MOCIÓN SOBRE A MELLORA DE AXUDAS A ASOCIACIÓNS E DA
REFORMULACIÓN DAS BASES DE SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS.
PLENO 02 DE MARZO 2017. ACTA 03/2017
ANTECEDENTES:
Moción da agrupación de Electores presentada o día 20/01/2017 con número 942 que
se transcribe a continuación:
“En Redondela é ben coñecido a importancia e o grande labor que realizan as diversas
entidades sen ánimo de lucro no eido sociocultural. Estas entidades veñen realizando
diversas actividades socioculturais ao longo de todo o ano, a maioría delas suplindo a
escasa programación que dende a administración local de Redondela se realiza nas
parroquias periféricas.
No pasado ano 2016 estas entidades atopáronse nunha situación de incerteza ao non
saber ata practicamente o mes de decembro se ían ou non recibir algún tipo de apoio ou
axuda en forma de subvención para poder sufragar e manter as actividades que
programan ao longo do ano. As habituais axudas de participación cidadá, as axudas para
festas, as axudas para festivais e as axudas para actividades culturais retrasáronse ata o
mes de novembro na súa convocatoria e a súa resolución non chegou ata avanzado o
mes de decembro. Esta situación fai case imposible ás entidades e programadores
socioculturais sen ánimo de lucro planificar axeitadamente e cun mínimo de respaldo as
súas actividades; e o que é peor, manter programacións e eventos a costa de
comprometer a sustentabilidade económica da propia asociación e mesmo chegando a
adquirir débedas para poder cubrir as contratacións e gastos das actividades habituais.
Do mesmo xeito, as contías concedidas para actividades culturais, festas e festivais
descenderon a pesar de que as partidas consignadas para as axudas deste ano eran
maiores que as do ano 2015. De 27.926,80€ concedidos no ano 2015 pasouse a
22.489,62€ concedidos no presente ano, un descenso que se entende polo retraso á
hora de convocar as axudas do pasado ano, polas modificacións das bases e total
descoñecemento dos criterios, e pola incerteza das entidades ao non saber que liñas se
ían a convocar e a que liñas de axuda específica tiñan que presentar os seus proxectos.
Mención especial cabe facer dos diversos festivais que se realizan en Redondela. Por
todos é ben coñecido o importante esforzo das diversas entidades que están detrás do
numeroso elenco de festivais sen ánimo de lucro, polo que destaca neste eido o
Concello de Redondela en toda Galicia. A maioría destes festivais, os que non teñen
convenio propio coa administración local, teñen que recorrer ás subvencións que
convoca a Concellería de Cultura para poder contar cunha escasa axuda anual para
poder sufragar unha pequena parte do evento, sempre gratuíto e de acceso libre, que
programan para dar a coñecer, dende as diferentes parroquias principalmente,
alternativas culturais, musicais e das artes escénicas que non soen encadrarse na
programación oficial do Concello. Ou sexa, os programadores de festivais sen ánimo de
lucro fan un labor loable de cara a cubrir un nicho cultural ao que a administración non
chega.

Os organizadores atopáronse este ano en que a habitual liña de axudas para actividades
culturais, na que ata agora entraban os festivais e que no ano 2015 contou con 40.000€
de orzamento para todo tipo de actividades e das que se concederan axudas por un
importe de 27.926,80€, no presente ano 2016 esta axuda dividiuse en tres liñas:
1. Actividades culturais a centros e asociacións, cun orzamento de 20.000 €.
Concedéronse axudas por un importe total de 11.189,62€, o que vén sendo un 56% da
partida consignada.
2. Festas populares, tradicionais e gastronómicas, cun orzamento de 15.000 €.
Concedéronse axudas por un importe total de 9.450€, o que vén sendo un 63% da
partida consignada.
3. Festivais non profesionais de música e artes escénicas, cun orzamento de
15.000 €. Concedéronse axudas por un importe total de 1.850€, o que vén sendo un 12%
da partida consignada.
O retraso na súa convocatoria e nula explicación de que se abrirían tres liñas levou a que
entidades descoñecesen por completo a que liña de axudas optar, as datas de cada
convocatoria e os criterios que deberían cumprir a priori para optar ás axudas. Así pois
aconteceu que ante esta incerteza algunhas entidades optaron por solicitar ás diferentes
convocatorias por total descoñecemento de a que presentarse e de se finalmente se ía
publicar unha liña específica para determinado tipo de eventos ou non.
A esta situación cabe engadir unhas bases de axudas moi difíciles de cumprir e de acadar
as puntuacións mínimas, cuns criterios propios de “festivais profesionais” en vez de
festivais organizados por entidades sen ánimo de lucro non profesionais, como
corresponde á práctica totalidade dos que existen en Redondela. Unha bases de axudas
non consultadas con ningunha entidade cultural de Redondela.
Tal como se puido comprobar na resolución desta liña de axudas para festivais, dun total
de once proxectos presentados só acadaron a puntuación mínima dous festivais e a
outros dous denegóuselle a axuda ao ter solicitado previamente e vendo que non saían
outro tipo de a axudas, pola liña de festas. Compróbase pois que con esta liña de
subvencións que o Concello de Redondela convoca coa finalidade de axudar aos festivais
sen ánimo de lucro, o goberno local fracasa no súa labor ao non lograr os obxectivos que
el mesmo pretendía coa convocatoria.
Por estes motivos, propoñemos ao Pleno do Concello de Redondela os seguintes
ACORDOS:
1.- Que as diversas liñas de axudas que se convoquen tanto a Concellería de
Cultura como a Concellería de Participación Cidadá destinadas a asociacións, entidades e
centros culturais sen ánimo de lucro, se convoquen nos primeiros meses de ano para
que as entidades sen ánimo de lucro poidan coñecer os recursos cos que van contar tras
coñecer a resolución das axudas. Que do mesmo xeito, os prazos de resolución destas
axudas se axilicen o máximo posible e non se deixe para os últimos meses do ano.
2.- Que a Concellería de Cultura reformule inmediatamente as bases para
festivais contando coas aportacións das entidades organizadoras deste tipo de eventos
de cara á súa reformulación, buscando maximizar e lograr o pretendido apoio do
goberno local a estas iniciativas sen ánimo de lucro abertas a toda a veciñanza. ”

VOTACIÓN E ACORDO.Instada a votación da moción anteriormente transcrita, apróbase por unanimidade dos/as
concelleiros/as presentes (9 do PP, 6 do PsdeG-PSOE, 3 de AER, 1 do BNG e 1 da concelleira
non adscrita).

