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ACORDÓ PARA OS ORZAMENTOS 2020

Os grupos municipais do PSdeG-PSOE e de Compostela Aberta subscriben o seguinte

documento, que recolle os acordos entre ambas formacións para facilitar a tramitación dos

orzamentos municipais de Santiago de Compostela para o ano 2020. Os dous grupos

municipais coinciden na necesidade de dotar de estabilidade orzamentaria ao noso Concello,

de cara aos retos que ten que afrontar a cidade nos próximos anos.

E necesario reforzar os investimentos en gasto social e garantir un bo desenvolvemento dos

servizos municipais, aumentando as dotacións orzamentarias destinadas as políticas saciáis e

asegurando a posta en marcha de novos servizos e equipamentos, á vez que se mellaran os

existentes.

E imprescindible realizar adecuadamente os investimentos pendentes en numerosas zonas do

termo municipal, en especial no noso rural. Neste acordó recóllese a vontade de ambos

grupos municipais de asumir unha serie de compromisos recollidos no Pacto polo Rural,

impulsado por FERUSA (Federación de Asociacións Veciñais do Rural de Santiago).

E preciso defender e activar actuacións capitais para Santiago, nalgúns casos dependentes

doutras administracións, tal e como se recolle no Acordó do Foro Cívico asinado o 9 de maio

de 2019 polos entón candidatos e candidata á alcaldía polas catro formacións representadas

na Corporación Municipal.
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O ano 2021 supon un auténtico reto para a cidade. O Ano Santo é unha oportunidade en

termas de promoción e proxección turística de Santiago, mais tamén é necesario manter un

equilibrio na convivencia entre residentes e visitantes. Compostela ten que abordar o Ano

Santo garantindo un modelo de convivencia co turismo, sen esquecer que o principal deben

ser sempre as necesidades da veciñanza de Santiago.

No desenvolvemento das negociacións para acadar o presente documento, PSdeG-PSOE e

Compostela Aberta comprobamos que existen unha serie de encontros que amasan certa

coincidencia na visión de ambos grupos municipais sobre cuestións fundamentáis para

Santiago:

• Dereitos sociais: faise constar o firme compromiso de continuar as medidas sociais

xa desenvolvidas nos últimos anos no Concello de Santiago. Continuarase coa

Ordenanza de Garantía Básica dotándoa para o ano 2020 dun orzamento de 400.480

euros, con cargo á aplicación orzamentaria 020 23100 4800100. Increméntase a

dotación orzamentaria para o novo contrato de Servizo de Axuda no Fogar en máis

dun 53%. Neste sentido o importe anual do contrato vixente ascende á cantidade de

1.979.656,25 euros, e o novo contrato licitarase por un importe anual de 3.029.138,19

euros. Ambos contratos financiaranse con cargo á partida 020 23100 2270300 do

orzamento para o 2020.
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Políticas de igualdade: consolidarase o modelo de xestión da Casa das Mulleres

Xohana Torres, e manterase o programa "Compostela Territorio de Mulleres". Para

iso, os orzamentos municipais de 2020 contemplan unha partida de 85.305,60 euros

na aplicación orzamentaria 030 23102 2269900, vinculados ao "Programa de

dinamización social, organización e coordinación de actividades dirixidas as

mulleres" na Casa Xohana Torres.

Equipamentos: ambos grupos municipais comparten a intención de realizar un esforzó

en materia de conservación, rehabilitación, e mantemento dos equipamentos

existentes, así como poner en marcha novas equipamentos xa planificados ou

comprometidos co tecido asociativo. Nesa liña, no orzamento incorporáronse: unha

partida de 300.060 euros na aplicación orzamentaria 040 33403 6320000 para a

reforma da antiga biblioteca de Caixa Galicia na Praza de Salvador Parga, que se

converterá no Centro Cívico da Cidade Vella; un investimento de 30.000 euros na

aplicación orzamentaria 080 23104 6320000, que permitirá abrir os locáis de ensaio

do Centro Xove da Almáciga; e continuarase tamén coas actividades de Apego, que se

financiarán con cargo as partidas orzamentarias do Departamento de Lingua da

concellaría de Educación, Mocidade, Igualdade e Políticas Lingüísticas. Contémplase

ademáis a centralización das actividades de Apego no local situado na antiga Casa de

Sindicatos no Ensanche.
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• Políticas de emprego e reindustrialización: facemos unha aposta decidida polo

tecido empresarial da cidade, coa posta en marcha do hub biotecnolóxico e da

madeira, proxecto que, entendemos, debe ser desenvolvido con urxencia para afianzar

o carácter industrial do Polígono da Sionlla. Son tamén unha prioridade o emprego

digno e de calidade. Para iso continuaremos asesorando e apoiando as persoas

demandantes de emprego. Nestes orzamentos prevense 40.000 euros para as

actividades derivadas do Pacto polo Emprego con cargo á partida 010 24100

2030000, 109.780 euros para continuar co Foro Talentia Summit 2020 con cargo a

diversas partidas, e 95.405 euros con cargo á partida 010 24100 22606000 para

financiar os obradoiros de emprego "CREAS III" "Santiago Sustentable" ou o

programa "Encamínate ao emprego"; partidas todas elas do Departamento de

Emprego. Tamén priorizaremos o liderado empresarial das mulleres e o

emprendemento feminino prevendo unha partida de 18.000 euros para este obxectivo

na aplicación orzamentaria 010 43300 4890000.

• Comercio: compre sempre apostar e apoiar o pequeño comercio e de proximidade.

Por iso poñerase en marcha o Plan de Dinamización do Comercio da Cidade

Histórica, xa redactado, implantando as medidas alí contempladas. Tamén se

elaborarán e apoiarán programas específicos no Ensanche, Área Central e outros

barrios. Para todo isto contémplase unha aplicación orzamentaria 010 43100 2269900

dotada este ano de 157.000 euros. Entendemos, ademáis, que debe pórse en marcha o

Plan de preservación do carácter singular do Mercado de Abastos. Neste sentido

contémplase unha dotación de 15.000 euros para facer fronte aos traballos de

consultaría para tal fin, con cargo á partida 010 43120 22706000.
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Servizos: increméntase a dotación prevista para o novo contrato de recollida de

residuos e limpeza viaria. Neste sentido o custo anual actual, sen ter en conta o canon

de SOGAMA, ascende á cantidade de 7.985.482,20 euros. O custo anual do novo

contrato, que se prevé estea adxudicado ao longo deste exercicio, supera os

10.000.000 millóns de euros, o que supon un incremento de máis do 26% respecto do

contrato vixente. O financiamento deste servizo faise con cargo as aplicacións

orzamentarias 020 16210 2270000 e 020 16210 2270800.

En relación co contrato de transporte, que se prevé estea adxudicado ao longo deste

ano, a partida orzamentaria 060 44110 4790000 está dotada de 4.960.527,76 euros,

para facer fronte á liquidación do servizo do 2019, as entregas a conta de 2020 do

contrato actual e ao novo contrato. Nesta nova licitación búscase deseñar unha nova

rede de transporte público mais eficiente, garantindo a súa cobertura actual,

renovando a flota, cubrindo un servizo á demanda dos núcleos que carezan de liña

regular, e instalando novas marquesinas nos barrios e no rural.

Vivenda: ambas formacións entendemos que é preciso continuar coa captación de

axudas destinadas á rehabilitación integral de vivendas, como son as axudas

complementarias para a instalación de ascensores ñas ARIs, mantendo unha partida de

175.000 euros na aplicación orzamentaria 050 33600 7800100. Tamén coincidimos en

reforzar a inspección e control sobre os apartamentos turísticos irregulares, coa

contratación do persoal para este cometido e coa contratación dos estudos necesarios

para a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal. O reforzó na inspección

e control farase con cargo as partidas orzamentarias do programa de gasto 15.000 da

Administración xeral de vivenda e urbanismo.
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Cultura e festas: Os grupos municipais de PSdeG-PSOE e CA coinciden na

necesidade de darlle continuidade a iniciativas e programas que foron froito da

colaboración entre a institución municipal e o tecido social e cultural. Así, manterase

a aposta polas festas galegas e feminizadas e por iniciativas como a SELIC ou a Festa

do Banquete de Conxo. Manteranse os programas de residencias de artes escénicas e

apoio á creación en artes visuais impulsados no pasado mandato, e desenvolverase a

idea do programa de residencias de talento que chega dos Caminos mediante a posta

en marcha do proxecto europeo C ÁREA COMPOSTELA.

Humanización do Campus Sur: ambas formacións entenden que un dos principáis

retos que temos por diante como cidade é o de repensar o Campus Vida, o Campus

Sur. Compre asinar o protocolo coa USC que impulse o encaixe definitivo da zona

universitaria na trama urbana de Santiago, con solucións consensuadas coa

comunidade universitaria e co tecido asociativo. Trátase dun acordó de cidade que

ven reflectido no documento orzamentario para este exercicio de 2020, a través dos

fondos da EDUSI, Incorpórase unha partida de 200.000 euros na aplicación

orzamentaria 030 15321 6190000.

Modernización da Administración: temos o reto de concluir a implantación da

administración electrónica para modernizar o Concello e mellorar a relación coa

cidadanía. A nova plataforma permitirá dotar dunha sede electrónica municipal, dun

rexistro electrónico, e dun novo xestor de expedientes; instrumentos para mellorar a

transparencia e axilizar a relación da veciñanza coa administración local. Nestes

orzamentos incorpórase unha partida orzamentaria, a 030 92001 641001, dotada de

573.489,77 euros para dito fin. Unha vez concluida a fase da posta en marcha da

administración electrónica, implantarase o pago fraccionado de impostos, de forma

que a vecinanza poida escoller o modo de abono e a periodicidade que mellor se

adapte as súas necesidades.
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Deportes: No orzamento do ano 2020, na partida orzamentaria 090 34200 63200,

prevese a cantidade de 500.0006 para facer fronte á reforma de diversas instalacións

deportivas municipais. Non obstante, á vista das necesidades existentes neste ámbito,

en función do remanente líquido de tesourería que resulte da liquidación do exercicio

2019, valorarase o incremento desta cantidade. Ademáis, no orzamento do 2020

prevese unha partida para a redacción de proxectos; e un dos que se levará a cabo será

o anteproxecto para a piscina e pavillón de usos múltiples de Santa IVlarta.

Por outra banda, froito das negociacións mantidas ao longo destes últimos meses, ámbolos

grupos acordan priorizar, dentro dos orzamentos do Concello de Santiago para o ano 2020,

)os segumtes compromisos:

1. Incorporar os acordos previstos no Pacto polo Rural para a anualidade 2020, cunha

previsión total de investimentos non inferior a 2,5 millóns de euros. Neste eido as

actuacións que se detallan a continuación están dotadas no Capitulo VI dos

orzamentos de 2.617.889,94 euros de investimentos da Concellería de Medio Rural:

> 50.000 euros destinados á redacción de novos proxectos de obra.

> 300.000 euros destinados á rehabilitación do firme de vías rurais.

> 450.000 euros destinados á reforma vial a Pajuela - Campo da Festa de

Marrozos.

> E mais de 1,8 millóns de euros destinados á execución do Plan Provincial de

Obras.
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> Asúmese o compromiso de avanzar na redacción de proxectos e na xestión da

dispoñibilidade de terreos para executar obras de saneamento dos núcleos

rurais no vindeiro exercicio orzamentario. Ditos traballos faranse con cargo as

Inversións Financeiramente Sostibles (IFS).

2. Contemplar dentro do ano 2020 os compromisos derivados dos Orzamentos

Participativos do ano 2019 levados a cabo polo anterior gobernó. Con cargo ao

orzamento 2020:

> Rehabilitación das fontes en estado de abandono ou gravemente deterioradas,

50.000 euros previstos na partida orzamentaria 020 17100 6190001

> CEIP Santiago Apostólo: mobiliario de xogo e árbores no patio da escola,

15.000 euros previstos na partida orzamentaria 080 32300 6190001.

d
> Recuperación dos espazos públicos: humanización dos recunchos, 25.000

euros previstos na partida orzamentaria 040 15321 60900000.

> Reforma vial A Pajuela - Campo da festa de Man-ozos, 450.000 euros

previstos na partida orzamentaria 100 45400 619000.

> Aparcadoiro do Castiñeiriño, 470.000 euros previstos na partida orzamentaria

040 15321 6090000.

E con cargo ao Investimentos Financeiramente Sostible dFS) os seguintes

compromisos:

> Recuperación da rúa de Caramoniña, reservarase un crédito inicial de 100.000

euros.
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> Integración do Matadoiro no parque de Belvís: mellora dos accesos e

adecuación da Casa da Xuventude, reservarase un crédito inicial de 110.000

euros.

> Centro Sociocultural en Galeras, reservarase un crédito inicial de 225.000

euros.

3. Incorporarase tamén as obras e mellaras recollidas no proxecto de orzamento de

2019 de CA non aprobado. Con cargo aos orzamentos do 2020:

> Mellara do entorno deportivo de Santa Isabel, 250.000 euros previstos na

partida orzamentaria 040 15321 61900000.

> Zona cuberta de usos múltiples en Santa Marta, 140.000 euros previstos na

partida orzamentaria 040 33404 6220000.

E con cargo aos Investimentos Financeiramente Sostibles (IFS) os seguintes

proxectos:

> Cuberta do Pavillón Municipal de Quiroga Palacios, reservarase un crédito

inicial de 420.000 euros.

> Parque biosaludables e infantís no rural Norte, reservarase un crédito inicial de

153.000 euros.

4. Deseñar e iniciar a execución dun Plan de Accesibilidade Universal para que a

contorna urbana de Santiago vaia tomándose gradualmente accesible, para que todas

as perseas poidan utilízala libremente e de forma autónoma. O plan avaliará o nivel de

accesibilidade existente nun determinado espazo ou servizo, definirá as accións

necesarias para adáptalo, avaliaraas, priorizará e proporá un plan de etapas para a súa
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execución. Para a posta en marcha e execución deste plan prevense 250.000 euros na

partida orzamentaria 050 15100 6400000.

5. Así mesmo, ambas formacións asumen o compromiso político de poner en marcha

unha terceira liña de actuación no que respecta aos dereitos saciáis. Así, continuarase

cos traballos iniciados na lexislatura 2015 -2019 para impulsar a Renda Básica

Infantil, asumindo tamén o compromiso de reforzar o persoal encargado da súa

xestión para a efectiva aplicación da mesma. Este reforzó farase con cargo as partidas

orzamentarias do programa de gasto 23100 de asistencia social primaria.

Por todo o anteriormente descrito, e comprometéndose a efectuar os acordos aquí expostos,

os grupos municipais do Concello de Santiago de Compostela do PSdeG-PSOE e de

Compostela Aberta rubrican o presente acordó.

Gumersindo Guinarte Cabada

Portavoz do Grupo Municipal do

PSdeG-PSOE

fartiño Noriega Sánchez

Portavoz do Grupo Mimicj^fai de

'LompostélaA berta
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