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D. RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE do 

Concello de Ourense, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que 

poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación a seguinte MOCIÓN 

PARA A SOLICITUDE DE DOTACIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL NO CEIP MANUEL LUIS 

ACUÑA, NO BARRIO DA CARBALLEIRA, E DE MELLORA DAS INSTALACIÓNS E 

ACONDICIONAMENTO DO CENTRO DE ENSINO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Dende o PSdeG-PSOE consideramos a educación como un servizo público básico universal e de 

carácter integral. Os primeiros anos de vida dos cativos resultan fundamentais na súa educación, 

personalidade e desenvolvemento como persoas. De aí a necesidade de dispoñer dunha oferta 

pública suficiente de escolas infantís, que garantan que as familias con menos recursos poidan 

acceder as mesmas, ademais de contribuír, deste xeito, á necesaria conciliación da vida familiar e 

laboral. 

 

Sen embargo, a escaseza de oferta de escolas infantís en Ourense, fai que as nais e pais dos 

nenos teñan que acudir a centros privados, no tramo de 0 a 3 anos, ao non dispor de vacantes 

nos de titularidade pública. 

 

Esta situación provoca que barrios coma os do Couto ou Vistahermosa, que dende hai anos son 

dos máis mozos da cidade -xa que contan coa idade media máis baixa en relación con outros 

barrios, segundo datos do Instituto Galego de Estadística (IGE)- demanden a dotación de máis 

prazas nas escolas infantís na zona, xa que as existentes no Couto resultan insuficientes e 

cunha ampla lista de espera.  

 

A esta situación súmase o feito de que A Carballeira é un dos barrios da cidade con máis 

poboación inmigrante e, en consecuencia, máis necesitado de atención as familias con nenos en 

idade escolar e de dotación de recursos públicos que garantan o acceso a un ensino de calidade 

e en condicións de igualdade de  oportunidades.  

 

Dende hai anos, a veciñanza do barrio da Carballeira ven de reclamar a dotación, por parte da 

Xunta de Galicia, dunha escola infantil, contando para elo coas instalación do CEIP Manuel Luis 

Acuña, que dispón dunha ampla parcela, con máis de 3.000 metros de patio, así como un antigo 

ximnasio, dotado de aseos e calefacción, cunha capacidade real para 25 prazas de nenos de 0 a 

3 anos, que logo poderían continuar a súa formación no devandito centro escolar. 

 

O CEIP da Carballeira constitúe un centro de referencia na cidade na integración da poboación 

inmigrante, de atención á diversidade e as Necesidades Educativas especiais (NNEE) do 
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alumnado da zona, e cun equipo docente e directivo moi preocupado polas demandas sociais da 

contorna. 

 

Actualmente, acontece que á progresiva perdida de alumnado do centro, dende os 337 

matriculados inicialmente ata os 80 rexistrados no curso escolar que acaba de rematar, súmase 

un progresivo deterioro das súas instalacións, que acumulan unha serie de deficiencias e 

necesidades. Entre elas, destacan a necesidade de aveciñamento da fachada, acondicionamento 

do muro do recinto, ou mesmo tarefas básicas de limpeza da  maleza que invade o patio, aparte 

das necesidades engadidas de transporte público, tendo en conta que se trata dunha localización 

cun importante repeito, que dificulta a chegada e acceso ao centro de ensino.  

 

 

Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista presenta neste Pleno, para a súa aprobación, 

as seguintes propostas de ACORDOS: 

 
1. Reclamar da Consellería de Educación da Xunta de Galicia a habilitación inmediata dunha 

partida orzamentaria para a dotación dunha escola infantil no CEIP Manuel Luis Acuña, no 

barrio da Carballeira. 

2. Solicitar da Consellería de Educación unha inversión para a mellora das instalacións e 

mantemento, que inclúa a reparación das infraestruturas danadas e acondicionamento do 

centro de ensino. 

 

 

Asdo.: 

 
 

 
 
 

O VOCEIRO 

 
 
 

 
Ourense, 8 de Xullo de 2020 

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE OURENSE 
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