
María Manuela Rodríguez Pumar, con DI 36.062.216-X, concelleira electa polo  BNG, ao
abeiro  do  regulamento  orgánico  municipal,  presenta  a  seguinte  moción  para  o  seu
debate en Pleno

Moción pola mellora na xestión dos comedores escolares e 
pola xestión municipal das aulas matinais

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A demora por parte do goberno local na toma de decisión de seguir a xestionar o servizo
de comedor dos centros impediu de facto calquera alternativa de cambio na fórmula de
prestación do servizo,  e a conseguinte premura para contratar o servizo imposibilitou
incluso a opción de sacalo novamente a concurso na busca dunha mellora tanto na
calidade como no custe do menú. Así, a oferta do concello correrá a cargo da mesma
empresa de catering que tiña a concesión durante o curso pasado, e fixou o custe de
cada menú diario, que será gratuíto para as familias en risco de exclusión, en 4,14€ xa
incluído un desconto universal de 1€. 

Un prezo caro a todas luces para unha escola pública onde deberían primar os criterios
de progresividade e equidade que beneficien ás rendas máis baixas e que non deixen fóra
a ninguén, máxime en tempos de crise como os que vivimos. A xustiza social non está en
que as axudas sexan iguais para todas as familias, senón en que se establezan de xeito
progresivo,  sendo maiores para  as familias  de  rendas  máis  baixas,  e  con descontos
tamén en función do número de crianzas usuarias do servizo.

Por outro lado, a escola pública tamén debe garantir o dereito ao servizo de comedor a
todas as familias,  sen excepcións. E aínda que no obxecto e finalidade das bases se
establece que tamén será beneficiario das axudas o alumnado de 2ª etapa de educación
infantil (nen@s 3 a 5 anos), na práctica  fican excluídas as crianzas das aulas do CRA
Antía Cal de Chaín, Couso, Morgadáns e Vilaza. 

Esta  discriminación  podería  ter  solución facendo que  o  catering  sirva  a  comida nas
distintas  aulas  parroquiais  e  o  alumnado  poida  comer  nelas.  Unha  condición  que  o
goberno  local  debía  ter  incluído  no  convenio  de  colaboración  para  a  prestación  do
servizo recentemente asinado coa Consellería de Educación, para lles garantir o dereito
ao comedor con seguridade e sen sobrecusto.

Por  outro  lado,  Xunta  e  Concello  deberían  buscar  solucións  que  permitan  o  uso  do
servizo do comedor a todas as familias que o soliciten, independentemente do número
de días que precisen o servizo, para facilitar a conciliación en igualdade de condicións a
todas  elas,  sen  se  ver  condicionadas  e  discriminadas  por  excusas  vinculadas  aos



protocolos Covid e a falla de espazo nos comedores que xa existía antes da pandemia e
que podían estar xa resoltas despois de pasado ano e medio desde o seu inicio.

Aulas matinais
Tal como consta no texto consolidado da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
do  Réxime  Local  (LRBRL),  concretamente  no  seu  Título  II  O  Concello,  Capítulo  III
Competencias, Artigo 25, Punto 1, “o concello, para a xestión dos seus intereses e no
ámbito  das  suas  competencias,  pode  promover  actividades  e  prestar  os  servizos
públicos  que  contribúan  a  satisfacer  as  necesidades  e  aspiracións  da  comunidade
veciñal.  E no seu punto 2 recolle, nunha relación de 16 apartados, as competencias que
os  concellos  exercerán  como  propias.  O  apartado  o)  Actuacións  na  promoción  da
igualdade entre homes e mulleres, así como contra la violencia de género.

O servizo de aulas matinais, tal como se recolle no IV Plan de Igualdade do Concello de
Gondomar, é fundamental para a promoción da igualdade entre homes e mulleres, toda
vez que favorece a conciliación da vida familiar e laboral.

Por todo o exposto,  o BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción dos
seguintes

ACORDOS:

-  Instar  ao  goberno  a  efectuar  modificacións  coa  intención  de  que  poidan  ser
introducidas nas bases e facelas efectivas para o que queda deste curso 2021-2022.
Concretamente, modificar as bases das axudas municipais para os comedores escolares
atendendo a criterios de progresividade e equidade, establecendo as axudas en función
da renda e do número de crianzas usuarias do servizo de cada familia.

- Instar ao gobernos da Xunta e do Concello a garantir o acceso ao servizo de comedor
para o que queda deste curso 2021-2022 a todas as familias que así o soliciten.

- Instar ao goberno local a asumir a xesión das aulas matinais para o que queda deste
curso 2021-2022.


