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ROGÓ DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA IMPLEMENTAR REBAIXAS
OU COMPENSACIÓNS NOS PREZOS DO PROGRAMA DE CONCILIACIÓN DE VERÁN

O pasado 12 de xuño, o alcalde de Santiago anunciaba en rolda de prensa a convocatoria do

programa de conciliación Escolas de Verán 2020. Como se recolle na nota difundida na web municipal

(http://santiagodecompostela.gal/hoxe/nova,php?lg=gal&id nova:::19636), este ano o Concello perde a

condición de organizador do programa, que pasa a ser responsabilidade da Federación de Asociacións

de Nais e Pais. Segundo figura nos documentos de inscripción difundidos pola FANPA, tanto o

Concello como a Deputación da Coruña colaboran na iniciativa.

A decisión da concellería de Educación de derivar a organización das Escolas de Verán á FANPA ten

varias consecuencias, A primeira é a contratación directa, por parte da Federación de Asociacións de

Nais e Pais, da empresa que prestará o servizo, sen previo procedemento de licitación e, xa que logo,

sen que exista un prego técnico que defina abrigas da empresa en relación a cuestións como o

programa de actividades, os servizos de cátering para almorzos e xantares ou a coordinación dos

monitores e monitoras. A maiores, tampouco existe unha valoración, por parte dos técnicos municipais,

de diferentes ofertas para a organización das Escolas de Verán,

O grupo municipal non cuestiona a elección da empresa que prestará o servizo, que segundo se

deduce da folla de inscrición difundida pola FANPA é a mesma que resultou adxudicataria da

organización das Escolas de Verán en 2019 por ser a mellor valorada de tres ofertas presentadas.

Pero esta coincidencia ainda fai máis relevante o sensible incremento dos prezos que ten o programa

con respecto ao ano anterior.

Como en edicións anteriores, a inscrición realízase por quendas, e poden elixirse diferentes

modalidades: so actividades, actividades con comedor, actividades con madrugadores, ou modalidade

completa con actividades, servizo de comedor, e servizo de madrugadores, No caso da modalidade

completa para todo o mes de xullo, o prezo é este ano de 460 euros, fronte aos 324,5 euros do ano

anterior. Tamén para o mes de xullo, a modalidade de so actividades custará este ano 250 euros,

fronte aos 148,5 euros de 2019,
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Ademáis, na información difundida non se fala dos descontos previstos en anos anteriores; nin do

descontó do 50 por cento para familias con poucos recursos (se ben se sinala que existe a posibilidade

de participar mediante o programa de bolsas de Servizos Saciáis do Concello), nin do descontó do 20

por cento por segundo irmán/irmá inscrito, Deste xeito, tomando como exemplo o mes de xullo

completo e na modalidade de actividades con comedor e madrugadores, unha familia que o ano

pasado pagou 584,1 euros pola inscrición de dous nenos/as, este ano pasaría a pagar 920 euros, Na

modalidade de so actividades, esa mesma familia de dous menores, pagaría o ano pasado 267,3

euros, e este ano tería que abonar 500 euros,

Como resulta evidente, este incremento dos prezos pode xerar serias dificultades para moitas familias,

e máis no momento de crise socioeconómica no que nos atopamos por mor da pandemia da Covid-19,

É previsible que moitas familias non estean en disposición de afrontar os custos das Escolas de Verán,

que deberán ser unha ferramenta real para facilitar a conciliación que non contribuirá a xerar novas

desigualdades no reparto dos coidados,

Tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aborta

SOLICITA:

• Que o Concello de Santiago habilite fórmulas para compensar o incremento dos

prezos das Escolas de Verán e para recuperar os descontos previstos en edicións

anteriores ñas que a concellería de Educación era a responsable da organización

do programa.

Santiago de Compostela, 15 de Xuño de 2020
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