal, la seguretat vial i l’afinitat amb l’entorn 

constitueixen elements de màxima importància per assolir una mínima 

sostenibilitat per als trajectes dels nostres infants i adolescents entre el 

domicili, i els centres d’activitats  educatives, esportives o de lleure i en 

compliment del deure de preservar i enfortir la cohesió social al districte 

formula el present. 

D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 
Orgànic Municipal formula el següent: 

 

PREC 

 

Que el govern del Districte de Sants-Montjuïc procedeixi a garantir la seguretat 
viària als camins escolars creats per a una mobilitat infantil sostenible, i 
prioritzar la neteja als espais dels entorns escolars fent més sostenibles els 
camins escolars.  Igualment, procedeixi, conformement amb els articles 23 i 26 
del Reglament al Reglament Intern d’Organització i Funcionament del Districte 
Sants-Montjuïc, a una revisió dels camins escolars del districte. I finalment, es 
comprometi a realitzar en coordinació amb el Consorci d’Educació de la ciutat 
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així com amb els respectius Consells Municipals d’Educació, un estudi global 
de la situació dels camins escolars amb l’objectiu de garantir l’autonomia dels 
menors escolaritzats, la seguretat dels camins escolars i l’acomodament de 
l’entorn ambiental i comunitari dels escolars. 
. 
 
Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia 
per escrit de la resposta oral. 
 
 
 
 
 
Josep Joaquim Pérez Calvo 
Conseller portaveu 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
 
Barcelona 4 de desembre de 2019 


