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PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA IMPULSAR UN ACORDÓ DE
CIDADE QUE CONSENSÚE UNHA COLABORACIÓN ESTABLE ENTRE CONCELLO E USC

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, O proyecto do acordó procura

impulsar unha colaboración estable e consencuada entre Concello e Universidade de Santiago.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A Universidade de Santiago é a institución académica referente para o conxunto de Galicia, alen de ser unha

das máis destacadas e antigas de Europa, O Concello de Santiago manten, e debe manter, varias vías de

colaboración coa USC, para poder establecer sinerxias e para aproveitar a potencialidade da Universidade

como fonte de coñecemento, Dúas institucións que son centráis e fundamentáis para o desenvolvemento de

Compostela como capital e cidade referente académica e cultura], mais tamén para avanzar e mellorar na

calidade de vida e no benestar do conxunto da veciñanza.

A relación da institución académica co resto da cidade debe dar resposta ao encaixe urbanístico dos Campus

e por en valor o impacto económico que supon a USC para a cidade, así como o seu efecto de atracción de

poboación. Cuestións co suficiente peso e trascendencia como para procurar un consenso e acordó de cidade

no que o Concello de Santiago e Universidade aborden os temas máis transcendes e importantes e que

precisan dun apoio de todas as forzas políticas da corporación. Un acordó de cidade que traballe polo

consenso e que permita unha relación estable e eficaz, independentemente da cor política do gobernó

municipal, que se viabilice a través dun convenio interadministrativo entre ambas institucións.

Un acordó de cidade no que participen todos os grupos municipais e no que se marquen, como mínimo, os

seguintes puntos a traballar:

• Humanización do Campus

Un dos principáis retos de cidade é o de repensar o Campus Vida, o antigo Campus Sur, e buscar a

súa mellor integración urbana na cidade, alen de resolver todas as cuestións relacionadas co seu

mantemento. Compre asinar un convenio que impulse o encaixe definitivo da zona universitaria na

trama urbana de Santiago, con solucións que sexan consensuadas tanto coa comunidade

universitaria como co conxunto da cidadanía e tecido asociativo

• Transferencia de coñecemento
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Manter a liña iniciada nos anos anteriores que permitiu que diferentes departamentos da USC foran

un apoio técnico esencial para resolver problemas como o das músicas ao vivo, a EDAR, ou a

memoria histórica, Potenciar esta colaboración, sobre todo ñas áreas de biomedicina e biotecnoloxía.

• Uninova coa innovación empresarial

Potenciar o labor desenvolvido por Uninova, a sociedade para a promoción de Iniciativas

Empresariais Innovadoras impulsada pola USC e o Concello, Ao seu abeiro, colaborar na

implementación de fondos obtidos en proxectos estatais e europeos, para conseguirmos unha

Compostela que sexa capital das empresa innovadoras,

• Xardín Botánico

Partindo dos traballos da Comisión Cidadá xa constituida, e compartindo a súa reivindicación, é

necesario volver impulsar o proxecto do Xardín Botánico de Santiago, polo seu interese en termas de

educación e investigación ambiental, polo seu atractivo turístico, e porque sería un importante espazo

recreativo para a veciñanza.

• Partilla de equipamentos

Nos últimos ano abríuse a vía da partilla de equipamentos entre Concello e USC, como no caso dos

campos de fútbol e rugby ou as posibilidades que ofrece a Casa Elisa e Jimena Fernández de la

Vega. No futuro compre alargar estas colaboración moi necesaria, sobre todo, no relativo a

infraestruturas deportivas como as pistas de Atletismo ou a piscina universitaria.

Portado o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDÓ:

1, Impulsar unha comisión de colaboración e seguimento entre o Concello de Santiago e a

Universidade de Santiago que, liderada polo/a alcalde/sa e o/a reitor/a -e contando con

representación de todos os grupos municipais da corporación- aproveite ao máximo as

sinerxias e potencie o traballo conxunto entre ambas institucións.

Santiago de Compostela, 17 de xaneiro do 2020
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