
CONCELLO DE
SANTIAGO

PROPOSTAS DE COMPOSTELA ABERTA PARA O INICIO DO CURSO ESCOLAR E PARA MELLORAR A
EFICACIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS DO CONCELLO DE SANTIAGO

Diante da actual situación de emerxencia social derivada da pandemia da Covid-19 e no marco do acordó

subscrito entre o PSdG-PSOE e Compostela Aberta para facilitar os Orzamentos municipais de 2020 que

recollfa, enb-e outros, "o firme compromiso de continuar as medidas saciáis xa desenvolvidas nos últimos

anos no Concello de Santiago. Continuarase coa Ordenanza de Garantía Básica" e sinalaba que "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".

O grupo municipal de Compostela Aberta propon:

1. Destinar todos os recursos sobrantes do departamento de Festas e outras áreas de gobernó a

aumentar os fondos dirixidos á Educación e a desenvolver políticas sociais e de rescate da

cidadanía.

2. Utilizar a Ordenanza de Garantía Básica para mellorar as condicións de vida das persoas en risco

de exclusión social. Esta ordenanza é unha ferramenta que o gobernó municipal pode utilizar

inmediatamente sen depender douü-as administración públicas nin dos seus trámites.

o Avaliar a aplicación da Ordenanza de Garantía Básica, co fin de perfeccionar e mellorar a

súa posta en práctica nestes momentos de crise, e se fose necesario aumentar a súa

dotación orzamentaria.

o Activar os mecanismos para situacións de excepcionalidade e de emerxencia social gue_

están previstos nesta ordenanza no caso das prestacións de rescate social (artigo 22)

"Excepdonalmente, por causas obxectivamente xustificadas, poderán

ser perceptoras das prestadóns de rescate social aquelas persoas ñas

que, aínda que non cumpran todos os requisitos esixidos, sexa

inicialmente ou en calquera momento posterior, concorran circunstancias

especiáis das que se poidan derivar para ela ou para as perseas da súa

uríidade de convivencia unha situación de extrema necesidade que pona

en perigo o dereito á vida, á integrídade física ou moral ou a saúde"

o Convocar a Comisión Mixta da Ordenanza de Garantía Básica Cidadá do Concello de

Santiago de Compostela (Disposición Adicional Terceira. Punto 2)



"...órgano de colaboración e control da execución da presente ordenanza

(...) composta polos membros da Comisión de Seguimento da aplicación

da Ordenanza (...) máis unha persoa designada por cada partido político

con representación no Concello. Cada membro poderá formular cantas

iniciativas e propostas estimen necesarias para a mellor utiHzación e

aproveitamento da presente ordenanza. As xuntanzas serán convocadas

pola titular da concellaría con competencias en sen/izos sociais..."

3. Publicar a web da Concellaría de Políticas Sociais que estaba deseñada polo persoal técnico do

departemento ao remate do pasado mandato, e que axudaría a mellorar a transparencia e a

accesibilidade aos recursos públicos, nomeadamente coa información e tramites para accederaos

seguintes recursos:

o Renda Municipal de Garantía Básica Cidadá e Prestacións municipais de Rescate Social

o Ingreso Mínimo Vital

o Risga e Tarxeta moedeiro autonómica.

4. Impulsar a Renda de Garantía Infantil acordada e conseguir superar o actual programa de

bolsas escolares, promovendo a igualdade de oportunidades no acceso á educación e a

participación social, de xeito que ningunha crianza quede atrás por razóns

socioeconómicas

5. Inicio do curso escolar seguro sendo proactivos tamén desde o ámbito municipal:

o Por a disposición da Consellaría de Educación, da Xunta de Galicia, eauipamentos

municipais para poder iniciar o ano académico coas maiores garantías sanitarias: centros

socioculturais, bibliotecas, pavillóns deportivos, espazos ao aire libre, ludotecas,...

o Ampliar o programa de Colecamiños, caminos escolares seguros, adaptados á nova

realidadedaCOVID-19.

o Reforzar as liñas de autobuses dependentes da empresa municipal TUSSA que sexan

utilizadas polos escolares de primaria e secundaria, nos horarios de enü-ada e saída dos

centros educativos.

o Planificar un servizo de comedor escolar seguro, transparentar coas familias as medidas

adoptadas, e facilitar os mecanismos que permitan compensar as perseas usuarias no

caso de producirse un incremento de prezos por mor das medidas de limpeza,

seguridade e ampliación de espazos derivadas da Covid-19. Definir canto antes, e coa

participación da comunidade educativa, os termas da nova licitación do servizo.

Santiago de Compostela, a 2 de Setembro de 2020
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