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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA PARA RECLAMAR MEDIDAS
URXENTES PARA CONSERVAR O EMPREGO NA HOSTALERÍA DE SANTIAGO

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

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Un dos sectores máis afectados pola crise do coronavirus COVID-19, tanto na nosa cidade como no

conxunto do país, está a ser o da hostalería. Tendo en conta que se trata dun piar fundamental na nosa

economía local, e que todo apunta a que seguirá padecendo as consecuencias económicas da

pandemia, o Concello debe apostar por medidas que axuden á súa sustentabilidade.

Partindo dun necesario diálogo permanente cos axentes sociais -asociacións empresariais,

sindicatos,...- e da colaboración institucional compre aprobar e aplicar medidas urxentes que

faciliten manter o emprego no sector. Medidas para rescatar a hospedaxe, o ocio nocturno, os músicos

e outros axentes culturáis que integran a hostalería, un sector fundamental para a economía galega e

compostelá, do que viven milleiros de familas de maneira directa e do que dependen ademáis outras

moitas empresas provedoras ou distribuidoras.

A pesar da gravidade da situación, a Xunta esta tomando as decisións de xeito arbitrario e unilateral,

sen contar coa colaboración do tecido asociativo do sector. Contra este xeito de actuar é necesario que

se estableza un roteiro conxunto e acordado co sector que garanta a volta ao traballo dunha forma

paulatina, rápida e segura. En canto ao ocio nocturno, non ten sentido que a Xunta non permita a súa

apertura no caso de que se cumpran as medidas sanitarias e co horario limite de peche da 1 da

madrugada como no resto de locáis de hostalería.

Un traballo conxunto entre administracións que tamén se debe ampliar ao Gobernó do Estado para que

aprobé unha prórroga permanente dos ERTEs ata a plena recuperación do sector; axudas directas aos

traballadores autónomos que non poden abrir os seus negocios ou a exención ñas cotas de seguridade

social e de taxas municipais e autonómicas.

Ademáis o Concello de Santiago ten que ser proactivo e atender as demandas do colectivo que son de

competencia local, como a supresión dalgunhas taxas municipais como a do lixo ou a de ocupación da

via pública para a instalación de terrazas e que se facilite a actividade no exterior dos locáis, poñendo

en marcha sistemas como estufas de calefacción que permitan prolongar o uso das terrazas durante o

outono e invernó.
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Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o

seguinte ACORDÓ:

1. Instar a Xunta de Galicia a:

a. Establecer as canles de diálogo co sector para consensuar un plan de rescate con

medidas económicas e axudas directas para manter o emprego e dinamizar a

hostaleria galega,

b. Non discriminar os locáis de ocio nocturno co seu peche indiscriminado e que se

permita a súa abertura nos mesmos horarios establecidos para o resto de locáis de

hostelería,

c. Aprobar unha exención das taxas autonómicas á hostelaría, como mínimo ata o verán

do 2021.

2, Instar ao gobernó do Estado a:

a, Manter unha prórroga permanente dos ERTE ata a plena recuperación do sector

b. Axudas directas aos traballadorese traballadoras autónomas que non poidan abrir os

seus negocios

c, Aprobar unha exención ñas cotas de seguridade social, como mínimo, ata o verán do

2021

3. Instar ao correspondente órgano de gobernó local a:

a. Aprobar a extensión das exencións das taxas de terrazas e do prezo público da

recollida de residuos comerciáis e industriáis, como mínimo, ata o verán de 2021

b. Facilitar a actividade no exterior dos locáis, poñendo en marcha sistemas como estufas

de calefacción que permitan prolongar o uso das terrazas ata fináis de ano,

4, Manifestar o apoio do Pleno da corporación as reivindicacións e mobilización do sector

diante da gravidade da crise da Covid-19,

Santiago de Compostela, 15 de Setembro
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