
PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA IMPULSAR A

EXECUCIÓN DAS ACCIÓNS RECOLLIDAS NA ESTRATEXIA-REVIVE SANTIAGO-EDUSI,

INFORMAR AOS GRUPOS DA CORPORACIÓN, E CONVOCAR O ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN,

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA EDUSI

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. A proposta de acordo ten

como obxectivo que o goberno municipal convoque o Órgano de Participación, Seguimento e

Avaliación da estratexia ReVive Santiago - EDUSI Cidade accesible, patrimonial e inclusiva para dar

conta do desenvolvemento deste programa financiado con fondos europeos, informe aos grupos

municipais, e impulse a execución das  actuacións pendentes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Na Estratexia Europa 2020 a Unión Europea sinalou o camiño para o seu futuro. Tratábase de crear as

condicións propicias para un crecemento distinto, máis intelixente, sustentable e integrador. Neste

sentido, as cidades son eixos primordiais deste modelo de desenvolvemento sustentable, e por iso o

Programa Operativo de Crecemento Sustentable (POCS), cofinanciado polo FEDER, incluiu no seu

Eixo 12: Desenvolvemento urbano integrado e sustentable, o cofinanciamento de actuacións que

estean dentro dunha estratexia urbana global e integrada.

Unha sustentabilidade urbana que deber facer referencia á mellora duradeira e a longo prazo das

condicións sociais, económicas e ambientais dunha área urbana singular. Sendo necesario para

conseguila dispor dunha estratexia coherente e equilibrada e non unicamente de proxectos que

aborden problemáticas específicas.

Neste marco europeo, o Pleno do Concello de Santiago aprobou o 12 de xaneiro de 2016 a Estratexia

de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) da cidade co obxectivo de presentar a súa

candidatura ReVive Santiago - EDUSI Cidade accesible, patrimonial e inclusiva que finalmente foi
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aprobada mediante resolución do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas de data 29 de

setembro de 2016. Polo tanto, a estratexia articulouse a través deses tres vectores que determinaban

os obxectivos a alcanzar a longo prazo.

● COMPOSTELA ACCESIBLE: unha aposta pola mobilidade sostible e por un concepto amplo

de accesibilidade universal que chegue a servizos e dotacións.

● COMPOSTELA INCLUSIVA: accións para a posta en valor dos barrios e asentamentos de

poboación “non centrais”, en todos os sentidos, para derivar na cidade policéntrica, a cidade

vivida, a cidade dos barrios.

● COMPOSTELA PATRIMONIAL: a posta en valor do binomio patrimonio natural-cultural: verde

e auga-pedra.

E para despregar a estratexia e acadar os resultados esperados, definíronse un total de 18 liñas de

actuación que se enmarcan dentro dos tres vectores estratéxicos que sustentan a EDUSI, e que son o

seu fío condutor. Do total de liñas de actuación previstas, dez están aliñadas cos Obxectivos

Estratéxicos do POCS:

1. Rexeneración económica e social de barrios e/ou colectivos desfavorecidos

2. Revitalización do espazo público das comunidades desfavorecidas

3. Actuacións en vivendas en barrios desfavorecidos

4. TIC para a mellora da calidade de vida

5. Recuperación do espazo público urbano e mellora do entorno

6. Fomento da mobilidade urbana sostible

7. Recuperación e promoción do patrimonio natural

8. Rehabilitación e promoción do patrimonio histórico, arquitectónico e cultural

9. Promoción de activos culturais e naturais orientados ao desenvolvemento  do turismo

10. Fomento da eficiencia enerxética e do uso das enerxías renovables

As diferentes actuacións concretas incluídas nos vectores estratéxicos da EDUSI, deseñadas para a

súa execución a longo prazo, estaban orzadas en 12.500.000 euros, dos que 10.000.000 euros serían

achegados polo Fondo Europeo de Desenvolvememento Rexional FEDER, e 2.500.000 euros polo

Concello.

A participación cidadá entendeuse como un elemento clave tanto na elaboración como no

desenvolvemento posterior da EDUSI. Por iso, en decembro de 2017 constituíse un Órgano de

Participación, Seguimento e Avaliación, formado polas entidades representantes dos diferentes

axentes veciñais, económicos e sociais máis representativos de Santiago. No que levamos de

mandato, só consta unha reunión deste órgano: o 17 de setembro de 2020.

Polo tanto, o Goberno leva máis de dous anos sen render contas sobre a execución da EDUSI e

obviando tamén a obriga de fomentar a participación que vai parella á concesión dos fondos europeos

que permiten financiar a estratexia.
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En abril de 2022, o Goberno respondeu por escrito a unha solicitude de información formulada polo

grupo municipal de Compostela Aberta tanto sobre a execución das liñas de actuación do programa

Revive Santiago-Edusi, como das xuntanzas do Órgano de Participación, Seguimento e Avaliación da

Estratexia. Entre a documentación achegada, figura a acta da reunión dese órgano, celebrada o 17 de

setembro de 2020. Nela recóllese o seguinte:

A continuación pásase a abordar o cuarto punto da orde do dia e toma a
palabra a concelleira de Economía e Facenda Marta Abal, que pasa a facer
unha exposición do estado de execución das outras operacións da Edusi,

• Comeza coa OT2 onde indica os contratos pendentes de contratar da
operación en curso e indica que cos 600.000 € pendentes de asignar, pretende
preparar unha operación para por en marcha os sistemas de interconexión
administrativa entre a nova solución de administración electrónica e as outras
Administracións,

• En relación co OT4, indícase que a actualización do PMUS está en proceso
de licitación e que Clara Campoamor está xa na súa última fase de execución.
Tamén comenta que existe un montante de orzamento pendente de asignar,
pero que o seu destino final dependerá da redacción final da actualización do
PMUS, posto que se debe empregar en operacións de melloras da mobilidade,

• Con respecto ao OT6, salienta que a obra de Patio de Madres xa está
finalizada e que as actuacións no entorno do Castelo da Rocha seguen o seu
curso, estando a piques de comezar a obra do interior e que no exterior estase
a expensas das sondaxes arqueolóxicas valorativas que terán lugar no próximo
mes. Tamén manifesta a satisfacción pola aceptación por parte do Ministerio da
nosa proposta de intervención no Campus Sur, indica que con respecto aos
accesos ao Parque de Belvís, estáse na fase de redacción do proxecto de obra
e finalmente fala das dúas novas operacións que se van lanzar nas próximas
semanas: por unha banda o acondicionamento da Casa das Máquinas como
espazo de dinamización cultural e por outra parte a Restauración do rio Sarela,
cuxa Expresión de Interese está en redacción e en valoración o itinerario final
elixido para minimizar o custo derivado de expropiacións, A Concelleira
entende que esta operación poderla ser explicada con mais detalle na próxima
reunión deste Órgano de Participación.

• Finalmente, Marta explica o grao de previsión de execución da Edusi de aqui
a final de ano e indica que haberá operacións selecionadas que representan o
84% do orzamento total da Estratexia.

• A representante da Asociación de Vecinos de Santa Marta pregunta cando se
estima que se realizarán as obras do Campus Sur e cando será a súa
duración, ao que a Concelleira resposta que as obras comezarán unha vez
estea redactado o proxecto e en todo caso ao longo do ano 2021 e que a
duración non será moi longa.
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Ademais, o Goberno remitiu ao Goberno de Compostela Aberta outros dous documentos: a proposta

de orzamento plurianual, actualizado a data 21.03.2022; e os documentos que establecen as

condicións das axudas (DECAS) das operacións novas seleccionadas e admitidas como

subvencionables no exercicio 2021. Entre estas, figuran a mellora da accesibilidade en vivendas de

barrios desfavorecidos, a asistencia técnica para a comunicación da EDUSI, ou a restauración do

contorno dos ríos Sar e Sarela.

As actuacións incluídas na EDUSI deben estar rematadas a 31 de decembro de 2023, e así figuran

anualizadas mesmo na última proposta de orzamento plurianual actualizado en marzo. Non en tanto,

unha simple ollada á Plataforma de Contratación do Estado dá conta da parálise na que se atopan boa

parte dos proxectos. Son moitos os que nin sequera saíron a licitación, como é o caso das tres últimas

operacións seleccionadas e incorporadas á EDUSI, malia que nas fichas que lle foron remitidas ao

Ministerio de Facenda figuraban xa orzadas para o ano 2022.

Mesmo hai actuacións que, segundo a planificación orzamentaria, deberan estar xa concluídas no ano

2022, como é o caso do Plan de Mobilidade, que, pola contra, acaba de ser adxudicado neste mesmo

mes de outubro e que tén un prazo de execución dun ano. Neste caso, resulta aínda máis preocupante

o atraso, tendo en conta que a propia concelleira de Facenda admitía que do PMUS dependía a

definición doutras liñas de actuación a financiar con cargo aos fondos da EDUSI.

En peor situación atópase aínda o Centro Integral para a Inclusión Social. Inexplicablemente, a

redacción do proxecto nin sequera foi adxudicada en Xunta de Goberno, malia que só se presentou

unha oferta na licitación, tal e como consta no informe da mesa de contratación celebrada o 1 de xullo.

En canto ás obras de mellora do Campus Sur, a redacción do proxecto está adxudicada, pero nada

máis se soubo sobre a súa execución, que a propia Marta Abal comprometera para o ano 2021.

Tampouco houbo avances en canto á actuación de mellora da conexión do Parque de Belvís, o Centro

de Excelencia Tecnolóxica de Emprego e Coñecemento, ou mesmo dalgunhas actuacións

relacionadas coa administración electrónica.

Por todo isto, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte

ACORDO:

1. Instar ao órgano competente a convocar coa maior urxencia posible do Órgano de

Participación, Seguimento e Avaliación da estratexia ReVive Santiago - EDUSI

Cidade accesible, patrimonial e inclusiva para dar conta do desenvolvemento e

cronograma das accións aínda por desenvolver dentro deste programa financiado

con fondos europeos

2. Instar ao goberno municipal a compartir e pór en común cos grupos municipais a

información e cronograma das accións pendentes correspondentes á estratexia

ReVive Santiago - EDUSI
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3. Instar ao goberno municipal a impulsar a execución das actuacións pendentes no

marco da estratexia ReVive Santiago-EDUSI e, no seu caso, a negociar co

Ministerio de Facenda as prórrogas precisas para garantir que non se perda o

financiamento europeo das mesmas.

Santiago de Compostela, 18 de Outubro de 2022

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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