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DISCURSO DO ALCALDE, XOSÉ A. SÁNCHEZ BUGALLO, NO DEBATE DO 

ESTADO DO MUNICIPIO 

30 DE XANEIRO DO 2021 

I 

Comparezo hoxe neste Debate do Estado do Municipio, o primeiro deste 

mandato, en plena crise sanitaria, convertida tamén en social e económica, 

consecuencia da COVID-19. Unha crise dunhas características e dimensións 

descoñecidas nos últimos cen anos. 

Quero que as miñas primeiras palabras e recordos vaian dirixidas para aquelas 

persoas que xa non están entre nós, con especial referencia a dous antigos 

compañeiros de Corporación, Dositeo Rodríguez e Nemesio López: ambos 

forman parte dos máis de 50 compostelás e composteláns que perderon a vida, 

igual que outros 1.600 galegos e galegas e máis de 50.000 cidadás e cidadáns 

do resto de España. Xunto con elas, quero lembrar a todas aquelas persoas que 

están a sufrir as consecuencias na súa saúde e nas súas condicións de vida; a 

todas as persoas que traballan no comercio, na hostalería, na cultura, no ámbito 

dos deportes… e que están sendo golpeadas duramente nestes momentos. 

Reiterar o agradecemento á inmensa maioría da cidadanía que está a respectar 

as normas e a actuar de xeito responsable e solidario. 

Vivimos unha crise que podiamos pensar que ía ser de curta duración pero, 

despois de case un ano, e cando somos conscientes de que aínda quedan 

meses por diante, quero manifestar a miña total confianza na capacidade de 
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resiliencia e superación de toda Galicia, e moi especialmente de Santiago de 

Compostela. 

Esta crise, que nos está obrigando a reestruturar a nosa orde de prioridades, non 

altera os obxectivos fundamentais que tiñamos marcados: debemos seguir 

traballando na igualdade efectiva entre todas e todos; avanzando na ampliación 

e diversificación das bases económicas desta cidade; seguir achegando 

innovación e emprendemento como alternativas de futuro; e poñendo en valor 

os enormes activos de Santiago: a Universidade, a súa historia e o seu 

patrimonio histórico; a cultura, como elemento diferencial da cidade e como un 

enorme capital de futuro; e a capacidade da cidadanía de desenvolver iniciativas 

propias. 

Teño unha absoluta confianza na capacidade de Santiago e na dos seus 

cidadáns e cidadás para superar esta crise. Neste sentido, o Ano Santo no que 

xa estamos, coa súa prolongación durante 2022 e os seguintes de 2027 e 2032, 

un período de tempo que, por certo, coincide coa perspectiva marcada pola 

Axenda 2030, vainos ofrecer un marco e unhas posibilidades extraordinarias que 

debemos ser quen de aproveitar. 

 

II 

Neste exercicio, o Concello, como non podía ser doutro xeito, tivo que reformular 

a súa orde de prioridades para poder dar resposta ás necesidades e demandas 

perentorias, e fixémolo ao redor de catro eixes: 

1. Apoio a quen máis o necesita.  

2. Apoio aos sectores económicos máis gravemente afectados. 

3. Mantemento dos servizos públicos, en circunstancias diametralmente 

distintas das que eran habituais e para as que estaban concibidos. 

4. E a reorganización do funcionamento da Administración Pública para seguir 

sendo operativa, priorizando o teletraballo onde era posible e reestruturando 

o funcionamento dos diferentes servizos municipais. 
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Quero facer un recoñecemento expreso aos funcionarios, ao persoal laboral e 

tamén aos traballadores das contratas, que fixeron posible que tanto a institución 

como a cidade á que serven seguira funcionando ante estas circunstancias. 

Agradézolles de corazón a súa implicación profesional e persoal nestes 

momentos extraordinariamente complexos que nunca pensamos que 

chegaríamos a vivir.  

Tampouco quero deixar de recoñecer a actitude colaborativa dos restantes 

grupos que integran a Corporación Municipal. Sei que a nosa veciñanza non 

esperaba menos de nós, pero á vista do que está a pasar noutros ámbitos, 

paréceme necesario salientalo e recoñecelo. Creo que somos un bo exemplo. 

Obviamente, nin este goberno nin ningún outro, nin ningún de nós, estaba 

preparado para este escenario, pero aínda así fomos quen de adaptarnos 

rapidamente e responder ás demandas da nosa cidadanía. 

Neste sentido, gustaríame salientar, en cada un dos epígrafes antes 

mencionados algunha das medidas adoptadas: 

1. Apoio aos máis vulnerables e atención ás necesidades sociais máis 

urxentes: 

Desde o primeiro momento tivemos claro que, na medida das nosas 

posibilidades, este goberno non ía deixar a ninguén atrás. Nunha situación de 

crise, e máis das dimensións desta, a definición da administración local como a 

máis próxima á cidadanía cobra todo o seu sentido e niso puxemos todos os 

nosos esforzos desde os primeiros latigazos desta pandemia, en estar a carón 

de quen máis nos necesitaba. Para iso: 

- puxemos un marcha un servizo de atención permanente á cidadanía, o 010; 

- asinamos convenios con diferentes supermercados para a posta en marcha do 

tícket especial de compra. Este programa permitiu axudar a 1665 unidades 

familiares compostas por 4338 persoas ao longo dos meses de marzo, abril, 

maio e xuño, incluso xullo. Tamén mantivemos activo o servizo de comedor 

escolar durante o período de peche dos centros educativos, atendendo deste 

xeito a 265 nenos e nenas. Nos meses de verán continuamos co servizo en 
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colaboración coa Fundación ABANCA e retomámolo no Nadal, atendendo a 106 

e 247 nenas e nenos respectivamente;  

- fixemos acopio de máscaras e elementos de protección para repartir entre quen 

non podía mercalas;  

- outra actuación significativa, na que contamos co apoio da Xunta de Galicia, foi 

a ampliación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que nos permitiu pasar de 

321 a 453 persoas atendidas, cun incremento de custos que pasou de 1.499.000  

euros no 2018 a 2.049.000 no ano 2020. No marco da ordenanza básica cidadá, 

o número de persoas que recibiron axudas pasou de 478 a 650, se ben o número 

de unidades familiares se mantivo estable, consecuencia, entre outras cuestións, 

da posta en marcha do Ingreso Mínimo Vital, que tamén tivo efectos sobre o 

número de beneficiarios RISGA, que baixou de 408 a 256 por esta razón. 

Un asunto especialmente delicado foi o acubillo das persoas que permanecían 

na rúa. En tempo récord, proporcionóuselles unha solución habitacional 

provisional, o albergue do Seminario de Belvís, coa colaboración de Cáritas. 

Unha vez rematado o período de confinamento, a todas elas se lles ofreceu a 

posibilidade de incorporarse a pisos tutelados, ao que accederon 15 persoas que 

residen actualmente en 4 pisos.  

En total, os servizos sociais do Concello de Santiago prestaron atencións e 

servizos a 23.376 persoas no ano 2020, cando en 2019 foran 11.478, é dicir un 

103,66% máis, case o 25% da poboación total de Santiago.  

Isto foi posible grazas ao extraordinario traballo desenvolvido polas profesionais 

que integran este departamento, que se viu reforzado neste ano con 9 

incorporacións, pasando de 17 a 26 traballadores.   

 

2. Apoio aos sectores económicos máis afectados. 

Cómpre salientar baixo este epígrafe a campaña de apoio ao comercio “Eu 

merco aquí”, o programa de bonos de aparcamento financiado polo Concello a 

través de convenios coas diferentes asociacións comerciais, ou o 

desenvolvemento da Festa do comercio local “PRIMA 20”.  
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Tamén se puxeron en marcha axudas directas ao sector cultural, ao comercio e 

á hostalería, tanto para a renovación e a promoción dos negocios, como para o 

pago de xuros. Aprobáronse bonificacións fiscais, procedeuse á suspensión do 

cobro de determinadas taxas e servizos e, como pedía o sector, elaborouse un 

programa de Nadal, dentro das posibilidades que a pandemia nos permitiu.  

Con esas axudas que convocamos, nas que se investiron 3.850.000 euros, dos 

que 2,5 millóns foron con cargo aos remanentes, chegamos a máis de mil 

empresas da cidade. A esa contía cómpre engadir o que o Concello deixou de 

percibir: máis de un millón de euros.  

Así mesmo, me paréceme relevante sinalar o convenio subscrito coa Cámara de 

Comercio a través do cal o Concello financia moitos dos programas e axudas 

xestionados por esta institución. 

 

3. Mantemento da calidade dos servizos públicos nunha situación 

completamente diferente da prevista 

Todos os servizos municipais funcionaron de acordo coas limitacións 

establecidas legalmente, o que por outra parte supuxo e está a supoñer un 

extraordinario incremento de custos nalgúns servizos. Sirva de exemplo o 

departamento de Educación, onde o Concello deberá e está a facer fronte a un 

incremento de custos de aproximadamente 40 mil euros mensuais como 

consecuencia das obrigacións derivadas da normativa antiCovid, e a un 

incremento de custos nos programas de comedores escolares aínda por 

cuantificar pero que é previsible que sexa elevado. 

Mención expresa merece o sucedido no transporte público, onde nos meses de 

confinamento, por imperativo legal, se mantivo o 50% do servizo aínda que o 

número de usuarios se reduciu en máis dun 90%, e con posterioridade, tamén 

por imperativo legal, a partir de xullo, se recuperou o 100% da oferta de servizos, 

a pesar de que o número de usuarios se mantén en torno ao 50% en relación ao 

ano 2019. 
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Evidentemente, tamén foi necesario o reforzo do servizo de limpeza na cidade, 

nos parques infantís e instalacións deportivas, e, por suposto, nas propias 

dependencias municipais, cos custos adicionais correspondentes. 

4. Reorganización do funcionamento da Administración Local para 

seguir sendo operativa, priorizando o teletraballo e reestruturando o 

funcionamento dos servizos públicos de titularidade municipal, a 

través dun proceso de adaptación permanente ás condicións 

cambiantes de semana a semana. 

Considero necesario salientar o esforzo realizado en materia de dixitalización, 

coa posta en marcha do teletraballo á cabeza, convertido xa nunha práctica 

habitual no Concello. Máis de 200 traballadores desta casa prestan en diferentes 

momentos os seus servizos a través do teletraballo, o que obrigou á 

reorganización de gran parte dos servizos municipais, reto inxente que foi posible 

grazas ao tremendo esforzo desenvolvido polos traballadores do departamento 

de Informática. Para iso tamén foi necesario ampliar a estrutura de servidores e 

almacenamento no centro de procesos de datos, adquirir 350 novos ordenadores 

persoais e actualizar o hardware de outros 216 equipos. 

Todo o conseguido non sería posible sen o persoal que integra este Concello. 

Quero salientar novamente o excepcional traballo que levaron a cabo todos os 

empregados municipais, cada un desde o seu posto. Non obstante, por ser os 

que enfrontaron a crise desde máis cerca, quero facer especial referencia non 

só a Servizos Sociais e Informática, xa mencionados, senón tamén á Policía 

Local, ao Servizo de Extinción de Incendios, así como á agrupación de 

voluntarios de Protección Civil, que como indica o seu nome, con carácter 

voluntario e altruísta, desenvolveron e seguen a desenvolver un excepcional 

labor de apoio e axuda continua. Todos eles desempeñáronse neste tempo moi 

por riba do que esixe o seu posto de traballo, con profesionalidade e entrega, 

levantando o ánimo a moitos cidadáns durante o confinamento, levando axuda 

ás persoas soas e máis necesitadas e mesmo atendendo o teléfono do 010, no 

caso de Protección Civil. Créanme se lles digo que se de algo estou 

verdadeiramente orgulloso é de como este equipo humano que é o persoal 

municipal respondeu ante unha crise de tamaña envergadura.  
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En resumo, só cabe expresar a felicitación e o agradecemento polo excelente 

labor desenvolvido por centos de traballadores e funcionarios municipais e 

persoal das contratas, sen eles as vidas dos nosos cidadáns terían sido moito 

máis difíciles. 

 

III 

A maiores da resposta á situación creada pola pandemia, este goberno e este 

Concello seguiron traballando nos retos principais para a capital de Galicia que 

todos os grupos municipais, así como os sectores sociais, decidimos considerar 

prioritarios. Estes retos quedaran plasmados no acordo subscrito por todas as 

forzas políticas presentes e polos representantes do FORO CÍVICO de Santiago, 

que foi, así mesmo, ratificado por unanimidade no Pleno ordinario da 

Corporación do mes de xullo de 2019 e convertido en Declaración Institucional. 

Este documento recolle os puntos que decidimos “situar como obxectivos 

prioritarios do mandato”: 

a) A industrialización de Santiago de Compostela 

b) A Estación Intermodal 

c) As infraestruturas A54, Orbital e Orbitaliño 

d) A EDAR 

e) A reforma e modernización da Administración Local. 

A. INDUSTRIALIZACIÓN 

No relativo á industrialización, gustaríame salientar algunhas das principais 

medidas adoptadas:  

- En primeiro lugar, aprobamos a modificación das ordenanzas fiscais, 

establecendo bonificacións fiscais durante cinco anos de ata o 95% no IBI, IAE, 

ICIO para aquelas empresas que crearan emprego, ampliasen o seu cadro de 

persoal e avanzasen na modernización tecnolóxica. 
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- Acordamos a declaración de Santiago como Concello Emprendedor, dentro  do 

programa “Doing Business”, promovido pola Consellería de Economía.  

- Demos un pulo real e efectivo ao Polígono da Sionlla coa resolución dos dous 

problemas que tiñan bloqueada a concesión de licenzas: por un lado, 

solventáronse os problemas derivados da subministración de auga e 

saneamento coa posta en marcha da estación de bombeo e os depósitos de 

auga; por outro, garántese a subministración eléctrica mediante a construción, 

por parte da Xunta de Galicia, da subestación eléctrica prevista no proxecto de 

urbanización, pero non executada. 

Estas actuacións fixeron posible ao longo destes 18 meses a concesión de preto 

de 30 licenzas para a instalación de novas empresas no polígono da Sionlla, ás 

que se unirán nos vindeiros meses outras 22, actualmente en distintas fases de 

solicitude e tramitación. 

- Produciuse un avance real e efectivo na constitución e desenvolvemento do 

BIOPOLO, co total apoio municipal, que se articula a través dun convenio coa 

Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre para o financiamento dos 

traballos de posta en marcha do mesmo, ademais doutros servizos. A maiores 

deste financiamento, o Concello porá a disposición os terreos necesarios para a 

súa construción, a través da sociedade UNINOVA. 

B.  ESTACIÓN INTERMODAL 

En canto á estación intermodal, todas as actuacións do ámbito están en marcha. 

- Pola nosa parte, habilitamos a rúa Clara Campoamor para acceso á nova 

intermodal, operativa desde o mes de outubro. 

- Os elementos construídos pola Xunta, a estación de autobuses e a pasarela de 

acceso e conexión, financiada esta última a partes iguais polas administracións 

central, autonómica e municipal, están hoxe practicamente rematados. 

- Tamén se conseguiu o desbloqueo da estación de tren, que conta co proxecto 

de execución xa elaborado e dotación orzamentaria nos PXE de 2021, con 

previsión de continuidade no 2022 e remate no ano 2023, con cargo ao Fondo 
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Europeo de Reconstrución. Neste sentido quero salientar o compromiso público 

manifestado polo ministro de Fomento o pasado mes de decembro. 

C.  INFRAESTRUTURAS 

E continuando con infraestruturas imprescindibles para a cidade e longamente 

demandadas:  

- O orbital atópase actualmente en obras, con previsión de remate no ano 2023. 

- Tamén en execución están os tramos que faltan da A54 (autovía Santiago-

Lugo), con dotación orzamentaria do Estado nos anos 2021 e 2022, e previsión 

de remate dos traballos no ano 2023. 

- En canto ao Orbitaliño, atopámonos en proceso de resolución das alegacións 

formuladas polo propio Concello. O noso obxectivo é conseguir o seu remate 

para o ano 2023. 

D. EDAR 

No que respecta á EDAR, convén lembrar que a situación de partida era un 

convenio para a redacción do estudo para a determinación do proxecto de 

construción da depuradora de augas residuais, cun custo de 450.000 euros 

financiados integramente polo Concello de Santiago e cos fondos europeos 

FEDER 2014-2020 retirados (31 millóns de euros). 

A situación actual é ben diferente: o convenio para a construción e explotación 

da nova EDAR está aprobado polo Consello de Administración de Acuaes, pola 

Xunta de Galicia e pola Xunta de Goberno do Concello de Santiago, e a 

financiación repártese do seguinte xeito:  

o 36,582 M € con cargo dos Fondos Europeos de Reconstrución 

o 10, 826 M € procedentes da Xunta a través de Augas de Galicia 

o 8,572. + IVE con cargo ao Concello de Santiago 

A previsión é que as obras comecen en 2022 e rematen no ano 2025, co 

obxectivo de que a EDAR sexa operativa a partir do ano 2026. 
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E. REFORMA E MODERNIZACIÓN DA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Partindo dun contrato xa adxudicado polo goberno anterior, produciuse a posta 

en marcha da administración electrónica o pasado 28 de outubro, engadindo a 

sede electrónica, o rexistro electrónico, as notificacións electrónicas, o taboleiro 

electrónico e todos os servizos habilitantes, así como un xestor de expedientes 

electrónicos. 

Desde a posta en marcha mecanizáronse 510 expedientes, dos que 305 son a 

instancia de parte e foron publicados na sede electrónica. 

Hoxe está en funcionamento efectivo, se ben é xusto recoñecer que quedan 

aínda aspectos por corrixir e por mellorar. Especificamente estamos a traballar 

na solución das incidencias relativas ás dificultades para subir á plataforma de 

administración electrónica os proxectos de grande tamaño, especialmente 

relevantes no ámbito de urbanismo, e a tal fin estanse a buscar solucións, 

incluída a utilización da plataforma do COAG. Outro dos problemas detectados 

foi no procedemento de “cita previa”, especialmente na oficina de rexistro, que 

hoxe está notablemente mellorado. 

Estamos, polo tanto, avanzando e superando todas as dificultades que se nos 

presentan, nun escenario extremadamente hostil. Os grandes cambios soen 

entrañar dificultades no seu arranque, pero estamos convencidos de que se irán 

solventando máis axiña que tarde, e que nos permitirá seguir avanzando cara a 

unha administración máis efectiva, rápida e transparente.  

IV 

Ademais do anteriormente exposto, o labor do Concello e do Goberno Municipal 

abordou outros múltiples aspectos cunha incidencia directa na calidade de vida 

da cidadanía. A súa enumeración e explicación detallada faría moi longa e prolixa 

esta intervención, non obstante, dada a súa importancia, entendo conveniente 

facer unha breve descrición dalgunhas das actuacións máis significativas: 

 

1. Igualdade de xénero. Quero salientar o excelente traballo desenvolvido 

nesta área, que por certo cumpre 30 anos, en condicións verdadeiramente 
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extraordinarias, que fixeron necesario un reforzo da actividade asistencial. 

Durante o tempo de confinamento prestouse especial atención a posibles 

situacións de violencia machista e levouse a cabo unha campaña de 

sensibilización que, baixo o título “Rompe o silencio”, buscaba, dunha 

banda, implicar a cidadanía na resposta contra a violencia machista, e 

doutra, reforzar a difusión dos recursos aos que podían e poden acudir as 

mulleres que a sofren. A pesar destas circunstancias, o servizo mantivo 

todas as actividades previstas en materia de sensibilización, ao tempo 

que se está a pechar o cuarto plan de igualdade e se comeza xa a traballar 

no quinto.  

Tamén neste ano se puxo en marcha o servizo de Vioxen da policía local 

tralo convenio asinado coa Secretaría de Estado de Seguridade. Formado 

por tres axentes e coordinados por un inspector, o seu obxectivo é a 

protección de vítimas de violencia machista, apoiando os axentes do 

Corpo Nacional de Policía e á Unidade da Policía Autonómica que xa 

estaban a traballar coas afectadas, co que se gaña en efectividade. 

 

2. En materia de Emprego debo destacar, non só o mantemento de todo o 

programa previsto, incluído TALENTIA SUMMIT, que se celebrou a través 

de medios virtuais cunha participación de máis de 45.000 usuarios 

activos, senón tamén a excepcional acollida do programa de cursos 

online, impartidos a 7.500 persoas, e a posta en marcha da oficina para o 

asesoramento sobre o Ingreso Mínimo Vital, que axudou a 920 persoas e 

tramitou 498 expedientes de solicitudes. 

 

3. Cultura: é evidente que xunto coa hostalería e o comercio, o sector cultural 

foi e segue a ser un dos máis afectados por esta crise. A limitación de 

aforos e as condicións de seguridade impostas fan moi difícil e limitan 

enormemente o desenvolvemento normal da actividade cultural, 

incrementando notablemente os custos e minorando as expectativas de 

ingresos. Neste sentido, cobra unha importancia substancial o 

mantemento de toda a actividade cultural programada, en moitos casos 

adiando as datas, a pesar da drástica redución de presenza de público 

por mor das limitacións antes mencionadas, o que tivo como 
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consecuencia unha perda de ingresos moi significativa. Cómpre salientar 

tamén a convocatoria de axudas realizada no mes de Nadal da que son 

beneficiarias 57 empresas culturais. 

 
4. Turismo: os datos dos meses de xaneiro e febreiro de 2020 foron os 

mellores da historia tanto no referente ao uso aeroportuario como á 

ocupación hoteleira. Este escenario mudou radicalmente a mediados de 

marzo, cunha certa recuperación nos meses de xullo e, sobre todo, de 

agosto, pero cunha nova caída a partir de setembro, tamén como 

consecuencia das novas medidas adoptadas contra a COVID-19, moi 

especialmente os peches perimetrais e as que afectaban á mobilidade.  

O goberno, desde o mesmo momento do remate do confinamento, puxo 

en marcha toda unha serie de medidas orientadas á recuperación do 

mercado turístico, totalmente condicionadas pola evolución da pandemia. 

Neste conxunto de medidas destacan as accións dirixidas á captación e 

recuperación do turismo, priorizando os destinos máis próximos: España 

e Portugal, o novo Plan de Promoción Turística, o Plan de Captación e 

Apoio a congresos e xornadas ou o Plan de Choque coas Cidades 

Patrimonio. 

5. Cidade Histórica: neste ámbito acondicionamos a Casa Elisa e Jimena 

Fernández de la Vega para sede da concellaría da Cidade Histórica co 

traslado de servizos administrativos, especificamente de urbanismo, pero 

tamén coa habilitación dun espazo de encontro coa veciñanza que será 

complementado e ampliado coa posta en marcha do novo centro en 

Salvador Parga. Pechado o convenio coa Fundación Abanca, unha vez 

aprobado e orzamentado o proxecto de rehabilitación, poderemos 

dispoñer deste local no segundo semestre do ano. 

Tamén debemos sentirnos especialmente satisfeitos de que, coa 

colaboración activa de AMTEGA e o Consorcio da Cidade de Santiago, 

por fin se lle está a dar unha solución á veciñanza do ámbito do plan 

especial da cidade histórica ao respecto da instalación da fibra óptica, 

actualmente en pleno proceso de despregamento e coa previsión de que 
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en Semana Santa toda a zona vella dispoña deste servizo esencial, 

longamente demandado e que, por fin, se materializa.  

6. Medio Rural: debemos sinalar que se adxudicaron once investimentos por 

un importe total de 1.895.970 euros. Loxicamente a actividade dos centros 

socioculturais do rural, ao igual que os urbanos, mantívose, pero 

totalmente condicionada pola situación de pandemia. Este goberno 

municipal quere reiterar que mantén vivo o compromiso do PACTO POLO 

RURAL. 

 

7. Urbanismo e Obras: Seguimos catro liñas básicas de actuación: 

- A implementación de actuacións orientadas prioritariamente a zonas 

cunha clara necesidade de mellorar os espazos públicos ou a 

accesibilidade e que redunden nunha mellora significativa da calidade de 

vida da veciñanza. Neste sentido, podemos salientar os estudos de detalle 

de San Ignacio de Loyola, Corredoira da Campsa, Grupo Diego Xelmírez, 

rúa Oviedo, Praza Ultreia…imprescindibles para habilitar axudas, 

concorrer a programas autonómicos, ou simplemente poder outorgar 

licenzas. 

- Modificación e adaptación do planeamento en vigor para dar resposta ás 

novas necesidades da poboación, como por exemplo, a modificación do 

PXOM tanto para usos turísticos como para o uso residencial de baixos. 

- Vivenda: para este goberno é un obxectivo prioritario a recuperación da 

política de vivenda, tanto a través do impulso da rehabilitación do parque 

de vivendas existentes, principalmente a través das ARIS, como da 

recuperación da política de vivenda protexida. No ano 2012 este Concello 

prescindiu do principal instrumento para facer política activa de vivenda 

pero non podemos renunciar a dar resposta a unha necesidade e dereito 

da cidadanía. 

- No referente ás licenzas, debemos subliñar as 355 licenzas outorgadas 

para a construción de vivendas, 291 para vivenda nova e 64 para 
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rehabilitación, a maiores das licenzas mencionadas nos parques 

empresariais. 

8. Mobilidade e seguridade: salientan as 1360 denuncias formuladas pola 

policía local por incumprir a normativa antiCovid, das que 493 foron por 

festas en vivendas.  

Gustaríame subliñar, no ámbito da seguridade viaria, que, 

afortunadamente, rematou o ano, e xa van cinco, sen vítimas mortais por 

accidente en vías urbanas.  

E tamén quero destacar os 1200 operativos desenvolvidos ao longo do 

ano por Protección Civil. 

 

9. Persoal: cómpre salientar a implantación da Carreira Horizontal co acordo 

unánime de todos os sindicatos e a aprobación da estrutura orgánica 

administrativa e funcional.  

Así mesmo, a posta en marcha da asesoría xurídica coa configuración 

actual posibilitará unha mellora na defensa dos intereses municipais 

diante dos órganos xurisdicionais, e máis importante aínda, un salto na 

calidade xurídica dos procedementos e, polo tanto, nas garantías da 

propia administración e dos administrados. 

 

10. O Proxecto SMARTIAGO: en xullo de 2019 atopamos un proxecto para o 

que o Ministerio librara preto de 2 millóns de euros (1.977.600) e AGAIN 

100.000 euros. Tiñan transcorrido dous anos e soamente estaban 

executados 30.000 euros e pendente de adxudicar o contrato da oficina 

técnica de apoio. O prazo de execución finalizaba no 2021, polo que 

existía un serio risco de ter que devolver eses recursos, cos intereses 

correspondentes, e de perda das contías xa recibidas. 

Xestionouse unha ampliación de prazo ata 2022 e actualmente están en 

execución cinco contratos por un importe de 3.882.679 euros e en proceso 

de licitación o resto. 

 

11. Cómpre dicir que, desde o punto de vista institucional, empezamos a 

recuperar a presenza en órganos nacionais e internacionais nos que 
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Santiago mantivo unha posición moi relevante, posicións perdidas, 

abandonadas, durante os últimos anos. Formamos parte das executivas 

de asociacións nacionais e internacionais e eu mesmo represento á 

Federación Española de Municipios e Provincias en diferentes comisións 

con distintos ministerios, como na Axenda Urbana 20-30 ou na relativa á 

xestión dos Fondos Europeos Next Generation. 

 

V 

Previsións para o ano 2021 

Sen lugar a dúbidas o ano 2021, como estamos a ver, seguirá condicionado moi 

severamente pola evolución da pandemia do Coronavirus. Temos a esperanza 

de que se cumpra o obxectivo anunciado polo goberno no relativo á vacinación 

do 70% da poboación para o mes de xullo e, se é así, podemos esperar unha 

recuperación, máis lenta ao principio e máis rápida ao longo do segundo 

semestre do ano. A volta ao nivel de seguridade ao que estabamos acostumados 

é un requisito imprescindible para a reactivación da actividade económica. 

Neste contexto, continuaremos durante este ano prestando unha especial 

atención aos sectores máis vulnerables. Con este obxectivo, quero anunciar a 

creación, como programa piloto, do SEMUS, o Servizo Municipal de 

Urxencias Sociais, en colaboración coa Cruz Vermella. Este servizo, básico en 

calquera momento, pero máis nun contexto de crise sociosanitaria e dentro do 

Ano Santo, pretende ofrecer de xeito inmediato unha atención especializada a 

persoas que, de forma imprevista, se atopen en situación de vulnerabilidade 

social. Será complementario da atención que xa prestan os Servizos Sociais 

municipais no horario no que estes non estean operativos e apoiaría o labor da 

Policía local, Bombeiros e Protección Civil cando no desenvolvemento das súa 

funcións se presenten problemáticas sociais que requiran inmediatez na 

resposta. O servizo permanecerá activo os 365 días do ano as 24 horas do día: 

de forma presencial de 15 a 23 horas e de forma telemática o resto do tempo.  

Ademais, abriremos unha liña específica no propio departamento municipal de 

Servizos Sociais de valoración e intervención coas persoas maiores que residan 
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soas, licitaremos a adecuación e construción do Centro Integral para a Inclusión 

Social (CIPIS); ampliaremos o convenio asinado coa Cruz Vermella coa 

finalidade de financiar máis teleasistencias domiciliarias para persoas maiores e 

de incrementar as rutas nocturnas para a atención ás persoas sen fogar; e 

incrementaremos o orzamento dedicado á Ordenanza de garantía básica cidadá 

en 70.000 euros, entre outras medidas.  

Coa vista posta na recuperación social e económica, a prolongación do ano 

Santo 2021 ao ano 2022 ofrécenos unha extraordinaria oportunidade, non só 

desde o punto de vista turístico, que resulta evidente, senón tamén para que 

Santiago sexa unha referencia nacional e internacional, con todo o que isto 

implica. 

O Plan de Sostibilidade Turística será o instrumento, non só para a recuperación 

do sector turístico senón tamén para a definición e posta en marcha dun novo 

modelo. Compostela ten que definir un proxecto turístico propio, ao igual que ten 

que definir un perfil cultural específico, compatibles e coherentes co resto de 

Galicia pero axeitados ás características, ás necesidades e ás posibilidades que 

ofrece Santiago. 

A cultura non só é un sinal de identidade de Santiago, tamén é un proxecto de 

presente e de futuro. A produción e xestión cultural, a industria cultural, poden e 

deben ser motores do desenvolvemento de Compostela e ofrecer oportunidades 

ás novas xeracións. A tal fin debemos ampliar e coordinar os recursos municipais 

pero, aínda así, serían insuficientes. 

O 2021 e 2022 e posteriormente o ano 2027 deben abrir un espazo de 

recuperación e crecemento da actividade, debemos aproveitar a oportunidade 

que nos ofrecen estes anos para captar os apoios necesarios que fagan isto 

posible. É evidente que os recursos municipais serán totalmente insuficientes e 

nestas circunstancias aínda máis. 

Nos dez últimos anos a Cidade da Cultura foise consolidando, ao mesmo tempo 

que se integraba no tecido urbano, cuestións que debemos valorar moi 

positivamente, pero tamén é evidente que o protagonismo adquirido pola 

programación da CdC non se ve correspondido pola actividade, principalmente 
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cultural pero non exclusivamente, desenvolvida no ámbito do casco urbano, moi 

condicionada pola crise económica padecida ao longo destes anos. Isto vai 

obrigarnos a reflexionar sobre a necesidade de reforzar a oferta que se produce 

no interior do casco urbano: no CGAC, no Auditorio, nas Fundacións públicas e 

privadas…etc. 

O Consorcio de Santiago e o Real Padroado deben ser piares fundamentais 

desta recuperación. Necesitamos que o Consorcio recobre o papel e o 

protagonismo que xogou noutros momentos, pode e debe ser o instrumento 

acaído para artellar a colaboración interadministrativa ao redor deste proxecto. 

Neste senso, a proposta estratéxica plurianual para o período 2021-2027-2032 

debe ser a guía compartida para o traballo das administracións. 

Nun escenario tan grave e incerto como o que estamos a vivir, as prioridades 

enunciadas ao principio da miña intervención para dar resposta ás demandas da 

nosa veciñanza deben manterse: o apoio aos máis vulnerables, o apoio aos 

sectores económicos máis afectados e a aposta pola reactivación 

económica son e seguirán sendo o eixe central da nosa actividade. No mes 

de abril, ou marzo, se podemos, presentaremos un novo Plan de 

Reactivación Económica, xunto cunha nova convocatoria de axudas por un 

importe inicialmente estimado en 2,5 millóns de euros. Obviamente as novas 

que estamos recibindo das negociacións entre a Xunta de Galicia e as 

deputacións provinciais nos farán valorar se é exclusivo do Concello de Santiago 

ou se pode inscribir nun marco máis amplo para o conxunto de Galicia, ou coa 

propia Deputación, nun ámbito provincial.  

Tamén os compromisos asumidos por todas as forzas políticas cos axentes 

sociais representados no Foro Cívico se manterán como obxectivos prioritarios 

do mandato. 

Na primeira quincena do mes de febreiro de 2021 prevemos a convocatoria dun 

pleno extraordinario para aprobar as transferencias de crédito necesarias co fin 

de que o Concello adquira o 80% da Sociedade UNINOVA, instrumento 

fundamental para avanzar no BIOPOLO  e na política de industrialización. 

Anticipamos que a nosa previsión é conveniar coa Xunta de Galicia en canto se 

aprobe a Lei de emprendemento, ao obxecto de impulsar e coordinar as 
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actuacións coa Comunidade Autónoma para facilitar a instalación de novas 

empresas en Santiago e a ampliación das existentes, buscando a simplificación 

de procesos que permitan axilizar ao máximo a concesión de licenzas e 

facilitando a súa implantación. 

Queremos avanzar na posta en marcha dun servizo de acompañamento 

para axudar ás empresas con interese en instalarse en Santiago tanto no 

referido á tramitación administrativa como á sinatura de convenios que 

aborde tamén a formación do persoal e o ámbito fiscal. 

O vindeiro 5 de febreiro, ás 9:30 horas da mañá, se non hai cambios, está 

prevista a sinatura do convenio para a construción e explotación da nova 

EDAR. Inmediatamente procederase á adxudicación do contrato a unha das 

catro ofertas preseleccionadas de entre as participantes no procedemento de 

diálogo competitivo. 

En relación coa Estación Intermodal, no mes de marzo licitaremos o 

acondicionamento da rúa do Hórreo, data na que esperamos ter recibida a 

estación de autobuses e a pasarela. Ao respecto da estación do AVE, unha vez 

aprobados os orzamentos xerais do Estado, a proposta debe ser trasladada a 

Europa para a súa inclusión no Fondo Europeo de Reconstrución e traballamos 

para que se licite e se adxudique este mesmo ano, co obxectivo de que se remate 

no ano 2023. 

A posta en marcha da Intermodal, xunto co novo contrato de transporte e o 

PEMMUS (actualmente en proceso de adxudicación), deben ser pezas 

fundamentais que nos permitan organizar a mobilidade dentro da cidade e entre 

a cidade e a súa contorna dun xeito máis eficiente, sustentable, saudable e 

axeitado ás necesidade da nosa cidadanía. 

É unha realidade que os servizos públicos de Santiago quedaron atrás, temos 

un problema administrativo de contratos vencidos pero, sobre todo, escasos e 

obsoletos para o Santiago de hoxe, e moito máis para a Compostela que 

ambicionamos ter, e somos conscientes de que necesitamos uns servizos de 

calidade  para afrontar en condicións axeitadas os retos pendentes. 
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Sen lugar a dúbidas, o proceso está a ser máis complexo e dilatado no tempo do 

previsible. Algúns procedementos de licitación xa están en marcha e todos moi 

avanzados; esperamos e traballamos arreo para conseguir neste ano, e se é 

posible neste primeiro semestre, licitar os novos concursos de limpeza, 

transportes, abastecemento de auga e saneamento. 

Nos anos 2008/2010, por iniciativa do Concello, elaborouse e aprobouse no 

Consello Económico e Social o Plan Estratéxico 2010-2020, un documento 

valioso para definir a folla de ruta. A crise económica e os cambios políticos 

subseguintes fixeron que quedara no papel como tantas outras cousas. Hoxe o 

novo Plan Estratéxico é a Axenda 20-30, e, en base a ela, debemos actualizar 

os obxectivos e retos, definir a onde queremos chegar e como queremos ser 

dentro dunha década. Vai requirir estudos, participación e consensos para definir 

un proxecto compartido que sirva de guía para o vindeiro decenio, 

independentemente do nome ou cor política dos futuros gobernos. 

 

CONCLUSIÓNS FINAIS 

O ano 2020 e este inicio do 2021 están sendo extremadamente duros para a 

nosa veciñanza e polo tanto tamén para os seus representantes, formemos parte 

do goberno ou da oposición. Porén, foi un tempo no que se amosou que as 

Administracións estamos a carón dos cidadáns e das cidadás, apoiándoos en 

todo o que nos é posible; e non foi un tempo perdido, os retos principais da 

cidade avanzaron de xeito significativo.  

Temos diante de nós unha extraordinaria oportunidade para seguir avanzando e 

para poñer Santiago no centro de Galicia, de España e do mundo: un proxecto 

estratéxico que desenvolva a Axenda 2030 e un ciclo de sucesivos Anos Santos. 

Con este marco, debemos recuperar a posición que durante anos ocupou o noso 

concello como referencia nos ámbitos cultural, patrimonial, urbanístico e de 

calidade de vida e, sobre todo, debemos avanzar na construción dunha cidade 

capaz de ofertar un futuro dentro de si ás novas xeracións, igualitario e axeitado 

ás súas posibilidades e necesidades. 
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É unha tarefa na que todos nós, cada un desde a súa posición, estamos 

chamados a traballar, poñendo por enriba de todo á nosa cidadanía, aqueles e 

aquelas aos que representamos e debemos servir. 


