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SANTIAGO

ROGÓ DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA EVITAR A PERDA DE FONDOS
DAS SUBVENCIÓNS PARA ASOCIACIÓNS DE ACTIVIDADES CULTURÁIS
Hai un mes, o venres 14 de agosto, publicouse no BOP o decreto con data de 30.07.2020 e asinado
pola concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón Ferreiro, no que se facían públicas as entidades

que tiñan presentado solicitude para a convocatoria de SUBVENCIÓNS PARA ASOCIACIÓNS DE
ACTIVIDADES CULTURÁIS 2020. Segundo se recolle nese decreto, foron únicamente 12 as
asociacións que solicitaron este tipo de axudas.
A vista disto, desde Compostela Aberta avaliamos este resultado como moi pobre e preocupante, tanto
polo baixo número de solicitudes como porque na relación provisional non aparecese como admitida
ningunha desas solicitudes. No anexo II do citado decreto figuran dúas asociacións pendentes da
presentación de documentación e, no anexo III, aparecen 10 asociacións excluidas, 8 délas por "Non
figurar inscritas no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Santiago".
Semella que estamos diante dun importante retroceso no desenvolvemento das convocatorias por
concorrencia competitiva no ámbito cultural quedando, neste caso, 8 asociacións da cidade sen
fínanciamento suficiente para desenvolver moitas actividades en curso nun intre caracterizado pola
adaptación continua ao contexto de incertidume derivado da Covid 19. Na última convocatoria
realizada durante o pasado mandato polo Gobernó de Compostela Aberta, foron 22 as entidades
beneficiadas na convocatoria de axudas para asociacións e entidades sen ánimo de lucro do sector
cultural. A confía total destinada á convocatoria era de 50,000 euros, e cada proxecto subvencionado
podía recibir un máximo de 5.000 euros ata o 80% da actividade para a que se solicitara a axuda.
Asi as causas, existe o risco de que a meirande parte dos 50.000 euros con cargo á aplicación
orzamentaria 2020 050 33400 4890100 previstos para esta convocatoria finalmente non sexan
destinados a gasto cultural.
Tendo en conta todo o anterior, desde Compostela Aberta, consideramos que son necesarias solucións
e propostas que eviten a merma de recursos -vía financiamento municipal- para a actividade cultural e
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para que as asociacións da cidade poidan continuar a desenvolver actividades culturáis xa deseñadas
anteriormente evitando así a súa cancelación. Estas axudas semellan especialmente necesarias no

momento que vivimos, no que a pandemia da Covid-19 está a suponer un duro golpe para todo o
sector cultural, e en particular para este tipo de asociacións e entidades.

E por iso SOLICITAMOS:
• Que o Gobernó municipal desenvolva un plan formativo deseñado para
fortalecer o asociacionismo cultural na cidade co obxectivo dunha
adaptación efectiva das actividades culturáis ao contexto Covid; e
asimesmo que publique unha nova convocatoria urxente e express de

SUBVENCIÓNS PARA ASOCIACIÓNS DE ACTIVIDADES CULTURÁIS
2020 asociada á ampliación nos prazos de xustificación, sempre posible
vía decreto, e así evitar a perda de 40.000 euros que non poden ser
transferidos cara outras partidas de actividades de Acción Cultural.

Santiago de Compostela, 11 de setembro do 2020

Branca Novo Rei

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela A6@W?P MUNICIPAL
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