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PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE O PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIXIENE BÁSICA POSTO EN MARCHA EN
RESPOSTA Á CRISE DA COVID-19

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

de Santiago, presenta a seguirte PREGUNTA ORAL para a súa resposta no Pleno sobre o "Programa

de adquisición de alimentos e produtos de hixiene básica por persoas en situación de vulnerabilidade
social"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A Xunta de Gobernó Local aprobou o pasado 23 de marzo o "Programa de adquisición de alimentos e

produtos de hixiene básica por perseas en situación de vulnerabilidade social", para a cobertura das

necesidades básicas das persoas residentes en Santiago de Compostela diante da situación de

emerxencia derivada da pandemia da Covid-19,

Segundo o informe presentado polo departamento de Servizos Sociais o 9 de abril, nesa data xa

estaban a ser beneficiarias do programa un total de 729 familias e tíñanse entregado 1,227 tickets.

Segundo as informacións periodísticas máis recentes, "máis de 1.200 familias están sendo auxiliadas

para comer", entre elas "moitas persoas que nunca acudirán a Servizos Sociais". Estes datos ponen

de relevo a magnitude da crise á que nos enfrontamos, e da situación de vulnerabilidade na que se

atopan moitas familias de Santiago.

O grupo municipal de Compostela Aberta ten recibido varias queixas ao respecto da incompatibilidade

deste "Programa de adquisición de alimentos e produtos de hixiene básica" coas "axudas en especie

facilitada a menores beneficiarios das bolsas comedor na modalidade de escaseza de recursos",

queixas que, cónstanos, tamén lie foron trasladadas ao Gobernó Local.

Segundo o mesmo informe do departamento de Servizos Sociais do pasado mes de abril, "248

menores reciben comida refrixerada para os cinco días da semana", e "con criterio xeral as familias

que son beneficiarias desta medida de emerxencia non optan aos tickets especiáis para a adquisición

de alimentos. Existen excepcións valoradas técnicamente, trátanse de casos onde existen varios

menores na unidade de convivencia nos que parte son beneficiarios das bolsas municipais e os

restantes non",



Pola contra, o "Programa de adquisición de alimentos e hixiene básica" sí é compatible coa percepción

da Renda de Garantía Básica, que na actualidade ten 38 beneficiarios (fronte aos 126 de 2018).

Tendo en canta o anterior, formúlase a seguinte PREGUNTA ORAL para a súa resposta no Pleno da

Corporación:

• Cantas familias quedaron sen cobertura no Programa de adquisición de alimentos e

hixiene básica por ter ao cargo algún/ha menor beneficiaría do programa de entrega de

menús refrixerados das bolsas de comedor, e ten previsto o Gobernó facer compatibles

ambas axudas, tendo en conta que os tickets cubrirían produtos que non forman parte

da entrega de menús (hixiene) e permitirían a organización dos menús semanais por

parte das familias atendendo as necesidades de todos os seus membros?

Santiago de Compostela, 19 de Maio de 2020
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