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PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE O SERVIZO DE
COMEDORES ESCOLARES NO CURSO 2020-2021

O pasado 9 de setembro, sendo as 21.06 horas, o departamento de comunicación do Concello de

Santiago da conta da publicación na web municipal dun decreto de alcaldía sobre o uso dos

comedores escolares, dictado para facer fronte as circunstancias excepcionais ocasionadas pola

COVID-19.

Nese decreto, publicado a falta de menos de 12 horas para o comezo do curso escolar,

establécense novas criterios para a orde da adxudicación das prazas de comedor e sinálase, no

apartado III, punto 2 o seguinte:

"feudo en contó o volume de solicitudes recibidas e atendendo as restricións que se derivan da

situación sanitaria, é necesario restrinxir o número de usuarios que poden facer uso do comedor"

Segundo explicou a Federación de ANPAS de Compostela a través da súa páxina web

(https;//fanpacompostela.wordpress.com/2020/09/10/sen/izo-de-madmgadores-e-comedor-do-conce

llo-outra-tomadura-de-Delo/?fbclid=lwAROTaaz5aCWaB57-Po1fORu1J7ffekOPS8Jo1z2afMI5Jb2i bOn

Ab2bxE8), o alcalde comprometeuse co colectivo o día 8 de setembro, un día antes da publicación

do decreto, que "todas as familias que así o solicitaron terán garantida a praza de comedor, e que esa

garantía se estenderá as novas ¡ncorporacións que puideran xurdir durante o curso cunha intención de

permanencia". No mesmo sentido pronunciouse publicamente, tamén o 8 de setembro, o voceiro

do grupo municipal socialista, Sindo Guinarte, nunha tertulia radiofónica en Onda Cero na que dixo

textualmente: "Van ter todos os solicitantes servizo de comedor escolar".

O 26 de agosto a entón concelleira de Educación ofreceu unha rolda de prensa na que foi

preguntada polo sen/izo de comedores escolares. Na súa intervención, Noa Díaz sinalou o

seguinte:

"Hai varias posibilidades que estamos estudiando. Dúas délas poden ser ampliar espazos, que é unha

délas, e outra pode ser tamén ampliar as quendas. A nos non nos gustaría ampliar quendas,

tentaremos que non sexa así. Se ten que ser así finalmente, cada centro ten as súas particularidades.

A empresa que xestiona o sewizo de comedores entregounos un documento hai unhas semanas, a

solicitude nosa, no que He pedíamos que eles que son os que mellor coñecen os espazos de comedor,

que nos dixeran cales eran as necesidades en función das distancias"



"A nosa intención é que haxa as menos quendas posibles e ampliar eses espazos. Pero tampouco nos

corresponde a nos. Nos o que estamos facendo é elaborar un documento. Hai centros que non van

necesitar esa ampliación de espazos nin de quendas, pero naqueles nos que sí terán que ser os

ceñiros os que nos digan de que espazos podemos disponer para ampliar ese se/v/zo"

Tamén no 26 de agosto, La Voz de Galicia publicaba unha información co titular los comedores

escolares de gestión municipal tendrán este curso más de 800 usuarios al día"

^ittps://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2020/08/26/comedores-escolares-gestion-municipal-t

endran-curso-800-usuarios-dia/0003 202008S26C2991.htm). Nela sinalábase que o Departamento

Municipal de Educación recibirá máis de 1.200 solicihjdes para utilizar os comedores escolares, e

sobre 600 para madrugadores nos colexios nos que xestiona este sen/izos, e engadíase que

"entre 800 e 820 escolares usaráno a diario ou en varios días que xa indican, afirma a edila de

Educación, Noa Díaz"

Tendo en conta todo o anterior, María Rozas, concelleira de Compostela Aberta, presenta as

seguintes PREGUNTAS para a súa resposta por ESCRITO:

1. O 26 de agosto a concelleira Noa Díaz facía referencia ao documento entregado

"había unhas semanas" pola empresa que xestiona o servizo de comedor ao

respecto das necesidades de espazos nos centros. Solicítase copia dése

documento,

2. O 26 de agosto, Noa Díaz facía referencia a que o departamento de Educación

tamén estaba elaborando un documento sobre as necesidades dos centros.

Solicítase copia dése documento

3, Cales foron as demandas formuladas polos centros e/ou polas ANPAS que

impediron que o Concello cumprira o seu compromiso de ampliar espazos

para o servizo de comedor nos lugares onde fora posible?

4. Por que optou o Concello de Santiago pola duplicación de quendas no servizo

de comedor, aínda cando a concelleira responsable reiterou que non era a

opción prioritaria para o departamento de Educación?

5. En base a que o alcalde, nunha reunión coa FANPA e segundo a versión deste

colectivo, e máis o voceiro do grupo socialista, nunha tertulia radiofónica,

dixeron o 8 de setembro que ningún solicitante quedarían sen praza de

comedor? Que mudou desde o 8 de setembro ata as 21.06 horas do 9 de

setembro para que finalmente o Gobernó decidirá restrinxir o número de

usuarios e usuarias do servizo?



6. Que alternativas prevé o Gobernó local para permitir a conciliación das

familias que finalmente non teñan praza de comedor escolar?

Santiago de Compostela,/f0 de setembro do 2020
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