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ALEGACIÓNS DE POR CHANTADA - CUP Á ORDENANZA

E AO REGULAMENTO DO SERVIZO DE MADRUGADORES.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez,  en calidade de viciños e voceiros do

grupo municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular da Corporación municipal de

Chantada, con enderezo a efectos de notificación en  cupchantada@gmail.com ou, fisicamente, en

Outeiro, 4, Santa Cruz de Viana; 27519, Chantada (Galiza) apresentan alegacións á Ordenanza  e

ao Regulamento do servizo de Madrugadores aprobados inicialmente na sesión ordinaria do pleno

da Corporación do Concello de Chantada. 

ANTECEDENTES

• Tendo  en  conta  a  aprobación  inicial  na  sesión  ordinaria  do  pleno  da  Corporación  do

Concello de Chantada.

• Tendo  en  conta  a  aprobación  inicial  do  regulamento  do  servizo  de  madrugadores  do

Concello  de  Chantada  no  BOP  nº  284  da  cuarta  feira  14  de  decembro  de  2022  en

cumprimento do artigo 49 da LBRL que fixa a exposición pública durante 30 días.

• Tendo en conta o anuncio de aprobación inicial do acordo regulador do prezo público pola

prestación do servizo madrugadores no BOP nº 285 da quinta feira 15 de decembro de 2022.
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O grupo municipal  Por Chantada,  integrado no movemento da cidadanía Interior Galego Vivo,

através do seu voceiro apresenta as seguintes ALEGACIÓNS

 PRIMEIRA. Transparencia, participación e seguranza xurídica.

As alegacións aos textos inicialmente aprobados e a nova proposta dun único texto para a

ordenanza, elaborado desde Por Chantada, xorde desde unha inicial reflexión, que visa en traballar

a prol da calidade das leis, dos decretos e das normativas como piares que configuran  un chanzo

fundamental do principio de seguranza xurídica e da calidade democrática dun estado de direito,

que debe pular pola transparencia e a participación. No entanto, semella que este criterio non é todo

o  observado  que  se  debera  no  marco  das  institucións  do  Reino  de  España.  En  particular,  as

ordenanzas do Concello de Chantada, ora por antigüidade, ora por redaccións feitas ás présas

ou copiando por outras, merecerían unha revisión en conxunto para a súa mellora co que

gañariamos  todos e  daríase  cumprimento  ao  artigo  130  LPACAP.  Non  é  unha  cuestión  esta

necesariamente de cores políticas, aínda que si recollen decisións políticas, senón que referímonos

fundamentalmente a que sexan precisas, claras e sobretudo coherentes.

Como defendemos  nas  comisións  informativas  debería  haber unha  única  ordenanza para o

servizo, que se expuxese ao público como determina a lei, e non un regulamento que, amais,

colide con aspectos da ordenanza. Por exemplo, a ordenanza regula as baixas, mais non as altas

no servizo. O regulamento recolle as altas mais non o anexo co documento normalizado que cita.

Fálase de expulsar a quen non pague dous meses do servizo, mais os recibos serán na modalidade

permanente trimestrais o que é totalmente incongruente. 

En definitiva, por transparencia e seguranza xurídica o grupo municipal por Chantada

propón unha única ordenanza que regule todos os aspectos do servizo Madrugadores. Unha

ordenanza única pode contemplar o prezo público e mais os diferentes aspectos do servizo que

deben ser regulados e, ao tratarse dun texto único, favorece o acceso e a transparencia. Para alén do

anterior as propostas que se achegan visan mellorar o texto e a seguranza xurídica en xeral. Dunha

parte,  apagando contradicións  que  se contemplan entre  o  regulamento  e  a  ordenanza  do prezo

actuais; doutra parte, inserindo criterios que obxectiven a admisión e a confección das listaxes de

agarda.
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O artigo  129  da  LPACAP  dispón  os  principios  de  boa  regulación  no  exercicio  da  iniciativa

lexislativa  e  potestade  regulamentar  de  acordo  cos  principios  de  necesidade  e  eficacia,

proporcionalidade,  seguranza  xurídica,  transparencia  e  eficiencia.  Observando  todos  estes

preceptos resulta ás claras que as nosas propostas afondan na mellora de todos eles.

A ordenanza non se encontra neste momento, após a publicación no BOP, exposta nen na

páxina web do Concello nen tampouco na sede electrónica. Consideramos que isto  dificulta a

participación e difusión na cidadanía e non contribúe para a participación cidadá nas normas.

A isto cómpre engadir que no proceso de elaboración da nova ordenanza non se abriu o período

previo de 30 días para que as entidades da sociedade civil que o desexasen fixesen achegas .

Deste xeito, non se contemplou o indicado na Lei 39/2015 do procedemento administrativo común

(LPACAP) polo que habería que retrotraer o expediente para atender á legalidade vixente. 

Daquela, incumpriuse artigo 133 sétimo e último do título VI da LPACAP intitulado

“Participación da cidadanía no procedemento de elaboración de normas con rango de Lei e

regulamentos” dispón: 

1.- Con carácter previo á elaboración do proxecto ou anteproxecto de lei ou do regulamento,

producirase unha consulta pública, através do portal web da administración competente en

que  se  recadará  a  opinión  dos  suxeitos  e  das  organizacións  máis  representativas

potencialmente afectadas pola futura norma (...).

2.- Sen prexuízo da consulta previa á redacción do texto da iniciativa cando a norma atinxa

os direitos e intereses lexítimos das persoas, o centro directivo competente publicará o texto

no portal web correspondente (...).

SEGUNDA.- LINGUAXE INCLUSIVA.

Revísase o texto orixinal mellorando a redacción xeral, así como empregando unha linguaxe

inclusiva e contemplando no ordenamento municipal a necesaria perspectiva de xénero. Por outras

palabras, unha ordenanza que se fundamenta na corresponsabilidade e no III Plano de igualdade do

Concello de Chantada (PIOM) debería empregar a linguaxe inclusiva. Porén, por exemplo, o artigo

3º fala de pais e de titores, mais non de mais e tiroras, e fala de nenos, mais non de nenas. 

TERCEIRA.- DENOMINACIÓN DO SERVIZO.

En consonancia co anterior, no regulamento dun servizo vencellado á igualdade de xénero e onde,

precisamente por mor diso, até o Concello semella procurar -sen éxito- a utilización da linguaxe
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inclusiva, deberíase empregar un termo inclusivo para a propia denominación do Servizo, como fai

Por Chantada no seu programa (10.1) e nas súas propostas ao pleno ao longo destes anos, xa que

outra cousa resulta especialmente incoherente: Servizo Madruga, Madrugar, Madrugamos, Quen

madruga, Desde Cedo, Alborexa, Abrentes, Amencer... en fin, a riqueza da nosa lingua permite unha

miríade de posibilidades que poidan atender á definición do que o servizo supón. A nosa proposta

de ordenanza, que refunde co regulamento, optamos pola demoninación que sempre defendemos

Plano Madruga.

CUARTA.- PREZO DO SERVIZO.

Vaia  por  diante  que  esta  medida  é  unha  medida  incluída  no  noso  programa  e  que,  portanto,

apoiamos en canto servizo e mesmo celebramos que, finalmente, se faga nos dous colexios e non só

nun. No entanto, hai que sinalar que a competencia é da Xunta da Galiza. A mostra é que tiveron

que  pedir  autorización  para  poder  exercer  unha  competencia  impropria.  Aquí  a  Xunta  fala  de

conciliar da boca para fóra, poden consultar en Castela e León, onde goberna o mesmo partido, e si

que oferta a CA o servizo por 16 euros ao mes e 3 euros ao día os esporádicos. Na Galiza, outros

concellos coma Cambados teñen un prezo, para o servizo mensual (sen almorzo), de 4 euros ao mes

desde 2015. 

Neste sentido, achamos que podería reducirse a contía do servizo asumindo maior carga o Concello,

xa que, segundo o informe de intervención, coas cotas actuais o Concello só asumiría 9.000 euros

como custe do servizo (diferenza ingresos – gasto). Aínda que neses cálculos para bonificacións por

exclusión social e familias numerosas aínda non se descontan 1000 euros e os dados de partido

tiveron pouca participación e non son reais (pouca participación nos Inquéritos feitos nos CEIP)...

Feitas as contas o estudo inicial que fundamentou os cálculos ten evidentes eivas e haberá que

ver o  custo  real  do  servizo  no  seu  desenvolvemento  durante  2023,  aínda  que  o  Concello

debería sumir unha maior carga do mesmo e bonificar as crianzas do rural.

QUINTA.- Declaración da renda.

Por Chantada considera máis xusto demandar a declaración da renda a ter que pedir informes nos

servizos sociais e, desta arte, recoller dalgún xeito os criterios de renda. Cómpre subliñar que  se só

atende a situacións de exclusión social sen progresividade contribúese para alimentar unha

visión  de  inxustiza  nas  políticas  sociais  en  determinadas  faixas  da  poboación,  que,  con

mailto:cupchantada@gmail.com


5/14 POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR cupchantada@gmail.com 

recursos xustos aínda que traballan duro, vense excluídas sempre das bonificacións porque

estas só atenden a casos extremos. 

SEXTA.- Xestión directa do servizo.

Como remarcamos na comisión informativa e no pleno, desexamos tamén que o servizo

sexa de xestión directa e non privatizado.

SÉTIMA.- PLANIFICACIÓN NORMATIVA.

Segundo  o  artigo  132  da  LPACAP as  AAPP,  con  carácter  anual,  elaborarán  un  Plano

normativo, comprensivo das iniciativas legais ou regulamentares que se pretenden aprobar o ano

seguinte e publicarase no Portal de Transparencia do Concello. No entanto, o plano normativo de

Chantada non contemplaba esta nova ordenanza incumprindo esta disposición legal.

OITAVA.- Dieta.

De por parte, se hai almorzo hai que regular a dieta. Debemos pór por escrito a aposta por produtos

de proximidade e de temporada sempre que for posíbel mais por unha dieta elaborada por unha

persoa  especialista  en  nutrición  infantil  que  haberá  que  programar  cunha  temporalidade

transparente. 

NOVENA.-  EMENDA  Á  TOTALIDADE.  TEXTO  REFUNDIDO  NUNHA  ÚNICA

ORDENANZA PARA REGULAR O SERVIZO DE MADRUGADORES DO CONCELLO

DE CHANTADA.

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO E DO SERVIZO MADRUGA DO

CONCELLO DE CHANTADA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A corresponsabilidade  forma parte  da  axenda  política  de  todos  os  estados  membros  da  Unión

Europea, en tanto en canto constitúe unha das ferramenta máis efectivas para concretar a igualdade

de  oportunidades  entre  homes  e  mulleres  e  trasladando  ao  eido  social  a  crianza  e  formación

rachando coa invisibilidade do traballo doméstico. 
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As accións que fomentan a corresponsabilidade levan aparelladas unha sociedade máis igualitaria,

axudan a conciliar e posibilitan que os proxenitores fiquen no seu traballo e desenvolvan a súa

carreira profesional. 

O Concello de Chanta impulsa a presente ordenanza observando os  principios de necesidade e

eficacia,  proporcionalidade,  seguranza  xurídica,  transparencia  e  eficiencia  de  acordo  co

ordenamento xurídico vixente de rango superior. Neste sentido solicitouse a necesaria autorización

para a execución dunha competencia impropria nos termos previstos na lexislación de aplicación.

En defintiva, coa finalidade de mellorar o benestar das familias, o Concello de Chantada asume

unha política de  socialización  das  cargas  familiares  e  de fomento da corresponsabilidade  entre

mulleres  e  homes.  Esta  política  de  corresponsabilidade  xa  quedou  reflectida  no  III  Plan  de

igualdade (III  PIOM),cuxo capítulo V, recolle como medida prioritaria “Aumentar o horario de

apertura dos centros escolares infantís, através de programas de atención a menores. Medida que

quedará instrumentada a través da posta en marcha do “Programa Madruga para o cal se presenta

para aprobación a regulación do “Servizo Madruga” do Concello de Chantada. 

TÍTULO I.- DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1º FUNDAMENTO E NATUREZA

A  presente  ordenanza  ten  por  obxecto  estabelecer  a  regulación  das  condicións  xerais  de

organización, funcionamento e admisión do “Servizo Madruga” nos centros públicos de educación

infantil e primaria do Concello de Chantada.

De conformidade co previsto no artigo 127, en relación co artigo 41 do Real Decreto Lexislativo

2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas

Locais, este concello estabelece o prezo publico por prestación de servizos complementarios de

educación  nos  Colexios  Públicos  Públicos  de  educación  primaria  do  Concello  de  Chantada,

especificando as tarifas no artigo 4 e seguintes, que se rexerán polo presente texto normativo.

Artigo 2º. CONCEPTO

Os  prezos  públicos  regulados  nesta  ordenanza  constitúen  prestacións  patrimoniais  de  carácter

público  que  se  satisfarán  polas  persoas  utentes  que  voluntariamente  soliciten  a  prestación  dos

seguintes servizos complementarios de educación nos colexios públicos de primaria do Concello de

Chantada. Este servizo “MADRUGA”, comprende atención, coidado e custodia nas instalación dos
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centros ás crianzas matriculadas nos centros educativos antes do inicio da xornada escolar, durante

o horario definido no regulamento do servizo, así como a atención educativa apropiada aos nenos e

nenas desta idade, de conformidade coa normativa aplicábel.

Artigo 3º FUNCIÓN E ÁMBITO DE APLICACIÓN.

O “Servizo Madruga” consiste na custodia, coidado e atención do alumnado nos centros públicos

referidos,  antes  do  inicio  de  cada  xornada  lectiva  durante  o  horario  estabelecido,  así  como  a

prestación do servizo de almorzo para as persoas interesadas. 

O servizo ten unha función social  e  educativa.  Proporciona ás  crianzas unha atención integral,

através  dun  programa  global  que  pretende  garantir  o  desenvolvemento  de  habilidades  físicas,

cognitivas e sociais. 

Madrugadores  abrangue  dende  o  primeiro  curso  de  Educación  Infantil  ata  o  sexto  curso  de

Educación primaria.

Artigo 4º Obxectivos.

4.1.- Os obxectivos xerais encamíñanse a favorecer a conciliación da vida laboral e familiar ao

tempo que se promoven hábitos saudábeis e un desenvolvemento psicosocial adecuado das crianzas

utentes. Para conseguilos traballarase máis especificamente nos seguintes aspectos:

• Proporcionar ás familias un servizo que garanta a conciliación da vida laboral e familiar.

• Fomentar nas/os nenas/os hábitos de vida saudábel.

• Programar actividades específicas adaptadas ás particularidades das/os participantes.

• Promover  as  capacidades  das/os  menores  atendendo  as  necesidades  particulares,

favorecendo sempre a integración positiva e igualitaria.

• Fomentar a resolución de conflitos a través da comunicación asertiva.

• Estabelecer un lazo comunicativo cas familias para adecuar actividades, para asesoramento e

para unha mutua colaboración naquelas situacións que requiran as/os menores.

• Proporcionar actitudes de respecto e valoración da contorna así como o seu coñecemento.

• Fomentar o uso e a aprendizaxe da lingua galega através da inmersión, ou sexa, o seu uso na

totalidade do servizo e promovendo tamén o seu uso entre os pares.

4.2.-  Estabelécese  como lingua  vehicular  do  servizo  a  lingua  galega,  xa  que  os  beneficios  da

inmersión lingüística están cientificamente demostrados, nomeadamente para adquirir as destrezas

lingüísticas nas linguas minorizadas. En consecuencia, exíxese ás persoas monitoras o CELGA 3 ou

equivalente.
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Artigo 5. PERSOAS BENEFICIARIAS.

O  alumnado  do  respeitivo  centro  escolar  en  que  estexan  matriculado  e  que  cumpra  cos

requerimentos  de  acceso  e  permanencia  estabelecidos  na  presente  ordenanza.  Para  a  correcta

xestión do servizo abrirase un expediente persoal, de carácter confidencial, con datos de filiación,

sanitarios e outros que poidan ser de interese para o bo funcionamento do programa.

Artigo 6. MODALIDADE.

O Servizo Madruga desenvolverase os días lectivos de segunda feira (luns) a sexta feira (venres) no

horario fixado ao comezo do curso escolar e que se publicará no site do Concello e nas súas RRSS,

así  como se porá a  información ao dispor da comunidade educativa nos respeitivos centros  de

ensino.

Sempre que houber vagas poderase empregar o servizo en días soltos, mais a asistencia de máis do

50% dos  días  nun  período  de  dous  meses  consecutivos  implicará  a  clasificación  como  utente

ordinario a todos os efeitos, nomeadamente aos referidos ao pagamento.

Todas/os  usuarias/os  poderán  escoller  entre  almorzar  no  centro  ou  non,  independentemente  da

modalidade de asistencia.

Artigo 7.- Dieta. 

7.1.- A dieta do servizo Madruga será elaborada por unha especialista en nutrición infantil que se

programará trimestralmente e se publicará na web do Concello de Chantada.

7.2.-  A dieta  fundamentarase  en  produtos  de  proximidade  e  de  temporada,  primando  aqueles

elaborados en ecolóxico e/ou extensivo e apostando polo produto local.

7.3.- No momento de demandar o servizo as familias deberán comunicar calquera intolerancia ou

alerxia, así como en calquera momento que se detecte. As devanditas comunicacións faranse por

escrito. 

TÍTULO II.- PREZO PÚBLICO DO SERVIZO.

Artigo 8º PERSOAS OBRIGADAS AO PAGAMENTO

Están obrigadas ao pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza aquelas persoas utentes

recollidas no regulamento de servizo que se beneficien das actividades prestadas por este Concello e
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referidas no artigo segundo. En concreto, as mais, os país, as persoas titoras e, en xeral, aquelas

persoas que ostentan a patria potestade das crianzas que utilicen o servizo.

 

Artigo 9º CONTÍA

9.1 A contía do prezo público deriva da aplicación das seguintes tarifas:

9.1.1 Asistencia ordinaria ao servizo “MADRUGADORES”:

Servizo todos os días da semana sen dereito a almorzo: 15 euros/mes/utente

Servizo todos os días da semana con dereito a almorzo : 30 euros/mes/utente

9.1.2. Asistencia días soltos ao Servizo “MADRUGADORES”:

Servizo en días soltos con dereito almorzo : 5 euros/utente

Servizo en días soltos sen dereito a almorzo: 3 euros/utente

9.2. Cando por circunstancias sobrevidas, a persoa utente ingrese ao servizo con posterioridade ao

día 15 do mes, as tarifas previstas de asistencia ordinaria que corresponda pagar polo dito mes terán

unha redución do 50%.

Artigo 10º BONIFICACIÓNS

10.1.-  Estarán bonificados ao 100% das  tarifas  estabelecidas  no  artigo  anterior  aquelas  utentes

obrigados ao pagamento que se atopan en risco de exclusión social, previa comprobación e informe

dos servizos sociais do Concello.

10.2.1.- Fíxase igualmente unha bonificación ao 100% das tarifas estabelecidas no artigo anterior

para as familias monomarentais e monoparentais. 

10.2.2.- Para este recoñecemento deben achegar, no momento da solicitude, o certificado de familia

monoparental ou monomarental. 

10.3.1. Estabelécese, amais, unha bonificación sobre a/s contía/s do prezo público estabelecidas no

artigo 4 por Familias numerosas de categoría xeral 35% e por Familias numerosas de categoría

especial 50 %.

10.3.2  Consideraranse  familias  numerosas  aquelas  ás  que  se  refire  a  Lei  40/2003,  do  18  de

novembro, de Protección ás Familias Numerosas.

10.3.3 Documentación a achegar: Deberase achegar a seguinte documentación en caso de que non

obre en poder do Concello ou a mesma non estea actualizada:
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• Título de familia numerosa segundo o artigo 5 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de

protección das familias numerosas e demais normativa concordante. Para a aplicación de

bonificación dito título debe de estar en vigor no momento de apresentar a solicitude.

10.4.1 Estabelécese tamén unha bonificación de 70% para o alumnado do rural que compense a

problemática do transporte que trae consigo o emprego do Servizo Madruga.

10.4.2. Deberá acreditar mediante declaración xurada que é transportado para o servizo Madruga

facendo constar o medio de transporte e a persoa responsábel. Polo anterior, non poderá empregar o

transporte escolar. 

10.5.- Bonificación de 40% para as familias que perciban mensulamente até 120% do IPREM.

10.6 A concesión/denegación das bonificacións será sometida á aprobación da Xunta de Goberno

Local ou ao órgano competente, no seu caso, nun prazo máximo de 15 días desde a súa solicitude.

11. PERÍODO IMPOSITIVO E NACEMENTO DA OBRIGA DE PAGAMENTO

11.1. O período impositivo das tarifas do prezo público polos conceptos recollido no artigo 9.1.1

(asistencia ordinaria) desta ordenanza será o mes natural, producíndose o nacemento da obriga de

pago o día 1 de cada mes.

11.2. O período impositivo das tarifas do prezo público recollidas nos artigos 9.1.2 (días soltos)

desta  ordenanza  será  o  mes  natural,  producíndose  o  nacemento  da  obriga  do  pagamento  no

momento da utilización do servizo.

12. NORMAS DE XESTIÓN

12.1.  O  cobro  das  tarifas  do  prezo  público  recollidas  na  epígrafe  9.1.1  (asistencia  ordinaria)

xestionarase a partires dun padrón constituído polos recibos comprensivos das persoas obrigadas ao

pago,  persoas  utentes  e  tarifas  aplicábeis  que  será  aprobado  mensualmente  dentro  do  período

impositivo correspondente e publicándose no taboleiro municipal de anuncios da sede electrónica

do Concello de Chantada.

12.2.  O  período  ordinario  de  cobramento  será  de  trinta  días  naturais  dende  a  aprobación  e

publicación  do  correspondente  padrón,  transcorrido  o  cal  as  contías  devindicadas  poderán  ser

esixidas mediante o procedemento de constrinximento.

12.3. O medio de cobramento ordinario será o de domiciliación bancaria nas contas sinaladas polas

persoas obrigadas ao pago, producíndose o cargo dentro dos dez primeiros días dende a aprobación

do padrón correspondente.

12.4. As declaracións de altas, baixas e, en xeral, de variación de datos feitas dentro dun período

impositivo terán efeitos no Padrón do período inmediatamente posterior.
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12.5. O cobramento das tarifas por utilización do servizo por días soltos, será mediante padrón

aprobado mensualmente, constituído polos recibos comprensivos das persoas obrigadas ao pago,

persoas utentes, tarifas aplicábeis e número de prestacións no mes natural anterior, que seguirá o

mesmo procedemento estabelecido nos apartados 1, 2 e 3 deste artigo.

12.6. O disentimento ou falta de asistencia das persoas utentes do servizo non suporá redución nin

exención da obriga de pagamento, mentres non se formalice a baixa correspondente por escrito ante

o rexistro municipal e causará efeitos no período impositivo seguinte, non procedendo a devolución

do ingresado con anterioridade á data de comunicación da baixa. Dita baixa será de oficio para

aqueles  participantes  que  deban algún recibo,  sen  prexuízo  do  cobro  dos  mesmos  pola  vía  de

constrinximento.

12.7- Causarán baixa no servizo aquelas persoas utentes que cumpran algún dos seguintes supostos:

a) Remate do curso escolar

b) Por solicitude dos pais, mais ou representantes legais, que se apresentará segundo o modelo

aprobado de acordo co estabelecido neste regulamento (ANEXO III).

c) Falta de asistencia continuada do servizo durante 15 días lectivos o 30 alternos sen previo aviso

nen causa xustificada. En todo caso, as ausencias xustificadas non poderán ser superiores a 2 meses,

polo que, transcorrido dito prazo darase baixa definitiva.

d) Falta de pagamento de dúas cotas mensuais.

f) Cando non se presente a documentación nos prazos estabelecidos ao efeito ou se comprobe a súa

falsidade.

TÍTULO III.- SOLICITUDES E CRITERIOS DE ADMISIÓN

13.- SOLICITUDES.

As mais, pais ou persoas titoras interesadas, apresentarán a solicitude de inscrición no Rexistro

Xeral do Concello, do 15 de maio ao 15 de xuño de cada ano. O modelo de inscrición facilitarase no

Rexistro Xeral, nos Servizos Sociais e na páxina web do Concello e incorporase como Anexo I ao

presente Regulamento. Poderán presentarse solicitudes a mediados de curso, que serán admitidas

unicamente no caso de  que  existisen  vacantes.  As  novas  solicitudes  ordenaranse conforme aos

criterios de admisión previstos no artigo 14, sen que en ningún caso supoña a revisión de prazas xa

concedidas. 

14.- CRITERIOS DE ADMISIÓN.
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Para  elaborar  unha  listaxe  de  agarda  obxectiva  e  que  garanta  a  igualdade  de  oportunidades

estabelécense os seguintes criterios asociados a unha puntuación e non sendo excluíntes entre si:

CRITERIO DE ADMISIÓN VALORES

14.1.- Familias en situación de exclusión social 50

14.2.- Familias monomarentais e monoparentais cando ostente a garda e custodia e 
acredita estar traballando / estudando

45

14.3.- Familias en que traballan / estudan as persoas proxenitoras ou titoras 40

14.4.- Familias con crianzas que teñan recoñecido grao de discapacidade igual ou 
superior ao 33%

35

14.5.- Familias con dependentes a cargo de grado II e ou grado III. 30

14.4.- Familias numerosas 25

14.5.- Familias onde as persoas proxenitoras ou titoras perciben 110% ou menos do 
SMI  e acrediten traballar / estudar

20

14.6.- Familias con residencia en núcleos rurais que por ese motivo non empregan o
transporte público para poder usufruír o Servizo madruga.

15

As persoas beneficiarias e as que deban conformar a listaxe de agardar ordenaranse segundo as

puntuacións anteriores. No caso de que as persoas inscritas superen ao número de prazas ofertadas,

a inclusión no servizo seguirá a orde establecida nestes requisitos, en caso de empate efectuarase

segundo  o  criterio  de  renda  e,  en  último  caso,  segundo  o  rexistro  de  entrada  da  solicitude.

Concluído o proceso de selección publicaranse na páxina web do Concello dúas listaxes,  unha

definitiva de admitidas/os e outra de agarda coas persoas non admitidas, que se irán incorporando

no servizo cando se produzan baixas. No caso de renuncia da praza pasarase a ocupar o último

posto da listaxe de agarda 

15.-  DOCUMENTACIÓN DA SOLICITUDE. 

As solicitudes de inscrición deberán ir acompañadas dos seguintes documentos: 

• Cartón ou documento de identidade: DNI, NIE ou equivalente do pai, da mai ou da persoa

titora.

• Libro de familia, título de familia numerosa, resolución de acollemento ou equivalente.

• Cartón sanitario ou documento equivalente da crianza. 

• Certificado médico da crianza. En caso de ter intolerancias, alerxias ou doenzas que poidan

incidir na prestación do servizo deberá incorporarse declaración das mesmas. 
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• De  ser  preciso,  aqueles  outros  documentos  que  acrediten  o  direito  a  bonificacións  ou

exencións, así como aqueles que permitan aplicar os criterios de selección estabelecidos no

artigo 14 (ingresos unidade familiar, discapacidade, título de familia numerosa).

•  Certificado  bancario  co  número  de  conta  onde  se  cargará  o  débito  directo  do  servizo

madruga.

• ANEXOS cubertos

16.- COEFICIENTES DO SERVIZO MADRUGA E FORMACIÓN.

 As persoas monitoras cumprirán todas as funcións que se estabelezan na presente ordenanza e que

sexan  necesarias  para  a  boa  marcha  do  servizo.  Neste  sentido,  deberán  receber  formación

psicopedagóxica axeitada ao nível da rapazada que é beneficiaria do servizo para cumprir a súa

función social e educativa proporcionando ás crianzas unha atención integral, através dun programa

global que pretende garantir o desenvolvemento de habilidades físicas, cognitivas e sociais. 

Os cocientes do servizo ateranse ao Decreto  329/2005, de 28 de xullo, polo que se regulan os

centros  de  menores  e  os  centros  de  atención  á  infancia  e,  en  casos  excepcionais  debidamente

xustificados  poderase  superar  o  cociente  en  5  crianzas,  mais,  en  nengún caso,  o  cociente  será

superior a unha relación 1/20. Madruga abrangue desde o primeiro curso de Educación Infantil ata o

sexto curso de Educación primaria.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA ÚNICA

O presente acordo entrará en vigor logo da súa aprobación definitiva e publicación no BOP de Lugo

e continuará vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación.

Das anteriores razóns expostas SOLICITAMOS:

Que se teñan por apresentadas e formuladas as anteriores alegacións, para que se tramiten conforme

mellor proceda en direito e se teñan en conta nos termos propostos para a aprobación definitiva da

ordenanza e o regulamento do servizo Madruga do Concello de Chantada.
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Chantada, na data da sinatura dixital.

Antom Fente Parada. 

Voceiro do grupo municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular. 
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