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PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA IMPULSAR UNHA RENDA
DE GARANTÍA INFANTIL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. O proxecto do acordó procura dar

continuidade ao esforzó en políticas sociais implementadas anteriormente polo Concello e impulsar unha

renda de garantía infantil que facilite o acceso as axudas as familias con fillas/os.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Nos últimos anos o Concello de Santiago foi pioneiro no relativo as politicas saciáis, conseguindo ser dos

primeiros municipios en aprobar e implementar unha ordenanza de garantía básica cidadá que chega a 350

familias. Na mesma liña fixose un esforzó para mellorar o Servizo de Axuda no Fogar, duplicando o

orzamento e conseguindo reducir a cero as listas de agarda; abriuse o programa de bonotaxi para mellorar a

mobilidade das persoas maiores ou das que viven no rural; e ampliouse a atención as persoas sen fogar cos

'equipos de rúa' de Cruz Vermella e cos tres pisos de salda con Feafes, seguindo un modelo pioneiro no

Estado como o "Housing Firsf.

Con especial atención á infancia, o programa de bolsas de comedor multiplicouse por sete alcanzando no ano

académico 2018-2019 a cifra de 586,000 € para 1.165 axudas. Un importante esforzó para aumentar as

axudas escolares e para comedor que debe ser consolidado no presente mandato, co obxectivo de seguir

construindo unha Compostela máis inclusiva e accesible, que garanta os dereitos saciáis de todos e todas. E

fundamental que as administracións públicas garantan os dereitos saciáis de toda a poboación, e ainda com

maior insistencia no caso dos colectivos máis vulnerábeis, como o caso da infancia.

En 1959, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a Declaración dos dereitos da infancia. Este

recoñecemento foi o primeiro gran consenso internacional sobre os principios fundamentáis dos dereitos das

crianzas e recollia varios principios entre os que sétimo deles enuncia:

Principio 7: As crianzas teñen dereito a recibir educación, que será gratuita e obrígatoría

polo menos ñas etapas elementáis. Recibirase unha educación que favoreza a súa cultura

xeral e permítelle, en condicións de igualdade de oportunidades [.,.]As crianzas deben gozar

plenamente de xogos e recreación, que deben estar orientados aos obxectivos que persegue

a educación; a sociedade e os poderes públicos esforzáronse por promover o goce deste

dereíto.
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Desde aquela temos avanzado moito, do punto de vista, da construción normativa tanto no relativo á

garantida dos dereitos saciáis como, nomeadamente, aos dereitos das nenas e nenos. Concretamente, no

noso país a Lei 13/2008 de 3 de decembro, de Servizos Saciáis de Galicia, estrutura e regula as políticas

saciáis galegas para que os poderes públicos galegas garantan os dereitos sociais das persoas co fin de

posibilitar que a súa liberdade e igualdade sexan reais e efectivas. Marcando no seu artigo 3° dentro dos seus

obxectivos:

Artigo 3°. Obxectívos do sistema galega de servizos sociais. c) Darlles protección e

oportunidades sociais e educativas a menores de idade e a aqueloutras persoas que se

atopen en situación de conflito ou de desamparo.

No desenvolvemento desta normativa e dentro das disposicións reguladoras dos servizos saciáis comunitarios

o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, no seu Capitulo III a Sección 4a Disposicións relativas ao servizo de

educación e apoio familiar des

Artigo 19. Natureza e obxectívos. d) Previr e atender as situacións que provoquen

wlnerabilidade ou risco social as familias ou unidades de convivencia, ou a algún dos seus

membros, con especial atención aos menores de ¡dade.

Artigo 20. Perseas destínatarías do servizo de educación e apoio familiar. 1. O programa

diríxese con carácter xeral as familias da comunidade de referencia dos servizos sociais

comunitarios, con atención prioritaria a aquelas unidades de convivencia que se encontren en

situación de maior vulnerabilidade, ñas cales exista presenza de menores en risco de

desatención ou ñas cales se identifiquen outros factores que revelen unha situación de risco

de exclusión social ou pobreza infantil.

Tamén a Leí 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, reformada pola Lei 27/2013 do 27 de

decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, que na nova redacción do

artigo 25.2.e) atribúelles aos concellos a competencia propia de avaliación e información de situacións de

necesidade social e atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social.

E máis recentemente, a Lei 3/2011, de 30 de xuño, de apoio á familia e a convivencia de Galicia, o

seu artigo 8. atribúelle ao municipio competencia para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas

competencias:

Artigo 8. Competencias. 2. O municipio, para a xestíón dos seus intereses e no ámbito das

súas competencias, podera promover toda clase de actividades e prestar todos os servizos

públicos que contríbúan a satisfacer as necesidades e as aspiracións da veciñanza.

O municipio exercera, en todo caso, de conformidade co disposto na lexislación de réxime

local e sectorial de serwzos soc/a/s, competencias ñas seguintes materias:

a) A prestación de se/v/zos soc/a/s comunitarios básicos e específicos.

b) A execución de programas e proxectos destinados á atención a familia.
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c) A participación na xestión da atención primaria da saúde e o desenvolvemento de

programas de promoción da saúde, educación sanitaria e protección dos membros da familia

con riscos específicos que se prevexan nos plans de saúde.

d) As actividades e instalacións culturáis, deportivas, a ocupación do tempo libre e o turismo.

Por todo isto, é importante dotarse de ferramentas que posibiliten que as axudas sociais poidan chegar antes

e dun xeito mellor organizado e por iso propomos unha Renda de garantía infantil que promova a igualdade

de oportunidades no acceso á educación, de xeito que ningunha crianza quede atrás por razóns

socioeconómicas. Esta renda infantil estaría encadrada dentro da ordenanza de garantía básica cidadá e

garantiría un ingreso mínimo por filla ou fillo para as familias con escasos recursos. Uns ingresos que

permitan garantir os dereitos básicos de alimentación e escolarización, asi como da participación social en

actividades culturáis, deportivas ou de ocio, tan necesarias para completar a súa formación, socializar e en

definitiva desenvolverse e crecer en sociedade. Unha renda que permitiría ofrecer estabilidade e autonomía

as familias para que teñan liberdade para realizar os investimentos saciáis que estimen oportunos. Familias e

menores que contaría co apoio e acompañamento dos profesionais e técnicos da área social, e asi favorecer

o combate as situacións de maior vulnerabilidade.

Asi pois, tendo en conta todo o anterior e que o Concello de Santiago conta coas competencias que lie

permiten continuar a avanzar na promoción da igualdade de oportunidades da infancia, o Grupo Municipal de

Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

O Pleno insta ao correspondente órgano do Concello de Santiago a:

• Impulsar unha Renda de garantía infantil que supere o actual programa de bolsas escolares e

que promova a igualdade de oportunidades no acceso á educación e a participación social,

de xeito que ningunha crianza quede atrás por razóns socioeconómicas

Santiago de Compostela, 15 de novembro do 2019

w
Marta Lois González

GRUPO
Concelleira do Grupo Municipal de ComposteÍa

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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