
                  

MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA DO CONCELLO DE ARTEIXO   POLA   DEFENSA  

DO ENSINO PÚBLICO EN   GALICIA  

                                                           
AO PLENO DO CONCELLO DE ARTEIXO

Patricia Boedo Naya, na súa condición de Voceira do Grupo Municipal Socialista no
Concello de Arteixo, con DNI 46.904.880-Z e domicilio a efectos de notificación en
Praza Ramón Dopico 1 2º, CP 15142 de Arteixo, comparece e como mellor proceda en
dereito DI:

Que  o abeiro  do disposto  nos artigos  do Regulamento  Orgánico  de Arteixo,
presenta á consideración do Pleno da Corporación Municipal a seguinte MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No eido educativo,  a  crise  sanitaria  da COVID -19  revelou de forma evidente  a
situación de precariedade  que  estamos a sufrir como consecuencia dos recortes que
as  políticas  da  Xunta  de  Galicia  veñen  impoñendo  dende  hai  xa  moitos  anos.  A
necesidade  dun  incremento  de  recursos  económicos  e  humanos  para  garantir  o
dereito fundamental e habilitador que é a Educación ponse agora máis de manifesto
ca nunca. 

Deste xeito, durante a crise sanitaria , os gobernos locais asumiron como propias,
con cargo as arcas municipais, competencias da administración autonómica, tal como
a desinfección dos centros durante a xornada lectiva, por tratarse dunha tarefa de
prevención estritamente sanitaria e non de mantemento e limpeza como establece a
lei. As administracións locais de toda Galicia aforrámoslle á Consellería ao redor de
6.000.000€ en desinfeccións no pasado curso escolar.

A consellería non eliminou a fenda dixital que tanto se evidenciou co confinamento.
Limitouse a “poñer  tarefas”  aos equipos directivos  e profesorado que tiveron que
montar en tempo “récord” recursos tales como as aulas virtuais, pero nos consta que
moito alumnado quedou “illado” porque non existía un “plan b” se contraían a COVID
e  tiñan  que  quedar  na  súa  casa.  Non  houbo  máis  aportacións  tecnolóxicas  ou
económicas para as familias con escasos recursos.
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Entendemos  que  a  pandemia  debe  servir  para  darnos  conta  da  importancia  da
educación pública e das súas necesidades. Non é de recibo que as entidades locais
asumísemos  sen  aportación  externa  algunha  os  custes  derivados  da  pandemia
mentres a administración autonómica sacaba peito da boa xestión realizada nin é de
recibo que ante o aumento dos prezos derivados da guerra en Ucraína e o aumento
do prezo da enerxía  os concellos carguemos con todo o peso do mantemento da
educación pública.

Estamos  nunha  constante  loita  entre  as  competencias  da  administración  local  e
autonómica  cada  vez  que  temos  que  asumir  un  gasto  dos  centros  escolares  en
cuestión  xa  non  de  mantemento  senón  de  inversión,  algo  que  pola  lei  de
racionalización das entidades locais, nos non podemos asumir. E sexamos realistas, a
maioría  dos centros  educativos contan  con  máis  de  40  anos  dende  a  súa
construción, polo que a vida útil da súa instalación xa chegou ao seu fin e polo tanto
xa non se trata, na meirande parte dos casos, dunha cuestión de reparación se non
de investimento. Pero neste fogo cruzado sempre perden os centros escolares e polo
tanto as nosas nenas e os nosos nenos.

Por outra banda é necesaria tamén unha  inversión en recursos humanos e en
profesorado  tanto  en   docentes  en  xeral  como  en  profesionais  especialistas
( Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe, orientación, etc…) . Cada ano, e dende
a  pandemia  en  maior  medida,  somos  conscientes  do  aumento  de  trastornos  e
dificultades  que  se  detectan  no  alumnado  dende  infantil  a  secundaria  e  os
especialistas aportados por catálogo a cada centro non son suficientes, tal como o
manifestan os propios centros e as familias. 

Os equipos directivos e persoal docente foron un dos sectores máis sobrecargados
de  tarefas  por  parte  da  administración  para  sobre  levar  toda  a  pandemia  e
actualmente é un sector esgotado e  burocratizado que non está a desenvolver o
traballo  para o  que  se  formaron:  a  ensinanza,  senón que precisamente  por  esta
sobrecarga e falta de apoio están a realizar  tarefas que non lle  competen,  e ese
esgotamento repercute así no alumnado e no desenvolvemento curricular do mesmo,
mermando unha vez máis o nivel da educación pública. Uns docentes que dende o
pasado  mes  de  xaneiro  non  ven  cubertas  as  súas  prazas  en  caso  de  baixa  por
COVID , tendo que ser cubertas por compañeiras e compañeiros do centro , chegando
a haber 5 docentes de baixa á vez , sendo imposible atender a todas as aulas co
profesorado existente.

Por outra banda temos que poñer o foco en  recursos como o  transporte escolar
que está a vivir unha das súas peores xestións con queixas continuas por parte dos
centros; os comedores escolares e os servizos de madrugadores que deberían ser
actividades complementarias  e non extra-escolares para que poidan ser  asumidas
pola Xunta de Galicia e non por unhas ANPAS exhaustas e Concellos sen orzamentos;
as equipas de orientación que non contan con persoal suficiente para atallar todas as
casuísticas que se están a manifestar tanto en primaria como en secundaria (cun
aumento  considerable  dos  problemas  emocionais  entre  adolescentes)  e  que  os
Concellos tentamos apoiar,  aínda sen ser a nosa competencia con plans de apoio
emocional municipais.

Como ven, son moitas as competencias que asumimos por ser a administración máis
cercanas, a que lle pon cara ás necesidades e por un sentimento de responsabilidade
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coas nosas familias aínda sen ter recursos e sen ser a nosa obriga. Pero non podemos
seguir  asumindo  esta  situación  por  máis  tempo.  É  preciso  que  a  Consellería  de
Educación asuma dunha vez por todas as súas responsabilidades e deixe de afogar
economicamente co seu desleixo ás entidades locais.  

Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista propón neste Pleno que se
adopte o seguinte acordo:

O Pleno do concello de Arteixo insta á Xunta de Galicia a:

1. Demandar a compensación dos gastos asumidos polos concellos na desinfección
dos centros escolares como consecuencia da COVID 19.

2. Incrementar a dotación económica para os investimentos destinados á realización
de obras nos centros educativos para corrixir as deficiencias existentes e mellorar
e modernizar as súas instalacións.

3. Incrementar  o  número  de  docentes  de  Pedagoxía  Terapéutica  e  Audición  e
Linguaxe de acordo as necesidades dos centros que permita dar unha atención
adecuada  ao  alumnado  con  NEAE,  incrementar  o  número  de  profesorado  dos
centros escolares como apoio do persoal existente e aumentar o persoal do Equipo
de Orientación Específico.

4. Dar cobertura das baixas médicas de profesorado por COVID-19 independente da
duración da mesma.

5. Reconducir  a  xestión  do  transporte  escolar  e  instaurar  a  gratuidade  para  o
alumnado  de  Bacharelato  por  considerar  o  seu  pagamento  unha  medida
discriminatoria  economicamente  entre  os  menores  de  idade  que  segundo
establece a  convención dos dereitos  do neno (ata os 18 anos)  ratificada polo
Goberno de España teñen dereito á non discriminación, ao desenvolvemento vital,
á educación e á protección.

6. Establecer  por  parte  da  Xunta  de  Galicia  a  xestión  directa  dos  comedores
escolares como modelo de xestión prioritario.

7. Dotar aos centros de persoal técnico informático para o mantemento dos equipos
dixitais e dotalos de persoal administrativo (unha persoa administrativa en centros
de dúas liñas e unha persoa compartida en centros de unha).

En Arteixo, a 24 de Agosto de 2022
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Asdo:                                                                   

Patricia Boedo Naya

Voceira do Grupo Municipal Socialista de Arteixo

SR ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO CONCELLO DE ARTEIXO    
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