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“Estamos a elaborar un Plan Económico Financeiro para 
sentar as bases do eido educativo en Ames nos próximos 
cinco ou dez anos”

Respecto ao CEIP do Milladoiro, “esperamos ter rematado 
coas expropiacións a finais de anos e ter os terreos 
rexistrados para a cesión á Xunta a primeiros de 2019”

medores? Nós temos claro que ten 
que ser un servizo de conciliación da 
vida laboral e familiar. Peor iso ten 
que ir ligado a unha interpretación 
clara de como queremos que se-
xan os comedores en tanto que ser-
vizo de conciliación e quen debe ac-
ceder ao mesmo conforme aos cri-
terios de baremación, como se utili-
zan para entrar nas escolas infantís, 
por exemplo. O servizo universal se-
ría moi positivo se fóra sostible fi-
nanceiramente, pero a realidade é 
moi diferente. O concello de Ames 
xa aporta máis de 800000 euros 
anuais solo para a xestión de come-
dores escolares. 

Supoño que traballarán na me-
llora da xestión dos comedores 
nese Plan a longo prazo.

Nese Plan de Xestión propoñémo-
nos facer unha serie de modificacións 
que vai avaliar este estudo. Por exem-
plo, un modelo de xestión máis axei-
tado. Se compensa a centralización 
dunha cociña. Agora temos dúas. Se-
ría inspirarnos no modelo dos cáte-
rin. Centralizaríamos a cociña con 
persoal propio do concello e nos co-
medores dotarnos de máis persoal 
a través de contratos de monitoraxe 
que nos permita mellorar todo o que 
ten que ver coa calidade do servizo. 

Non se trata de poñer un prato na 
mesa, senón de ofrecer un proxecto 
pedagóxico que foi polo que se dis-
tinguiron sempre os comedores es-
colares. 

Sorpréndeme que a oposición, 
que no seu día tivo que subir as cuo-
tas para financiar o servizo veñan 
agora coa universalidade do servizo, 
cando saben que é inviable. Temos 
que revisar eses baremos e que es-
tean os que teñen que estar por-
que o necesiten máis, priorizando 
os alumnos que sexan do municipio, 
que sexan de Ames.


