
                                         

Mª Carmen Lampón Agrelo,  Concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego  (BNG), neste Concello, presenta a seguinte moción ante o Pleno da Corporación 
Municipal, en relación coa subida de taxas en escolas infantís.

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS
A Lei de Servizos Sociais de Galiza estabelece proporcionar oportunidades e recursos 
que garantan a igualdade entre mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida 
persoal, familiar e laboral. Así, a  ampliación e mellora das escolas infantís de 0 a 3 anos, 
como recurso educativo e de prestación de servizos ás familias galegas, contribúe ao 
desenvolvemento integral dos nenos e das nenas e a fomentar a corresponsabilidade e 
conciliación da vida laboral e familiar. 
A  construción dunha rede pública galega de centros de educación infantil de 0 a 3 años,  
de calidade e en cooperación cos concellos, foi unha peza fundamental para o logro deste 
obxectivo,  e  con esta  finalidade se  creou no anterior  goberno  da  Xunta  de  Galiza  o 
Consorcio Galego da Igualdade e o Benestar, que consolidou e ampliou a rede de escolas 
infantís públicas. 
Cando o goberno do PP tomou posesión había 85 escolas infantís en funcionamento, 
dispoñendo  de  3.942  prazas.  Ademais  había  outras  rematadas  ou  a  piques  de  ser  
rematadas e unha boa cantidade delas coa tramitación iniciada ou licitadas. O goberno do 
PP retrasou a posta en funcionamento de moitas delas e incumpriu moitos protocolos e 
acordos estabelecidos con numerosos concellos para a construción de escolas infantís.
Agora o goberno do PP inicia a privatización pola vía de urxencia deste servizo público 
nas novas escolas infantís que abrirán proximamente e incrementa escandalosamente os 
prezos públicos a pagar polas familias usuarias das mesmas, sen ter en conta a delicada 
situación  de  moitas  familias.  Coa  privatización  desmantélase  un  servizo  público  para 
favorecer  que determinadas empresas fagan negocio  co  ensino  reducindo a  calidade 
educativa nas escolas infantís e empeorando as condicións de traballo e o acceso en 
igualdade de condicións do persoal laboral que presta servizos nas mesmas.
Por riba, un servizo básico como é o comedor soporta a maior suba, pasa de 33 a 70 
euros, ( no caso concreto do noso concello) a pesar de que todas as familias que levan  
aos seus fillos e fillas coincidindo cunha xornada laboral sempre precisarán deste servizo 
para poder conciliar a súa vida familiar e laboral.
Por outra parte, o goberno do PP eliminou o orzamento de 2,5 millóns de euros destinado 
aos concellos para o mantemento das escolas infantís municipais, o que obrigará a que  
os concellos, nomeadamente o de Ribeira, teñan que aplicar estes incrementos ou outros 
superiores.



Polo exposto, o Grupo Municipal do BNG, solicita do Pleno da Corporación Municipal, a 
adopción dos seguintes acordos:

A C O R D O :

1. Instar á Xunta de Galiza a paralizar os procesos de privatización.
2. Que o concello de Ribeira se comprometa a non subir máis que o IPC do ano 2011 e que se 

teña en conta a capacidade económica das familias ou das persoas que precisan este servizo.

Ribeira, 17 de febreiro de 2012  

Asdo.: Mª Carmen Lampón Agrelo   

SR. ALCALDE  DO CONCELLO DE RIBEIRA
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