
            
 

Ciutadans Rubí 

 

                                 rubi@ciudadanos-cs.org 
 

móvil: 666 77 40 33 
 

A l’escola Teresa Altet, la línia L2 i L5 del trans port urbà fer-los coincidir 
en les hores lectives, actualment arriba 5 minuts m és tard de l’entrada, i 
30 minuts més tard de la sortida. És un problema pe r les entrades i 
sortides de l’escola. 

Hem detectat algun cas i ja ho estem treballant amb l’empresa concessionària 
per veure com ho podem ajustar.  

Demanen, si és possible, posar un  policia municipa l a les entrades i 
sortides de les escoles públiques, no només a les c oncertades, com a 
mínim un o dos dies, per la regulació del tràfic. 
 
La presència policial a les hores d’entrades i sortides de les escoles és un 
servei prioritari de la policia local, però cal tenir present què, és impossible 
cobrir totes els centres, en haver-n’hi més que d’agents disponibles en els torns 
corresponents  Això succeeix a tots els municipis de l’entorn metropolità. 
Pel que fa a la problemàtica que es genera als centres escolars, bàsicament 
consisteix en que un percentatge important dels pares i mares hi acudeixen en 
vehicle a recollir els alumnes i estacionen on troben un forat i això ho fan 
sempre que no hi ha policia, es prengui la mesura que es prengui, excepte en 
aquells casos en que ha estat possible col·locar elements fixos que 
impossibilitin l’estacionament irregular. A la vegada, altres pares i mares hi van 
a peu, exigint com és lògic, que es vetlli pel correcte estacionament que 
permeti el pas per voreres i espais per a vianants de les zones properes a les 
escoles, tasca que presenta les limitacions exposades en el punt anterior.  En 
tot cas el policia, quan va a realitzar un pas escolar, la seva responsabilitat no 
és el control de la disciplina d’estacionament (que pot afectar diversos carrers 
dels voltants i seria inabastable) sinó la seguretat dels nens i pares que creuen 
el pas. 
La decisió sobre la priorització de les escoles a les quals adscriure-hi agents, 
en cap cas té res a veure evidentment amb la titularitat privada o pública 
d’aquestes, sinó a paràmetres com la sinistralitat existent, la complexitat i 
capacitat de la xarxa viària que els envolta, el nombre d’alumnes, la velocitat 
mitjana dels vehicles i d’altres circumstàncies relacionades amb la seguretat i 
l’impacte en la mobilitat de zones senceres de la ciutat, que tindria qualsevol 
incidència en vies properes a les principals i que no pogués ser abordada 
ràpidament per efectius policials. En tot cas es cobreixen tantes escoles com és 
possible en funció dels efectius disponibles en cada moment i cal tenir present 
que en ocasions es poden quedar sense cobrir tots els serveis planificats, per 
la coincidència dels derivats de passos escolars, amb serveis urgents que no 
permeten la demora en la seva atenció. 
Durant l’any natural 2014 es varen planificar 2561 serveis de protecció de 
passos escolars en els 9 mesos lectius. 
Finalment afegir que en l’aspecte de la seguretat, tothom és conscient que en 
qualsevol moment pot haver-hi un atropellament a les immediacions de 
qualsevol centre escolar, però això pot succeir a qualsevol escola fins i tot en 
aquelles a les que s’hi adscriuen efectius policials.  
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A l’escola Teresa Altet, demanen un policia a les e ntrades i sortides, ja 
que s’ajunten els autobusos, més les furgonetes del  Centre d’Educació 
Especial de Ca n’Oriol i els pares i mares. 
 
S’ha iniciat una diagnosi de la problemàtica per tal de detectar si la situació ha 
canviat respecte de les actuacions dutes a terme el curs passat. S’estudiarà si 
cal adoptar mesures de senyalització i l’adscripció d’un agent, prioritzant aquest 
punt sobre altres passos escolars. 
 
A l’escola Ramon Llull aquest estiu s’ha instal·lat s un colom amb la seva  
cria en un niu i hi ha problemes amb els excrements , ja que és un focus 
d’infecció per als nens. 
 
Les demandes dels coloms ens van arribar per part de l’escola i de l’AMPA a 
l’abril a través de diverses Peticions de Servei. En aquell moment els coloms 
havien entrat al gimnàs i es va valorar com urgent intervenir.  
 Es va fer una neteja dels canalons i es van retirar els nius de coloms que es 
van trobar a la banda de l’edifici  que toca al carrer Platí. Aquest és el tros més 
afectat  ja que és per on  es fiquen els coloms al doble sostre de la teulada de 
l’escola que a més està malmesa. Això és el que facilita que els coloms hi facin 
nius.  
Aquesta intervenció estava pendent d’acabar. Calia posar una planxa a la part 
de la teulada per evitar que entressin a dins del gimnàs i està prevista la 
intervenció de Brigada. 
L’any passat es va programar la reparació de la teulada dels diferents edificis 
de l’escola, que s’ha de substituir dins del PIFs. Amb aquesta intervenció es 
podria evitar que els coloms trobessin als canalons un espai per quedar-se 
però de moment no està aprovat per a  aquest 2015. Cal valorar si es farà o no 
la retirada i substitució de la teulada en el 2016. I si no es així valorar amb 
brigada quina o quines intervencions es poden fer per evitar que es facin els 
nius. 
 
No obstant, per part de l’escola només tenim, des de llavors abril –maig, una 
Petició de Servei del 3 setembre ( tornar a haver excrements de colom i plomes 
a la Sala del miralls) , no hi ha cap demanda per part de l’AMPA , ni reiteració 
en la demanada per part de l’escola.  
Cal treballar  també amb l’escola i la comunitat educativa per conscienciar que 
els coloms no tinguin ni menjar ni aigua al seu abast. 

 


