
 
 
Apreciadas familias, 

Como ben sabedes, o pasado 5/Febreiro decidimos informarvos e sacar públicamente a situación que estábamos a 

ter coa xestión do comedor no Ceip Os Tilos.  

Tras difundir a situación en radio, prensa escrita, pancartas, carteis, redes sociais, etc... a Anpa Cobas temos que 

informarvos dos últimos acontecementos nestas 3 semanas: 

17 de Febreiro,   

- A Directiva da Anpa Cobas reúnese con Mayte Argibay – Concelleira de Educación do Concello de Teo para 

pedirlle axuda e buscar unha solución para o comedor de xeito provisional e que acabara coa problemática 

das familias temporalmente. 

(Resaltamos provisional e temporalmente, porque somos conscientes de que a solución a ten que dar a 

Xunta e de forma definitiva) 

A dinámica foi a mesma de sempre e indicounos que o Concello non tiña competencias para esa xestión pero 

que intentarían buscar unha solución. 

Foi ese día pola tarde cando sacaron a nota de prensa indicando que o Concello de Teo asumiría a xestión do 

comedor no Ceip Os Tilos se a Xunta de Galicia se comprometía a asumilo en Setembro.  

En resumo, unha solución condicionada á resposta da Xunta, o cal no día de hoxe non nos soluciona nada as 

familias. 

 

- Ese mesmo día, a Xunta responde ó Concello por escrito (e non á Anpa) sobre a petición de xestión do 

comedor realizada en Xaneiro. 
De este escrito temos unha COPIA que poñeremos ó alcance de calqueira que o queira ver.  

 

Neste escrito, a Xunta responde sen facer referencia ao Decreto 132/2013 (Decreto polo que se regulan os 

comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería que ostenta as 

competencias en materia de educación)  e ven a decir que NON asumirá a xestión do comedor no Ceip Os Tilos 

e plantexa un ACORDO de colaboración co Concello de Teo o cal consiste en:  

• Firmar un convenio de colaboración Xunta – Concello 

• A Xunta envía a subvención económica ó Concello e este tería que encargarse da xestión do 

comedor.   

Adxuntamos parte do documento: 

Porén, o Concello de Teo é o interlocutor adecuado, si ten esa vontade, para 

prestar o servizo de comedor en beneficio da comunidade escolar do CEIP 

Os Tilos, pola nosa banda temos un marco estable e contrastado de 

colaboración con moitos concellos galegos, mesmo na área de Santiago, co 

propio concello de Santiago ou Ames. O que non parece adecuado, dentro 

dun marco de leal colaboración institucional, e pretender derivar a 

responsabilidade da xestión do comedor na consellería cando non existe ese 

deber de prestación como se lle está a transmitir a ANPA. 

 

Así pois, reitérase a vontade de subscribir un convenio de colaboración co 

seu Concello, que, en base a unha memoria económica a determinar 

conxuntamente cando se dispoñan dos datos definitivos que o permitan e 

aos parámetros económicos aprobados con carácter xeral para este tipo de 

colaboración institucional, teña como finalidade compartida ofrecer un 

servizo de comedor escolar á comunidade escolar do CEIP Os Tilos. 

 



 
 
 

Tras recibir este escrito, a Anpa Cobas volve solicitar unha cita coa Concelleira de Educación no Concello de Teo – 

Mayte Argibay o Mércores 24 e tamén solicitamos por rexistro que acuda o alcalde Rafael Sisto debido á gravidade 

da situación no colexio ---  petición que non foi atendida nin respostada ---  

 

Na reunión coa Concelleira de Educación no Concello de Teo – Mayte Argibay solicitamos que TEMPORALMENTE  o 

Concello acepte ese acordo de colaboración para aliviar a presión nas familias e mentras seguir loitando 

CONXUNTAMENTE todos para que a Xunta asuma a xestión de xeito DEFINITIVO no colexio. 

 

Tamén se puxo en contacto con ela un catering da zona que xestiona comedores escolares, no cal lle explicaron que 

eles se encargaban da contratación do personal, das medidas de seguridade, etc e o Concello solo tería que firmar o 

convenio. 

 

Quedou en estudiar novamente a nosa petición e onte, Xoves 26 ás 20.h , comunícaselle a Anpa Cobas que o 

Concello non pode aceptar este acordo de colaboración porque non ten competencias e que non asumirá 

ningunha xestión de comedor no Ceip Os Tilos, que temos que seguir loitando pola Xunta conxuntamente.  

 

Este ano dudamos conseguir o comedor e a día de hoxe tampouco podemos asegurar que no curso 21-22 teñamos o 

servizo porque estamos nas mans da Xunta de Galicia, pero o que sí vos podemos decir é o que vai pasar no colexio 

se este servizo nos se restablece en Setembro:  

 

- Non haberá novas matriculacións por falta de servizo. Recordade que este prazo abre a próxima semana 

- Haberá unha fuga de alumnos/as 

¿Qué pasará coas aulas? 

- Pasaremos de ter aulas de 14-15 alumnos a que se teñan que unificar en 25-27 por falta de ratio para 

manter dúas aulas. 

- Perderase a calidade que temos actualmente no colexio 

 

Por este motivo, a ANPA Cobas en representación do centos de familias no Ceip Os Tilos 

seguirá loitando para que a Xunta de Galicia asuma a xestión do comedor e esta situación 

se solvente de forma DEFINITIVA, pero tamén consideramos xusto que saibades que o Concello de Teo 

podería haber solucionado temporalmente esta situación aceptando un convenio coa Xunta e preferiu non asumilo, 

porque prima máis a guerra política e institucional que os menores de 12 anos sen comer. 

 

O próximo Mércores 3 de Marzo ás 20.00h haberá un pleno no Concelloó cal asistirá a Directiva da Anpa Cobas, no 

cal se tratará a situación do comedor e tanto Concello como oposición apoiarán que sexa a Xunta quen xestione o 

comedor.  Nos próximos días deixarémosvos o enlace para que o poidades seguir en directo en Youtube. 

 

Pedímosvos que nos axudedes a dar visibilidade a esta situación e a movilizarnos para que esto se solucione canto 

antes e a Xunta de Galicia asuma a xestión do comedor porque un colexio sen este servizo é un colexio sen 

posibilidades para as familias. 

 

Estade atentos porque vos iremos informando dos seguintes pasos  a seguir e movilizacións. 

 

 

Un saúdo,  

 

A Directiva da Anpa Cobas Os Tilos. 


