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A Asociación de Nais e Pais a Moraima, do Centro IES Illa de Ons, en virtude do 

establecido nos seus Estatutos, fundamentalmente os artigos 2.h, j. e m., 3.b e f., así 

como no RD 1533/1986, 11 de xullo, artigo 5.a ó.f; ponse pola presente en contacto coa 

Dirección do Centro  IES Illa de Ons e a Consellería de Educación, en relación ós cartos 

subtraídos pola antiga Directora do Centro e o antigo Secretario do mesmo. 

 

EXPON: 

 

 Que o día 9 de Outubro de 2018 foi presentada, ante a administración un escrito no 

que notificamos que dende o inicio do curso a Cafetería do Centro IES Illa de Ons 

atopábase pechada en espera de resolución/ licitación da adxudicación para a xestión 

da mesma por parte da Xunta de Galicia. 

 Que se lles solicitou que a maior brevidade posible se restablecese polo 

procedemento legal máis áxil posible, o servizo de cafetería para o noso centro, 

estimando o mesmo como necesario. 

 Que vostedes como administración, vulnerando o artigo 42.3 da Lei 30/1992, de 26 de 

novembro, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, que lles obriga a responder por escrito ante as solicitudes 

iniciadas polos cidadáns no prazo de 3 meses, non recibimos notificación nin 

comunicación pola súa parte. E que finalmente, catro meses máis tarde, esta a ser 

xestionada esta cafetería por un/unha adxudicatario/a. 

 

Que queremos que saiba que en todo este tempo, non estivemos inactivos a espera 

dunha solución pola súa parte, que xa non contábamos con que fose áxil nin eficiente, 

senón que aproveitamos a súa falta de dilixencia, para que a cafetería fose explotada 

polos alumnos de 4º da ESO deste centro para a recadación de fondos para a súa 

excursión de fin de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOLICITA: 

 

De xeito reiterado que o departamento, e principalmente o seu responsable, da licitación 

das concesións ás distintas cafeterías sexa apercibido e sancionado disciplinariamente 

segundo a normativa vixente para os empregados públicos pola súa manifesta 

incompetencia na xestión destas concesións, en aras de que non se volva a repetir a 

ausencia deste servizo no noso centro. 

 

Aproveito a ocasión para anunciarlle que a ANPA puxo a disposición dos alumnos, xunto 

co centro, un calendario confeccionado polos alumnos, para que recaden cartos para as 

súas respectivas excursións. Se ten vostede a vontade de vir buscalo, saiba que dende a 

ANPA, lle regalamos un exemplar, para que poida apuntar os prazos das licitacións para 

o vindeiro curso 2019/2020. 
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