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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 

solicitamos o reintegro para o IES Illa de Ons, os 17276 euros que lle deben ser 

reintegrados a Xunta pola antiga directora e o antigo secretario deste centro, recoñecido 

ante a autoridade xudicial con data 11 de setembro de 2018. 

Que vostedes como administración, dende entón, e 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 notificando a recepción da mesma, 10 días, e 

respondendo a mesma, no prazo de 3 meses, non recibimos notificación algunha neste 

órgano de representación dos pais /nais do alumnado. 

 

 

SOLICITA: 

 

Que ante a ambigüidade legal que supón o seu “silencio administrativo”, teñan a 

amabilidade de sacarnos da dúbida, aclarando que é o que teñen pensado facer a este 

respecto. 

Que teñan a ben repasar os prazos que teñen para contestar ós cidadáns, estipulados 

nos distintos artigos da Lei 30/1992 e normativa de desenvolvemento e aplicación da 

mesma aplicables a administración en Galicia. 

 

Aproveito para recordarlles que tanto os meus representados pola ANPA como as preto 

de 140 familias que formamos parte desta comunidade educativa estaremos ben atentos 

da finalidade que lle dan a estes cartos, que aproveito para recordarlles, foron subtraídos 

DESTE NOSO centro. 
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