
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, solicitando
que sexa 

D. Pablo Durán Fernández, con DNI nº 35.581.863-N, en representación da Asemblea Veciñal por un
Transporte Digno para Gondomar (AVTG), quen dea lectura á moción:

MOCIÓN TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO NON OBRIGATORIO – AVTG

A AVTG ten coñecemento da contrariedade que cada curso lle supón a algunhas familias de alumnado de ensino
medio non obrigatorio a falla de prazas de transporte escolar para as súas fillas e fillos menores de 18 anos.

Malia que en Galicia, na actualidade, o alumnado de ensino non obrigatorio non ten dereito ao servizo de
transporte escolar, hai exemplos doutras comunidades no Estado que si o garanten.  Así, neste curso 2021-2022,
Navarra ampliou o servizo ao estudantado de Bacharelato, Formación Profesional Básica e Grao Medio de
Formación  Profesional,  e  Cantabria  comezou  implantándoo  nos  núcleos  máis  rurais  para  evitar  o
despoboamento.

Nesa liña, o pasado ano, a Confederación de Asociacións de Nais e Pais ANPAS GALEGAS presentou o estudo
Transporte escolar para o alumnado non universitario, no que colaborou a AVTG e ao que se pode acceder
desde esta ligazón https://i.gal/zsUID, e do que entresacamos estes parágrafos:

“Do noso estudo deducimos que o alumnado galego de zonas rurais, entendendo moi amplamente este
concepto, está en clara desvantaxe á hora de acceder ao ensino pre-universitario non obrigatorio, xa
que:

• Hai unha importante deficiencia nas conexións de transporte público entre as zonas rurais e os 
centros de ensino non universitario de referencia.

• Esta situación dificulta aínda máis a igualdade de oportunidades.
• Incrementa a desvinculación do alumnado co rural.
• Favorece o abandono do medio con todo o que iso supón.
• Supón un importante custo económico para as familias.

E por isto dicimos, esiximos, defendemos:

• Que todo o rural galego ten que dispor de transporte dispoñíbel para que o alumnado que teña
a sorte de habitalo, teña tamén a posibilidade de manter alí a súa residencia e facer alí, se o
quixer, a súa vida académica e a súa futura vida profesional.

• Que ese transporte ten que ser gratuíto, porque sen gratuidade hai discriminación sobre a oferta
urbana, e se hai diferenza, é outra lousa que se pon por riba do rural galego.”

Esta problemática tamén se dá no noso concello, e algunhas familias contactaron coa AVTG para poñelo no nos
coñecemento.  Por  esa  razón,  o  pasado 25 de  outubro a  AVTG mantivo  unha xuntanza  coas  ANPAs e  as
direccións dos centros de ensino medio de Gondomar, na se concluiu que é unha demanda importante.

Tendo coincidencia co informe de ANPAS GALEGAS, e dado que actualmente están: 1) en fase de licitación a
concesión de transporte escolar da Consellería de Educación para os vindeiros dous anos, e 2) en período de
aprobación os orzamentos da Xunta para o 2022, desde a AVTG consideramos que é un bo momento para
insistir na necesidade de incluír no servizo ao alumnado de Bacharelato e Formación Profesional.

Polo exposto, a AVTG solicita do Pleno do Corporación Municipal de Gondomar:

• Instar a Xunta de Galicia, e en concreto á Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a incluír
con dereito a transporte escolar ao alumnado de ensino medio non obrigatorio.

https://i.gal/zsUID

