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MOCIÓN DE URXENCIA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA RECLAMAR
MEDIDAS PARA PALIAR OS EFECTOS DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA (R.D.
926/2029) DO DOMINGO 25 DE OUTUBRO EN SANTIAGO

O Gmpo 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:

O pasado domingo día 25, días despois de ter finalizado o prazo para presentar mocións para o

Pleno deste mes de outubro, o Gobernó español mediante o Real Decreto 926/2020 declarou o

Estado de Alarma ante o preocupante incremento dos casos de contaxio e hospitalizacións por mor

da Covid-19. O Executivo estatal xustificou esta medida na profijndidade da segunda vaga do

coronavirus, que está a superar por moito e por múltiples motivos, emtre eles a maiorcantidade de

PCRs e controis realizados, a primeira vaga de contaxios da pasada primavera,

Ata o domingo as adminisfracións públicas estaban á expectativa dos acontecementos, con

diferentes criterios de interpretación dos datos e polo tanto de adopción de medidas concretas. A

partir do domingo, a situación é clara e require de medidas UD<entes e decididas por parte do

Concello de Santiago e, especialmente. da Xunta de Galicia. En canto á administración autonómica,

o propio Real Decreto 926/2020 indica responsabilidades concretas e decisións que non poden ser

nin postergardas nin delegadas nunha suposta asunción de competencias por parte da

administración central ou os propios concellos.

O Concello de Santiago ten que analizar cal vai ser a situación real e as necesidades da cidade ata

o 9 de maio, en previsión de que o estado de alarma teña un impacto preocupante na economía

local, especialmente na hostalería, que verá como as limitacións de aforo xa existentes se engaden

limitacións horarias. Tamén na Cultura, que se verá abrigada a cancelar numerosos eventos e

representacións ao vivo por mor das restricións. No ü-ansporte público a prioridade ten que ser a

seguridade sanitaria, e calquera acordó coas empresas concesionarias das liñas debe estar

supeditado ao interese público xeral. Este é un elemento moi relevante por causa da limitación de

aforos nos vehículos, así como na na decisión sobre ampliación de frecuencias ñas liñas. Pero,

especialmente, urxe reorientar a totalidade do gasto do futuro onzamento de 2021 e o uso do

superávit pendente de 2019 cara a seguridade sanitaria e a cobertura social da veciñanza de
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Santiago, para termas recursos para combatir un evidente aumento do risco de pobreza e de

exclusión social que xa é notorio.

Especialmente urxente é que a Xunta de Galicia asuma as súas competencias, por unha parte, en

canto as respostas inmediatas de apoio, vía axudas directas, aos sectores máis afectados polo

estado de alarma; e poroutra, en materia sanitaria e de capacidade normativa vinculada, ou non, ao

propio estado de alarma. E a Xunta quen ten que reforzaros servizos sanitarios porque, ademáis da

COVID-19, hai milleiros de pacientes esperando operacións, mesmo diagnoses de patoloxías

graves. E a Xunta quen ten que reforzar a Atención Primaria, que xa está a sufrir o estrés da

situación sanitaria e aun posible novo colapso hospitalario. E a Xunta quen ten que tomar decisións

en canto á extensión horaria da limitación de circulación das personas en horario nocturno,

mobilidade da comunidade autónoma, numero máximo de persoas en xuntanzas saciáis e

familiares, etc. E é tamén o Gobernó galega quen pode e debe poner recursos para a promoción

económica en sectores que van sufrir dun xeito máis profundo a situación xerada por esta nova vaga

da pandemia, sectores que son fundamentáis en Santiago como o sector servizos, o comercio ou a

hostalería.

Así pois, tendo en conta o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á

consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

Instar ao correspondente órgano do Concello de Santiago a:

1. Convocar de urxencia o Consello Económico e Social, incorporando xa as entidades

de economía social, para coñecer a súa análise e iniciativas sobre as necesidades

máis un<entes, antes da elaboración e aprobación dos Orzamentos para o ano 2021

2. Convocar de urxencia a Mesa municipal do Comercio para valorar as necesidades

máis inmediatas e urxentes do sector e das asociacións comerciáis ante o novo

estado de alarma.

3. Convocar con UD<encia aos sectores da Cultura, a Hostalería e o ocio nocturno, e

definirás medidas adicionáis a implementar durante o vixente estado de alarma.

4. Orientar os recursos económicos destinados aos festexos de Nadal para realizar

campañas de fomento do comercio de proximidade e habilitar axudas directas tanto

para o comercio local como para a hostalería e o sector cultural.

5. Establecer de urxencia a limitación do aforo en autobuses ao 50% e o aumento

análogo das frecuencias na mesma porcentaxe, especialmente ñas horas puntas e

ñas liñas que conectan os barrios cos centros hospitalarios e educativos.
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Instar áXunta de Galicia a:

6. Exercer a compentencia recollida no Real Decreto 926/2020 e marcar o limite de

circulación das persoas ñas 00:00 dando así máis mano aos negocios hostaleiros

para ir adaptándose á nova realidade en canto a horarios do personal, limpeza e

recollida dos establecementos, etc...

7. Reforzar con máis persoal e recursos os servizos sanitarios da Área de Santiago,

especialmente na sobrecargada Atención Primaria e nos complexos hospitalarios co

obxectivo de evitar novas demoras en operacións e diagnoses urxentes.

8. Reorientar o Xacobeo 2021 redirixindo parte dos seus recursos -por exemplo os

destinados a grandes eventos que non se poderán celebrar en grande parte do ano-

a habilitar liñas de axudas directas e fondos de compensación destinados ao sectores

cultural, comercial e hosteleiro da cidade.

Santiago de Compostela, 27 de Outubro de 2020
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Marta Lois^onzález GRUPO MUN(C»PA(.

Portavoz do Grupo Municipal de Compostela Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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