
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 a 

Moción sobre o servizo de comedor escolar nos centros de ensino de
Gondomar para o curso 2022-2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nesta  semana,  as  familias  do  alumnado do  Colexio  Rural  Agrupado (CRA)  Antía  Cal
recibiron circular da dirección do centro na que lles comunicaban que no vindeiro curso
os comedores escolares do concello de Gondomar pasarán a ser xestionados pola Xunta
no vindeiro curso 2022-2023. Na mesma comunicación indicábanlles que ese cambio
podería implicar que o alumnado do CRA non puidera seguir facendo uso do comedor do
CEP Xosé Neira Vilas de Peitieiros como viñan facendo nos últimos anos.

A  día  de  hoxe as  familias  aínda  non teñen  información  directa  nin  da  Xunta  nin  do
Concello. Esa des-información está a causar preocupación nas familias, ante o risco de
perderen un servizo  fundamental  para  a  conciliación laboral  e  familiar.  Preocupación
agravada pola imposibilidade de concertar unha reunión coa concelleira de Educación
para aclarar a situación, tal como solicitaron. 

Desde o BNG agardamos que todo isto sexa só un malentendido, xa que  o DECRETO
132/2013,  do  1  de  agosto,  da  Consellería  de  educación,  polo  que  se  regulan  os
comedores escolares, establece,  no punto 1 do   Artigo 1.   Obxecto e ámbito de aplicación  ,
que a consellería competente en materia de educación proverá, mediante a modalidade
máis conveniente en cada caso, a prestación do servizo de comedor escolar ao alumnado
que curse a ensinanza básica e/ou segundo ciclo de educación infantil. 

Tamén recolle o decreto, no Artigo 2.   Modalidades de xestión do servizo de comedor escolar  
as  distintas  formas  de  prestación  do  servizo:  xestión  directa,  indirecta  ou  a  través
doutras entidades públicas, como os concellos, ou privadas sen ánimo de lucro, como as
ANPAs,  ou,  e  xcepcionalmente,  cando  as  circunstancias  dos  centros  docentes  
imposibiliten  o  recurso  ás  modalidades  sinaladas  ou  o  número  de  comensais  sexa
reducido,  a consellería poderá contratar  menús con establecementos de restauración
abertos ao público. 

Esa última modalidade podería ser a indicada para as crianzas de todas as aulas do CRA
Antía Cal de Chaín, incluídas as de Couso, Morgadáns e Vilaza que, sexa cal for a fórmula,
deberan contar co servizo no vindeiro curso. Porque  a escola pública debe garantir  o
dereito ao servizo de comedor a todas as familias, sen excepcións, aínda que, neste caso



e até agora, sempre ficaron excluídas, dado que o goberno local non incluía esas aulas no
convenio de colaboración coa Consellería de Educación para a prestación do servizo.

Por outro lado, Xunta e Concello deben buscar solucións que permitan o uso do servizo
do comedor a todas as familias que o soliciten, independentemente do número de días
que o precisen, para facilitar a conciliación en igualdade de condicións a todas elas, sen
se ver condicionadas e discriminadas como en anos anteriores por escusas vinculadas
aos  protocolos  Covid  ou  a  falla  de  espazo  nos  comedores  que  xa  existía  antes  da
pandemia e que ben podía estar resolto despois de dous anos desde o seu inicio.

Todas as incertezas a  respecto  deste  servizo está  a  provocar  que algunhas  familias
estean a pensar en cambiar de colexio ás súas crianzas para matriculalas noutro que lles
garanta un servizo imprescindible para a conciliación, mesmo de fóra do noso concello.
O goberno de Gondomar non debe permitir nin a perda de servizos para o alumnado nin a
perda de alumnado nos centros educativos da localidade.

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

- Instar ao goberno local a comunicar ás familias e aos centros de ensino, con urxencia, a
modalidade de xestión dos comedores escolares de Gondomar para o vindeiro curso
2022-2023, e a aclarar se se é certo que se vai perder o servizo nalgún caso.

- Instar ao gobernos da Xunta e do Concello a garantir o acceso ao servizo de comedor,
tanto no que respecta a espazo físico como a modalidade de prestación, para o curso
2022-2023 a todas as familias que así o soliciten, incluídas as do alumnado das cinco
aulas do CRA Antía Cal.


