
 

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA AXILIZAR AS                   

AXUDAS AO SECTOR CULTURAL A IMPULSAR UNHA CONVOCATORIA DE PROXECTOS PARA                     

CONTRATACIÓN DIRECTA NO ANO 2021 

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. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Despois de coñecer a resolución das axudas culturais ao sector profesional, que foron concedidas a 11                

entidades por un importe de 85.208,8 euros, o grupo municipal de Compostela Aberta considera de               

máxima urxencia a publicación dunha convocatoria para rescatar aos profesionais da cultura de             

Santiago e conseguir unha liquidez inmediata nas empresas do sector, a través do desenvolvemento              

de novas programacións culturais na cidade. 

Segundo os Datos da Cultura en Santiago de Santiago 2019 que veñen de ser publicados, en                

Compostela hai 494 empresas culturais, que representan un 4% do total de empresas do municipio e                

un 11,3% das empresas culturais de Galicia. Ese informe sinala que en decembro de 2018 había en                 

Santiago 2307 afiliacións á Seguridade Social en ramas vinculadas coa actividade cultural. Delas,             

1022 están asociadas á Compañía de Radio e Televisión de Galicia, e as 1285 afiliacións restantes                

corresponden a traballadores e traballadoras, principalmente autónomos ou coperativistas, que na súa            

maioría sofren nestes momentos un paro forzoso. 

O grupo municipal de Compostela Aberta considera urxente activar un plan de rescate dos              

traballadores e traballadoras culturais, que implique modificar as prioridades orzamentarias na área de             

Acción Cultural e que bote man dun mecanismo que xa funcionou no pasado mandato. A vía da                 

concorrencia competiva semella especialmente acaída diante da crise derivada da pandemia pola súa             

axilidade e transparencia. Unha convocatoria destas características podería publicarse o vindeiro mes            

e resolverse nos primeiros días do ano próximo a través dun procedemento anticipado de gasto. 

Ademais, queremos trasladar ao debate en Pleno municipal unha necesidade urxente de reformulación             

dos orzamentos para actividades culturais, co obxectivo de atender as necesidades dos traballadores             

e traballadoras das empresas e asociacións culturais da cidade. 

 

 

GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA       1 



O Goberno municipal debe liberar orzamentos de programacións que no vindeiro ano non serán              

operativas. Atopámonos diante da caída do modelo de exhibición que obriga a aforos reducidos no               

Auditorio de Galicia e no Teatro Principal e provoca unha imposibilidade manifesta de acceso á cultura                

nos espazos pechados. Non se pode, por costume, seguir gastando nos mesmos programas de              

sempre, porque o contexto xa non é o mesmo. 

As axudas previstas na proposta de remanentes poden ser un punto de partida mais sempre e cando                 

sexan máis efectivas que as axudas ordinarias deste ano. Cómpre rescatar ao sector, cómpre              

acompañalo e cómpre “desburocratizar” o apoio ecocómico ao sector cultural e creativo. Por todo isto               

debemos simplificar este tipo de axudas, incorporando elementos como o pago anticipado das             

subvencións co obxectivo de axilizar os cobros.  

Ainda así, no futuro temos que ser capaces de adiantarnos, atender ás novas necesidades              

combinando ferramentas de apoio baseadas na concorrencia. Agora é necesario activar a produción             

do sector creativo a través da contratación directa -o que simplifica enormemente, tanto desde a               

perspectiva de quen é contratado como de quen contrata- desbordando os lindes dos antigos ciclos de                

programación, tamén o fomento das actividades culturais no exterior para desenvolver en zonas             

verdes da cidade e tamén, ter en conta a necesidade de adaptación das empresas á nova realidade da                  

distribución dixital coma o acceso a través de streaming. 

Por todo o anterior, e porque atender ao rescate do traballadores e traballadoras culturais debe ser                

prioridade do Goberno municipal, trasladamos ao pleno o seguinte ACORDO: 

O Pleno insta ao correspondente órgano do Concello de Santiago a: 

1. Incorporar o pago anticicipado das subvencións para o fomento da produción de            

actividades culturais e artísticas e a posibilidade de axudas para a contratación            

directa nas bases de axudas-directas financiadas a cargo do remanente líquido de            

tesouraria resultante da liquidación do orzamento 2019. 

2. Prever unha partida, no orzamento do próximo ano 2021, para financiar unha            

convocatoria urxente de proxectos culturais para activar exclusivamente a         

contratación directa e inmediata de autónomos, cooperativas e empresas que          

desenvolvan actividades culturais en Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 12 de Novembro do 202 

  

 Branca Novo Rey 

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela Aberta 

  

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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