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PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA CREAR UNHA COMISIÓN
ESPECIAL DE ESTUDO PARA IMPULSAR UN PLAN DE RESCATE SOCIAL EN 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, co obxectivo de impulsar a creación

dunha comisión especial de estudo para impulsar un Plan de Rescate Social para Santiago de Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Diante da crise do coronavirus COVID-19, o grupo municipal de Compostela Aberta no Concello de Santiago

mostrou, desde o inicio, un espirito propositivo, proactivo e de colaboración co gobeno local. Colocando os

intereses das persoas por diante dos intereses políticos ou partidarios e mostrando a nosa total disposición

para acordar as medidas precisas para combatir a pandemia e a súa posterior xestión. É agora centrándonos

na xestión da crise, unha vez diminuida a emerxencia sanitaria que propomos formalizar esta colaboración,

dentro das posibilidades que ofrece o noso regulamento orgánico, a través da creación dunha comisión

especial que estude as necesidades para combatir a crise social e económica. E que píame as súas

conclusións na redacción dun Plan de Rescate Social.

O artigo 121,4 do regulamento orgánico municipal do Pleno do Concello de Santiago é o que recolle a

posibilidade de crear "comisións informativas, de estudo ou proposta de carácter especial para a consulta ou

seguimento dun programa, expediente ou asunto determinado cuxa importancia ou complexidade o aconselle.

A súa permanencia será temporal, condicionada pola natureza da cuestión correspondente, agás o respecto

do acordó para a súa creación" residindo na presidencia da corporación a potestade para a impulsar o acordó

para a súa creación (art. 122). Desde o grupo municipal de Compostela Aberta, enmarcamos o traballo desta

comisión como unha iniciativa institucional que coloque o público como elemento de cohesión social e de

protección para as perseas máis desfavorecidas. Para isto, consideramos que é tamén unha tarefa do

Concello reforzar os dereitos sociais, os coidados e a seguridade no emprego dentro do seu marco

competencial.

Nos campos que desbordan as competencias municipais consideramos que se debe instar ao Gobernó

galega a cooperar cos concellos e os representantes saciáis de todo o tecido que traballa no ámbito dos

dereitos saciáis, para combater a emerxencia sanitaria e social a través dunha Mesa municipal e social

galega, E ao tempo que reclamamos unha acción municipal de cogobernanza co resto de administracións,

saúdamos as diferentes iniciativas que desde a sociedade civil están a tecer unha rede de solidariedade para

superar cooperativamente esta crise. Iniciativa e tecido social que deben ser escoitadas e, na medida do

posible, incorporadas ao Plan Municipal para a reconstrución social, a través da convocatoria dunha dunha

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA



mesa de diálogo con representantes das centráis sindicáis e do tecido empresarial e comercial da cidade para

abordar a situación laboral derivada desta crise,

O Plan de rescate social, sería, polo tanto, elaborado entre toda a corporación -gobernó e oposición-

deseñando en común unha planificación que garanta os dereitos saciáis para toda a cidadanía e en todo o

termo municipal, con especial-atención as Políticas Saciáis, aos coidados, á conciliación familiar, as pequeñas

empresas, ao emprego, ao novo modelo de turismo, á programación cultural. Alen destes traballos, o Plan de

rescate debería recoller tamén a reactivación do Plan de (re)¡ndustrialización: como medida a medio-longo

prazo para termas unha menor dependencia económica dotándoo de medidas de aceleración concretas,

E o tempo da solidariedade, de preservar o traballo, de coidarnos e de coidar aos máis febles, da

cogobernanza entre institucións e entre todas as formacións políticas democráticas, e de continuar no

acompanamento, sempre, das orientacións das autoridades sanitarias e a comunidade científica. Por todo o

anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

1. Instar á presidencia da corporación a crear a comisión especial do Pleno para impulsar un Plan

de Rescate Social para Santiago, con unha representación proporcional de todos os grupos

municipais.

2. Que unha vez creada a devandita Comisión, impulsar a Mesa de Diálogo co tecido social para

vehiculizar a información, comunicación e participación co tecido social compostelán para que

participen ñas sesións de traballo e sexan participes da elaboración e implementación do Plan

de Rescate Social.

Santiago de Compostela, 18 de maio do 2020
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