
Í2S
CONCELLO DE

SANTIAGO

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A APROBACIÓN DUN -PACTO
POLO RURAL' PARA GARANTIR O INVESTIMENTO ÑAS PARROQUIAS DE SANTIAGO

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de Santiago,

presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno, O proxecto do acordó procura dar resposta a unha

demanda histórica da veciñanza do rural de Compostela, impulsando un pacto que garanta o investimento ñas

zonas menos favorecidas do noso municipio,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O rural de Santiago é o noso tesauro, Unha das prioridades do mandato anterior foi a de mudar as inercias

políticas de abandono do medio rural que viñan sendo tradicionais no noso Concello para tentar corrixir os

desequilibrios territoriais aínda existentes. Segundo o censo municipal, residen ñas parroquias do rural

compostelán unha poboación aproximada de 15,000 persoas, que ascenden a preto de 17.000 se sumamos a

poboación dos distritos censáis periurbanos, O Concello de Santiago está aínda en débeda co seu rural, polo que

é necesario continuar a traballar para mellorar a calidade de vida da súa poboación e aumentar todos os sen/izos

e equipamentos municipais.

E por isto que propomos asumir como propio o 'Pacto polo Rural' impulsado por FERUSA -Federación de

Asociacións Veciñais do Rural de Santiago que agrupa a 19 asociacións veciñais das parroquias rurais de

Compostela- a través do que queremos fixar o obxectivo de investir no rural, como mínimo, 20 millóns de euros

nos próximos 8 anos, a razón de 2 millóns e medio de euros en cada exercicio. Unha cantidade que significaría

continuar destinando os fondos dos Plans da Deputación ao rural, e completando a contia restante con fondos

propios e achegas doutras administracións. A maiores, compre continuar esixindo firmemente do resto de

administracións a execución das infraestruturas pendentes, logrando a posta en marcha de proxectos necesarios

e históricamente demandados.

O 'Pacto polo rural' non pretende fixar un programa de actuacións concretas e anualizadas senón ser un

documento flexible que permita que sexan esta e as futuras corporacións municipais as que marquen as

prioridades. Prioridades de actuación, de cada gobernó, que serán definidas por razóns de UD<encia, necesidade

ou oportunidade. Ao respecto, FERUSA ten elaborado un documento que é unha primeira diágnose que indica as

necesidades e carencias do rural en materia de servizos básicos, planeamento, mobilidade, desenvolvemento

sustentable, medio ambiente, cultura, lecer, información, comunicación e participación.
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En definitiva, o 'Pacto' funcioaría como un acordó marco que aposte por manter un rural vivo, cun tecido

sociocomunitario fortalecido, e que dispoña de actividades culturáis diversas para desenvolver ñas parroquias,

descentralizando a oferta municipal concentrada na cidade. Pondo en valor o noso tecido produtivo, e

promovendo a recuperación dos nosos espazos medioambientais e do noso patrimonio cultural e etnolóxico.

Entendemos que existe unha serie de áreas de prioridade de investimento, partindo das competencias municipais

que establece a lexislación, así como os servizos básicos que se deben garantir a toda a poboación do Concello.

Asi pois, tendo en conta todo o anterior e que o 'Pacto polo rural' supon continuar coa reparación dun

desequilibrio territorial histórico, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte

ACORDÓ:

O Pleno insta ao correspondente órgano do Concello de Santiago a:

1. Adoptar as medidas necesarias para elaborar un acordó marco ou "Pacto polo rural" que garanta uns

obxectivos mínimos de investimentos no ámbito rural, para o período de vixencia 2019-2026. Co

compromiso de consignar non menos de 2,5 miltóns de euros por cada un dos exercicios orzamentarios,

ata sumar un total de 20 millóns de euros neses oito anos.

2. Urxir ao resto de administracións -Deputación, Xunta e Estado- a completar os investimentos pendentes

no rural de Santiago, nomeadamente aqueles relacionados coa rede viaria e as súas carencias.

3, Establecer as necesarias canles de diálogo, comunicación e participación coa veciñanza do rural e co

tecido asociativo -vecinal, cultural, deportivo e xuvenil- para que sexan participes no deseño, elaboración

e implementación deste "Pacto polo rural",

-Saníiágo-de Compostela,~9~<je Setembro do 2019

Rafael Peña Vidal ^ ^^

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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