ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 12 de xaneiro de 2016
ASISTENTES:
Membros
Excmo. Sr. Alcalde
D. David Regades Fernández
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

D. Carlos López Font
Dª Mª. Carmen Silva Rego
Mª José Caride Estévez
Dª. Olga Alonso Suárez

Invitados
Dª. Angeles Marra Domínguez
Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e corenta minutos do día doce de
xaneiro de dous mil dezaseis e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a
Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión
EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos
membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(9).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(10).- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN E PROPOSTA DE APROBACIÓN DA
ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE INTEGRADO
(EDUSI) DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 3702/440.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización de data
12.01.16, dáse conta do informe-proposta do técnico de Xestión do Área de
Fomento, de 11.01.16, conformado polo xefe de Área de Fomento, o asesor xurídico
e o concelleiro delegado, ámbos do Área de Fomento,que di o seguinte:
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1.- Antecedentes:
O Boletín Oficial do Estado de data 17 de novembro de 2015, publicou a Orde HAP/2427/2015,
de 13 de novembro, pola que se aproban as bases e a primeira convocatoria para a selección de
estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable e Integrado (EDUSI) que serán
cofinanciadas mediante o programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.
Esta orde ten un dobre obxectivo:
1.
Por unha banda, articular a presentación, e establecer os criterios para a análise e
selección de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado susceptibles de
recibir axudas FEDER en 2014-2020, con cargo ao Programa Operativo Feder de
Desenvolvemento Urbano Sustentable, en adiante POCS. Estas Estratexias deben contemplar
os cinco retos seguintes: económicos, ambientais, climáticos, demográficos e sociais, de acordo
co disposto no artigo 7.1 do Regulamento FEDER, para favorecer o desenvolvemento urbano
sustentable, de acordo aos principios e orientacións estratéxicas dos Fondos EIE.
2.
Doutra banda, as Estratexias constituirán o marco para a posterior selección por parte
das Entidades beneficiarias das operacións a desenvolver na cidade ou área funcional definida
en cada caso, as cales serán cofinanciados mediante as axudas concedidas a través da
presente convocatoria.
A primeira convocatoria está dotada cun 70%, aproximadamente, do total da axuda FEDER
destinada ao eixo urbano dentro do POCS: 730,9 millóns de euros de axuda que se distribuirá
entre as 17 comunidades autónomas que de acordo coa táboa recollida na Orde publicada, a
Galicia correspóndenlle un importe de 83.138 (miles de euros)
De acordo co establecido na Orde HAP/2427/2015, o prazo para a presentación de solicitudes
finalizará o 13 de xaneiro de 2016, e deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica a
través da aplicación informática desenvolvida polo Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas á que se accede a través de https://sede.administracionespublicas.gob.é/ (apartado
Subvencións).
Aos efectos regulados pola presente orde, terán a consideración de entidades solicitantes, os
concellos ou ben as entidades supramunicipais, preexistentes ou de nova constitución,
representantes das áreas definidas no anexo I que presenten Estratexias DUSI conforme ao
disposto nesta convocatoria.
No período 2014-2020 poderán ser elegibles as seguintes áreas urbanas para a cofinanciación
de operacións incluídas en Estratexias DUSI:
1. Áreas urbanas constituídas por un único municipio cunha poboación maior de 20.000
habitantes.
Os municipios de máis de 20.000 habitantes poderán presentar Estratexias DUSI. Estas
Estratexias de escala local poderán referirse á totalidade do termo municipal, ou limitarse a
áreas urbanas infra municipais de diferente tipoloxía morfolóxica e funcional: centros históricos,
barrios desfavorecidos ou áreas suburbanas con problemáticas específicas e retos singulares.
2.- Proposta da estratexia DUSI do Concello de Vigo:
A través da presente Estratexia de Desenvolvemento Urbano, preténdese dar continuidade ao
importante traballo realizado durante os último anos e seguir dando resposta a medio e longo
prazo ás necesidades da poboación viguesa para converter a Vigo nun municipio fácil, cómodo,
sustentable e integrador para todos os vigueses e viguesas.
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Os condicionantes orográficos da cidade de Vigo, asentada sobre o Monte do Castro e mirando
ao mar, influíron substancialmente na morfoloxía urbana da nosa cidade. Tendo en conta diso,
nos últimos anos, o Concello de Vigo comprometeuse e implicado profundamente en crear unha
cidade accesible para todos, especialmente para as persoas discapacitadas ou para aquelas que
teñen dificultades de mobilidade, como anciáns ou nenos.
Resulta importante destacar unha serie de logros e proxectos desenvolvidos neste último
período e enmarcados dentro do catro eixos temáticos principais para esta nova estratexia de
desenvolvemento urbano sustentable integrado.
MELLORA DO USO E A CALIDADE DOS TICS E O ACCESO ÁS MESMAS
•
Desde o ano 2013 o Concello Dixital supera ao presencial
•
Servizos electrónicos a cidadáns e empresas. 280.000 trámites anuais
•
Goberno electrónico. Sede electrónica e cartafol cidadán
•
Smart mobilidade. Transporte urbano e tráfico en tempo real
•
Turismo 3.0
•
Centralización de datos da cidade. BigData
•
Plataforma Vigo Smart City
FAVORECER A TRANSICIÓN A UNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO
•
Servizos electrónicos. Aforro en impresos, impresións e desprazamentos
•
Fomento da enerxía eólica e solar
•
Impulso do coche eléctrico
•
Implantación de depuradora por biofiltración
•
Xestión enerxética eficiente da iluminación
•
Tecnoloxías ITS para unha mobilidade máis sustentable
PROTEXER O MEDIO AMBIENTE E PROMOVER A EFICIENCIA DOS RECURSOS
•
A cidade máis limpa de Galicia e a quinta de España
•
Renovación da frota de recollida de residuos
•
Impulso do pulmón verde da cidade
•
Máis parques, máis árbores, máis xardineiras, máis zonas verdes
•
Voluntariados ambientais
•
Conservación e rehabilitación do patrimonio
•
Recuperación de espazos verdes
PROMOVER A INCLUSIÓN SOCIAL E LOITAR CONTRA A POBREZA
•
Programa de axudas extraordinarias a familias
•
Servizos de axuda no fogar para dependentes
•
Centro de inclusión social e albergue
•
Plan de humanizacións para favorecer a accesibilidade
•
Axudas á creación de emprego
•
Edificios de titularidade municipal 100% accesibles
2.1.- Identificación inicial de problemas e activos da cidade para o desenvolvemento da
estratexia DUSI:

S.extr.urx. 12.01.16

Como sinalamos anteriormente e, unha vez realizada unha caracterización da cidade,
procedeuse á identificación dunha serie de problemáticas ás que se enfronta a cidade de Vigo na
actualidade.
Esta identificación, unida á determinación dos seus activos, permite delimitar as liñas
estratéxicas a seguir nos próximos anos identificando os principais problemas na cidade de Vigo
e sobre os que se relacionará a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado.
2.1.1.- Identificación dos aspectos PROBLEMATICOS sobre os que se relaciona a Estratexia de
Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado.
1.- A mobilidade Urbana:
A mobilidade urbana destácase en Vigo como a principal problemática a seguir
mellorando nos próximos. A orografía accidentada do municipio, a tendencia ao
envellecemento da pirámide poboacional, e o índice de persoas con algún tipo de
discapacidade, pon de relevo a gran importancia que ten para este Concello afrontar este
problema. Coa posta en marcha do Plan de Mobilidade Urbana Sustentable de Vigo
demos o primeiro paso firme cara a unha solución sustentable. Así mesmo, considérase
unha problemática transversal, xa que incidindo na súa solución, melloraranse en maior
ou menor medida, o resto de problemas identificados.
2.- Cohesión social:
A tendencia experimentada nos últimos anos de certos indicadores socioeconómicos de
Vigo, obríganos a resaltar a cohesión social como unha problemática a ter en conta para
poder garantir unha estabilidade social no futuro da cidade. As consecuencias da crise
económica, as dificultades de atopar emprego, o descenso de ingresos nos fogares, o
aumento de emigrantes en busca de oportunidades ou as tendencias poboacionais
regresivas, pon de manifesto esta necesidade.
3.- Habitabilidade.
A habitabilidade fai referencia á procura das mellores condicións de vida para todos os
vigueses e viguesas. Neste sentido, a situación no centro e centro urbano da cidade,
onde se concentra unha maior densidade de poboación así como unha circulación de
vehículos máis intensa, está a provocar un importante incremento da presión ambiental
na zona e un aumento nos índices de contaminación ambiental e acústica.
4.- Competitividade:
O desenvolvemento económico e o fomento da competitividade é un eixo clave no que
deberá apoiarse a cidade de Vigo para impulsar unha estratexia de desenvolvemento
sustentable para os próximos anos. O descenso de empresas con actividade na cidade,
sufrido en Vigo nos últimos anos, sumado ao desaxuste entre a oferta e a demanda no
mercado laboral pon de manifesto as consecuencias desta problemática.
5.- Declive demográfico:
Vigo non quedou á marxe do declive demográfico e a tendencia ao envellecemento que
están a sufrir a gran maioría de cidades europeas. O descenso nas taxas de natalidade,
unido a un aumento dun 20% do índice de envellecemento no últimos dez anos e un
saldo vexetativo negativo desde o ano 2012, converten a este problema nun auténtico
reto para calquera goberno nos próximos anos.
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2.1.2.- Identificación dos ACTIVOS sobre os
Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado.
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1.- Posicionamento Urbano:
Metrópoles transfronteriza da costa atlántica peninsular. Vigo constitúe a maior cidade de
Galicia. Conta cun total de 294.997 habitantes, repartidos entre 19 parroquias, aínda que
desde anos ha ir conformándose en toda unha área metropolitana que comprende outros
13 municipios da contorna da Ría de Vigo.
A cidade de Vigo é hoxe en día o núcleo central dunha área metropolitana en proceso de
formación acelerada, a cal posúe a taxa de actividade máis alta no conxunto da provincia
e en Galicia e que é froito da súa posición marítima estratéxica, situada no centro físico
da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, en proceso de conformación e expansión.
Con todo iso, Vigo pasou de ser unha cidade, fundamentalmente industrial e pesqueira, a
ser un centro económico de primeira orde, que comparte as actividades económicas
propias dunha gran urbe, ben diversificadas, coas novas estratexias de desenvolvemento
cultural e de lecer propias dunha sociedade moderna. Por iso, pasou de constituír un polo
de atracción exclusivamente de masa laboral para transformarse nun polo de atracción
económica, social e cultural, con espazos e servizos suficientes para satisfacer unha
mellor calidade de vida.
2.-Cidade Intelixente:
En Vigo levamos anos traballando en consolidar e construír paso a paso unha cidade
máis intelixente e ao servizo dos nosos cidadáns. O proxecto Vigo Smart City recolle
todas as actuacións 'smart' das áreas da cidade (goberno, mobilidade, medio ambiente,
enerxía, auga, xestión de residuos, humanización da cidade, turismo, cultura, servizos
sociais, innovación...) e este ano fomos galardoados co premio Smart City 2015
concedido a Vigo e outras cidades españolas onde se recoñece o noso traballo e esforzo
para revolucionar a cidade de acordo cos criterios de aforro e eficiencia apoiados nas
novas tecnoloxías.
Este traballo pódese resumir na procura de catro bloques básicos para a nosa cidade,
como son a xestión intelixente, a sustentabilidade intelixente, a vida e territorio intelixente
e unha economía intelixente.
Este traballo axúdanos a ter unha base o suficientemente sólida na que apoiarnos para
poder seguir traballando na mesma dirección e poder ser moito máis eficientes e
innovadores no deseño e implantación das liñas que definirán a nosa Estratexia para os
próximos anos.
3.- Vocación económica ligada ao mar:
Vigo constitúese culturalmente como Cidade do Mar e estratexicamente como Porta do
Atlántico. A cidade de Vigo sitúase na máis meridional das rías galegas, a Ría de Vigo,
que cunha extensión de 14.000 hectáreas, constitúe un excelente porto natural abrigado
polas Illas Cíes e a península do Morrazo, e ao mesmo tempo unha escala segura para o
gran tráfico marítimo que recala no seu porto. Esta localización xeográfica estratéxica e a
súa longa traxectoria histórica ligada ao mar, conformaron o carácter das súas xentes e a
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vocación das súas actividades, polo que hoxe coñéceselle como Porta do Atlántico, como
se lle veu identificando xa desde hai décadas.
O porto de Vigo é un dos máis importantes de España e o primeiro de Europa por tráfico
pesqueiro, o cal configurou todo un panorama dunha economía ligada a actividade do
seu porto, como son as actividades pesqueiras e de servizos derivados (lonxas,
industrias de conxelados, de transportes, etc.), unha gran industria de estaleiros e
reparacións navais, todo tipo de empresas e institucións de intermediación e de xestión
marítima e portuaria (desde a autoridade portuaria até o servizo aduaneiro e empresas
de seguros marítimos), así como outras industrias que, sen ser a súa actividade a
marítima, a súa localización si vén determinada pola existencia e relevancia do Porto de
Vigo, como é Citröen. Máis do 91% da poboación está ocupada entre o sector servizos e
industrial, deixando o 6% ao sector da construción e o 3% aos sectores agrario e
pesqueiro.
4.- Turismo de cruceiros e de negocios, oferta cultural, natural e de lecer:
O porto de Vigo posúe unha gran relevancia na súa vertente de transporte de pasaxeiros.
Hoxe en día, practicamente todos os continentes enlazan o porto de Vigo cun gran
número de liñas regulares desde o norte de Europa a Sudáfrica, e desde Sudamérica ao
Extremo Oriente. Esta historia vén ligada tamén á historia da emigración, que a partir de
mediados do século XIX produciuse cara aos países americanos. Un dos maiores
movementos migratorios europeos só comparable ao que viviu Irlanda, que lle fixo
acaparar a partir de entón unha boa parte do tráfico cara a América, e que lle levaría a
converterse no primeiro porto de pasaxeiros de toda a Península Ibérica.
Por tanto Vigo, ademais de ser na actualidade uno dos mellores portos pesqueiros,
tamén destaca como porto de transporte de mercadorías, de abastecemento, turístico, de
lecer e de transporte de pasaxeiros, destacando neste último o tráfico de cruceiros
turísticos. A provincia de Pontevedra, e o porto de Vigo en particular, pretender ser o
destino de turismo de cruceiros máis importante do noroeste de España. O porto de Vigo
alcanzou o 5º posto peninsular tanto en número de cruceiros como en número de
pasaxeiros (118 buques) con máis de 250.000 turistas e 100.000 de tripulación.
5.- Marca Cidade:
Vigo quere apoiarse no seu crecente prestixio internacional para asomar ao século XXI
aspirando a converterse na gran metrópole da fachada atlántica europea. A cidade que
xurdiu do mar, que creceu apoiada na súa privilexiada posición xeográfica, que se
alimentou dunha industria e un comercio florecentes, e que se converteu en impulsora
de vangardas culturais en Galicia, quere avanzar máis, apoiándose no desenvolvemento
das novas tecnoloxías e na orientación dunha cidade para os seus cidadáns.
Ademais, a aparición de marca Mar de Vigo, asociada ao dinamismo da urbe e á Ría
como recurso paisaxístico e económico, que está a permitir fraguar unha nova identidade
da cidade, impulsada polas novas xeracións, que xa naceron en Vigo, son urbanas e
contan cunha excelente formación e disposición cara á súa cidade.
2.2.- ANALISIS DAFO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA:
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Unha vez realizado o análise da cidade de Vigo, e identificados os seus principais problemas e
activos, así como presentada unha caracterización global da cidade, temos a base de
información para poder proceder a realizar un diagnóstico da mesma. Para ilo a través da
metodoloxía DAFO, desenvólvense a continuación as Debilidades, Ameazas, Fortalezas e
Oportunidades identificadas para a mesma.
DEBILIDADES
• D.1.
Dificultades de mobilidade e accesibilidade no ámbito urbano debido á orografía.
• D.2.
Tendencias demográficas regresivas.
• D.3.
Taxa de desemprego lixeiramente superior ao 20%.
• D.4.
Desemprego no sector naval
• D.5.
Indicadores de poboación con baixa formación.
• D.6.
Grao de dependencia das axudas sociais en aumento.
• D.7.
Actividade económica concentrada de maneira principal nos sectores
automoción, construción e pesca.
• D.8.
Expansión rural e dispersión de certas parroquias.
• D.9.
Necesidade de revitalizar certos barrios a través da continuidade urbana (Barrio
de Ribadavia, Teis, contorna industrial pesqueiro, zona afectada polo peche do Hospital
Xeral, etc.).
• D.10.
Existencia de indicadores sociais a ter en conta: inmigrantes, inclusión laboral de
certos colectivos, desemprego xuvenil, etc.
AMEAZAS
 A.1.
Envellecemento da poboación.
 A.2.
Incremento dos índices de emigración e inmigración latina.
 A.3.
Incremento da necesidade de pensións e servizos sociais, co consecuente
incremento de poboación en risco de exclusión social.
 A.4.
Destrución de tecido empresarial.
 A.5.
Peche do Hospital Xeral de Vigo pola súa implicación na economía do pequeno
comercio.
 A.6.
Perda de pequeno comercio.
 A.7.
Existencia de riscos de contaminación ambiental.
 A.8.
Risco de que se non se toman as medidas adecuadas para favorecer a inclusión
de colectivos desfavorecidos, en particular os inmigrantes e desempregados, xérense
bolsas crónicas de pobreza que leven a procesos de exclusión.
 A.9.
Perda de peso específico na economía de eixos craves na sustentabilidade da
cidade (Gran Vía, Príncipe, etc.)
FORTALEZAS
 F.1.
Transformación urbana iniciada que afecta á totalidade do territorio.
 F.2.
Repercusión na economía da globalización a través dos sectores da automoción,
construción naval e pesca.
 F.3.
Gran capacidade económica e de creación de emprego.
 F.4.
A área metropolitana de Vigo é sede de moitas das actividades que xeran maior
valor engadido aos territorios circundantes.
 F.5.
A cidade de Vigo constitúe un núcleo crave para o impulso da economía local e
autonómica.
 F.6.
Existencia de actuacións realizadas ou en execución.
 F.7.
Situación xeográfica como centro da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
 F.8.
Rico patrimonio cultural e natural (como máximo exemplo, as Illas Cíes).
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OPORTUNIDADES

 O.1.

Seguir aproveitando o potencial do TIC para mellorar os servizos, o transporte, a
mobilidade ou a gobernanza en liña co concepto de “Smart City”.

 O.2.

Gran potencialidade na xestión dos residuos, incluíndo a súa reciclaxe e
valorización enerxética.

 O.3.

Aproveitar a diversidade e multiculturalidade das áreas metropolitanas como un
factor enriquecedor.

 O.4.
 O.5.
 O.6.
 O.7.
 O.8.

Aumento de poboación cualificada para a súa integración no mercado laboral.
Mellora da mobilidade na cidade a través da continuidade urbana.
Rehabilitación de edificios abandonados.
Posibilidade de incremento na demanda turística.
Posta en valor do patrimonio cultural, natural e etnográfico.

2.3. DEFINICIÓN DE PRIORIDADES E RETOS DE VIGO
A través destes retos pretendemos definir a cidade que quere ser Vigo no futuro así como dar
resposta aos problemas identificados, apoiándonos nos nosos activos e na importante base de
traballo que viñemos realizando nos últimos anos.
Deste xeito, agrupamos estes retos dentro do tres prioridades crave sobre as que sempre se
asentou o noso crecemento; unha cidade intelixente, que poña en valor o concepto de Smart
City que Vigo leva desenvolvendo moito tempo, enfocándoo cara ás necesidades dos seus
cidadáns e apoiándose nos Tics para impulsar o noso tecido socioeconómico; unha cidade
integradora, que siga transformando a Vigo nunha cidade cada día máis fácil e accesible para
todos os vigueses e viguesas; unha cidade sustentable, que teña moi presente o futuro
ambiental da nosa cidade, que fomente e facilite unha mobilidade multimodal e que busque
conciliar desenvolvemento e sustentabilidade para asegurar que Vigo se consolide como unha
cidade referente a nivel nacional.
Denominación da estratexia: PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE
INTEGRADO VIGO VERTICAL_2015-2019
2.4.- DELIMITACIÓN DA ÁREA DE INTERVENCIÓN
Xustificación e selección da área urbana
Á hora de seleccionar a área de intervención da nosa Estratexia, estudamos a intensidade dos
problemas identificados, así como a posibilidade de desenvolver a Estratexia de maneira
integrada buscando o maior efecto transformador e multiplicador da mesma agrupando a unha
masa de poboación significativa do municipio de Vigo.
Deste xeito, situamos a nosa área de intervención no centro de Vigo, desde o monte do Castro
como punto neurálxico do centro de Vigo, agrupando o eixo Gran Vía como eixo vertebrador da
cidade e até o Centro histórico e a zona portuaria e de estación da AVE como alicerces turísticos
e comunicativos da cidade, a cal se define no seguinte gráfico:
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3.- ESTRATEXIA DA ÁREA
Unha vez estudada e definida a área de implementación da Estratexia de Desenvolvemento
Urbano para Vigo, procedemos a delimitar os obxectivos estratéxicos, intermedios e específicos
que enmarcarán as liñas de actuación a desenvolver nos próximos anos.
Estes obxectivos agrúpanse ao redor de catro obxectivos temáticos (O.T.):
•

O.T. 2: Desenvolver o uso e a calidade dos Tics e mellorar o acceso ás mesmas,
apoiándonos na nosa sólida base Smart para seguir convertendo a Vigo nunha cidade cada
día máis cómoda e próxima para todos os vigueses e viguesas e, consolidase á vez, a boa
imaxe do noso Concello como unha Administración eficiente e transparente en todos os
niveis para os nosos cidadáns.

•

O.T. 4: Promover a economía baixa en carbono na área, impulsando novas estratexias que
fomenten unha multimodalidad do transporte, unha maior e máis eficiencia continuidade
urbana, así como unha mellora na accesibilidade peonil a través de eixos estruturais clave de
Vigo. Buscarase potenciar, ademais, un uso máis intelixente da enerxía e un impulso na
xeración e aproveitamento das enerxías renovables no día a día da cidade.
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•

O.T. 6: Conservar o medio ambiente e impulsar a eficiencia dos recursos, revitalizando e
poñendo en valor o patrimonio de Vigo, buscando mellorar a habitabilidade e
sustentabilidade da nosa cidade e a calidade de vida dos nosos cidadáns e impulsando o
centro de Vigo desde un punto de vista ambiental.

•

O.T. 9: Mellorar a situación socioeconómica ou calidade de vida das persoas da zona centro
de Vigo, impulsando o tecido socioeconómico da cidade, creando novas e máis competitivas
oportunidades de emprego para as persoas con necesidades especiais ou en risco de
exclusión social e garantindo unha atención socio sanitaria adecuada a todos aqueles
vigueses e viguesas que se atopen nunha situación de exclusión ou en risco da mesma
polas súas condicións ou situacións persoais.

Con todo iso, presentamos a continuación a estrutura final da nosa árbore de obxectivos que
debuxa as liñas mestras sobre as que desenvolveremos a ESTRATEXIA DE
DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE INTEGRADO VIGO VERTICAL_2015-2019
para os próximos anos.
O.T. 2: DESENVOLVER O USO E A CALIDADE DOS TICS E MELLORAR O ACCESO Ás
MESMAS.
OBXECTIVO ESTRATÉXICO
1. Favorecer a implantación dos Tics en todos os ámbitos municipais de Vigo
OBXECTIVOS INTERMEDIOS
1.1 Fomentar a modernización da Administración e os servizos públicos de Vigo
1.2 Apostar por consolidar a visión de Vigo Smart
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
1.1.1 Ampliar a oferta de servizos TIC ofertados desde o Concello e impulsar a mellora da
eficiencia na prestación dos mesmos
1.1.2 Orientar e favorecer a accesibilidade aos servizos públicos por parte de todos os colectivos
a través dos Tics
1.2.1 Consolidación e ampliación da base Smart da cidade de Vigo e desenvolvemento e
implantación de servizos verticais que a complementen
1.2.2 Deseñar unha estratexia global de “Open Government”.
O.T. 4: PROMOVER A ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO NA área
OBXECTIVO ESTRATÉXICO
2. Impulsar estratexias que permitan diminuír a pegada de carbono na cidade de Vigo .
OBXECTIVOS INTERMEDIOS
2.1 Implantar estratexias que impulsen unha mobilidade sustentable no centro de Vigo .
2.2 Buscar a eficiencia e optimizar a xestión intelixente da enerxía .
2.3 Promover a produción e uso de enerxías renovables .
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
2.1.1 Desenvolver plans e estratexias que faciliten e favorezan un transporte multimodal
sustentable en Vigo.

S.extr.urx. 12.01.16

2.1.2 Impulsar a implantación de melloras tecnolóxicas que melloren a eficiencia do transporte
público.
2.2.1 Optimizar e mellorar a eficiencia enerxética das infraestruturas, equipamentos e servizos
públicos.
2.3.1 Facer un maior uso da enerxía eólica, geotérmica e solar ao servizo da cidadanía.
O.T. 6: CONSERVAR O MEDIO AMBIENTE E IMPULSAR A EFICIENCIA DOS RECURSOS
OBXECTIVO ESTRATÉXICO
3. Posta en valor do patrimonio turístico de Vigo e mellora da condición ambiental do centro da
cidade.
OBXECTIVOS INTERMEDIOS
3.1 Protexer e promover os activos turísticos culturais urbanos de Vigo .
3.2 Revitalizar e impulsar a zona centro de Vigo desde un punto de vista ambiental.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
3.1.1 Desenvolver programas de rehabilitación do patrimonio histórico, artístico e cultural de Vigo
e a súa posta en valor.
3.1.2 Creación de novos activos e atractivos turísticos e culturais a pequena escala.
3.2.1 Impulsar medidas de rehabilitación de chans urbanos para zonas verdes.
3.3.1 Desenvolvemento de plans e estratexias de diminución de ruído e contaminación na
contorna urbana da cidade.
O.T. 9: Mellorar a situación socioeconómica ou calidade de vida das persoas da zona centro de
Vigo.
OBXECTIVO ESTRATÉXICO
4. Mellorar a situación socioeconómica ou calidade de vida das persoas da zona centro de
Vigo
OBXECTIVOS INTERMEDIOS
4.1 Promover a incorporación laboral das persoas en exclusión ou risco de exclusión con
capacidade para desempeñar un traballo.
4.2 Promover a incorporación e o mantemento socio sanitario das persoas en exclusión ou risco
de exclusión, que non poderán incorporarse ao mercado laboral.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
4.1.1 Impulsar a dinamización do tecido produtivo.
4.1.2 Mellorar a formación das persoas en exclusión ou risco de exclusión.
4.2.1 Mellorar a eficiencia das prestacións públicas.
4.2.2 Revitalizar e rehabilitar espazos para impulsar a integración social.
Todas as actuacións que se desenvolvesen consecuencia da Estratexia de Desenvolvemento
Urbano para Vigo, atópanse dentro das competencias municipais, segundo a redacción dada
pola lei 27/2013, de 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da Administración
Local (BOE de 30 de decembro de 2013), en concreto afecta a competencias entre outras en
urbanismo (25.2.a), medio ambiente urbano (25.2.b), infraestrutura viaria e outros equipamentos
da súa titularidade (25.2.d), avaliación e información de situacións de necesidade social e a
atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social (25.2.e), tráfico,
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estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano (25.2.g), información e
promoción da actividade turística de interese e ámbito local (25.2.h), protección da salubridade
pública (25.2.j), promoción da cultura e equipamentos culturais (25.2.m), promoción no seu termo
municipal da participación dos cidadáns no uso eficiente e sustentable das tecnoloxías da
información e as comunicacións (25.2.ñ).
4.- Estrutura e cronograma orzamentario:
En relación ao desenvolvemento da estratexia desenvolveuse un escenario da estrutura e
cronograma orzamentario que respondendo o nivel de financiamento previsto na presente
convocatoria para Galicia dun financiamento do 80 % desenvólvese de acordo co seguinte
cadro:
2016

2017

2018

2019

TOTAL

%

OT2

225.000,00 €

337.500,00 €

1.012.500,00 €

675.000,00 €

2.250.000,00 €

12,00%

OT4

468.750,00 €

1.406.250,00 € 2.343.750,00 €

468.750,00 €

4.687.500,00 €

25,00%

OT6

618.750,00 €

1.856.250,00 € 3.093.750,00 €

618.750,00 €

6.187.500,00 €

33,00%

OT9

365.625,00 €

1.687.500,00 € 2.812.500,00 €

759.375,00 €

5.625.000,00 €

30,00%

Total_

1.678.125,00 €

5.287.500,00 € 9.262.500,00 €

2.521.875,00 €

18.750.000,00 € 100,00%

Concello 335.625,00 €

1.057.500,00 € 1.852.500,00 €

504.375,00 €

3.750.000,00 €

FEDER

4.230.000,00 € 7.410.000,00 €

2.017.500,00 €

15.000.000,00 € 80,00%

1.342.500,00 €

20,00%

Desta proposta obtense o seguinte desenvolvemento para o plan de implementación a
desenvolver por obxectivos temáticos nos seguintes niveis:

OT2
OT4
OT6
OT9
Total_
Concello
FEDER

TOTAL
2.250.000,00 €
4.687.500,00 €
6.187.500,00 €
5.625.000,00 €
18.750.000,00 €
3.750.000,00 €
15.000.000,00 €

%
12,00%
25,00%
33,00%
30,00%
100,00%
20,00%
80,00%

Con esta proposta económica en Concello de Vigo deberá establecer o compromiso de
habilitalos créditos suficientes para financiar as operacións que se seleccións dentro do Plan de
Implementación da estratexia DUSI e cuxa distribución é a seguinte:
2016

2017

2018

2019

TOTAL

%

Total 1.678.125,00 € 5.287.500,00 € 9.262.500,00 € 2.521.875,00 € 18.750.000,00 €
Concello 335.625,00 €

1.057.500,00 € 1.852.500,00 € 504.375,00 €

100,00%

3.750.000,00 €

20,00%

Correspondendo a axuda FEDER:
2016

2018

2019

TOTAL

%

1.678.125,00 € 5.287.500,00 €

9.262.500,00 €

2.521.875,00 €

18.750.000,00 €

100,00%

FEDER 1.342.500,00 € 4.230.000,00 €

7.410.000,00 €

2.017.500,00 €

15.000.000,00 €

80,00%

Total

2017
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En relación ao compromiso de existencia de crédito no exercicio do ano 2016 para o
desenvolvemento das posibles actuacións derivadas do proxecto EDUSI Vigo Vertical, indícase
que o orzamento vixente do exercicio 2016 conta con partidas orzamentarias aprobadas en
actuacións que cumpren cos obxectivos da citada estratexía, citando a modo de exemplo a
partida orzamentaria 1532.6190050 “ Mellora acceso peonil P.Sol-Abeleira Menéndez.
5.- Capacidade Administrativa.
A estruturación orgánica do Concello de Vigo en relación á xestión municipal atópase organizada
como un municipio de gran poboación desde a entrada en vigor da Lei 57/2003, do 16 de
decembro de Medidas para a Modernización do Goberno Local.
Devandito marco normativo distingue unha especial estrutura de goberno para este tipo de
Concellos, atribuíndo á Xunta de Goberno Local, fronte aos de réxime común, a natureza de
órgano colexiado executivo que, baixo a presidencia do Alcalde, colabora de maneira colexiada
na función de dirección política que a leste lle corresponde, exerce as funcións executivas e
administrativas que se sinalan no artigo 127 da citada Lei e calquera outras que lle sexan
delegadas. Esta atribución normativa deriva na asignación dun relevante núcleo de
competencias propias recollidas no artigo 127 LRBRL, cun claro impacto na xestión diaria dos
asuntos de interese municipal.
En relación ás competencias delegadas na Xunta de Goberno Local, por Resolución do Alcalde
de Vigo de data 19 de xuño de 2016, delega no citado órgano de goberno entre outros asuntos a
de “Efectuar as solicitudes e aprobar os proxectos que se prevexan en convocatorias públicas de
calquera administración e/ou institución pública estatal, autonómica, ou europea, en orde a
participar en plans ou programas de colaboración e cooperación económica, técnica ou
administrativa para o impulso dos servizos locais, e outros asuntos de interese común
municipal”.
Así mesmo na actualidade, no exercicio da potestade de dirección do goberno municipal, así
como das organizativas e estruturais que en relación coa Administración Municipal ostenta a
Alcaldía conforme ao artigo 124.4 da lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local e de
acordo co previsto nos artigos 43 e seguintes do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións
Locais, por resolución do Alcalde de data 19 de xuño do 2015, os servizos corporativos do
Concello de Vigo atópanse estruturados en 15 áreas executivas e materiais que dun modo e
outro estarán involucradas na xestión e desenvolvemento da Estratexia de Desenvolvemento
Urbano Sustentable.
Cada unha das áreas mencionadas conta coa súa propia estrutura técnica de xestión
encabezada polo correspondente Xefe de Área ou Servizo, ademais dos servizos técnicos
especializados e administrativos de xestión municipal.
En relación á xestión do PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE
INTEGRADO VIGO VERTICAL_2015-2019, o Concello de Vigo conformará unha COMISIÓN DE
TRABALLO específica denominada DUSI-VIGO VERTICAL, Conformado polos responsables
das diversas áreas de xestión municipal implicadas no proxecto e complementariamente
establecerá un departamento externo para a xestión do Seguimento do proxecto, co obxectivo
de desenvolver e organizar os procesos que garantan o cumprimento dos obxectivos, a difusión
e sobre todo a tramitación administrativa e documental da xestión global do proxecto.
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Esquema da composición da COMISIÓN DE TRABALLO específica denominada DUSI-VIGO
VERTICAL_2015_19:
PRESIDENCIA: Estará presidida polo 2º Tenente de Alcalde e concelleiro do AREA DE
FOMENTO, LIMPEZA E CONTRATACIÓN, que contará como suplente á Concelleira do AREA
DE TRANSPORTE E PROXECTOS ESTATAIS E EUROPEOS.
VOGAIS TECNICOS DA COMISIÓN: Xefes de Área e /ou Xefes de Servizo de:

FOMENTO.

ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA.

POLITICA SOCIAL.

MOBILIDADE.

MEDIO AMBIENTE.

EMPREGO.

PARQUES, XARDÍNS, COMERCIO PARTICIPACIÓN CIDADÁ.
A coordinación técnica da comisión estará conformada por un Técnico do AREA DE FOMENTO.
Esta comisión contará como asesoramento xurídico e económico da seguinte estrutura
municipal:
–
–
–
–
–
–

Titular da Asesoría Xurídica do Concello de Vigo ou persoa na que delegue.
Secretaria do Goberno Municipal ou persoa na que delegue.
Interventor Xeral do Concello de Vigo ou persoa na que delegue.
Tesoureiro Municipal ou persoa na que delegue.
Xerente de Urbanismo ou persoa na que delegue.
Xefatura do Servizo de Contratación ou persoa na que delegue.

O desenvolvemento administrativo de todos os expedientes vinculados ao desenvolvemento de
todas as actuacións operativas derivadas das liñas de actuación incluídas no PROXECTO DE
DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE INTEGRADO VIGO VERTICAL_2015_2019,
serán desenvolvidas nas seguintes liñas de actuación:
a) Desenvolvemento de proxectos para as actuacións operativas: Contratación externa de
redacción de estudos, proxectos e asistencias técnicas de execución de obras.
b) Desenvolvemento administrativo de procedementos de contratación: Posta a disposición
da comisión de traballo do persoal técnico e administrativo das diversas áreas de xestión
municipal para a execución operativa dos procesos administrativos de redacción de
pregos e desenvolvemento de licitacións, adxudicacións e seguimento dos proxectos.
c) Desenvolvemento de procesos de xestión de seguimento de proxectos para a tramitación
administrativa e documental da fase de xustificación de execución: Contratación externa
dun equipo técnico e administrativo que conforme unha ?oficina de xestión para a
avaliación e xustificación da execución do proxecto?.
d) Desenvolvemento de recursos de comunicación e difusión das actuacións do proxecto:
Contratación externa dos servizos.

En relación á composición propia do equipo de xestión deste proxecto debemos de indicar que a
estrutura técnica do Concello de Vigo ten experiencia directa na xestión de plans ou proxectos
de subvención Europea contrastada na execución dos seguintes proxectos:
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Nombre do proxecto

Tipo de fondos

Importe total €

Institución
solicitude

European
Network
of
Folk Prog. Cultura
Orchestra-Rede Europea Orq. Folk
ENFO

316.210,00 €

Unión Europea

Imos traballar

F. S. E.

2.566.946,55 €

Mº Adminis. Pcas.

Imos traballar 2

F. S. E.

1.662.896,87 €

Mº Adminis. Pcas.

Vigo Medio Natural (Convenio coa Prog. Emprega 400.000,00 €
Fundación Biodiversidad)
Verde

Fun. Biodiversidad

SUM Project

Unión Europea

Prog. Interreg IV 1.688.511,74 €
(C)

Cooperland (Prog. Europa con los Europa con los 190.944,05 €
Ciudadanos)
ciudadanos

Unión Europea

Rexeneración Urbana do Barrio de Espac.
Teis (Espacio Económico Ampliado) Ampli.

E.E.A.

Econ. 5.000.000,00 €

para

Modernización dos Servicios Sociais Prog.
Avanza 162.573,19 €
de Vigo eOurense (parte Vigo)
Ser. Pc. Dig.

Mº Industria

Pro. IRENE Información, formación Prog.
e prevención violencia sexual xoves F.S.E.

IRENE 20.000,00 €

Mº Inti. Mujer e Igu.

Pro. CLARA Empregabilidade das Prog.
mulleres en risco de exclusión
F.S.E.

CLARA 70.000,00 €

Mº Inti. Mujer e Igu.

Aeroxerador
e
fotovoltáica- F.E.D.E.R.
Aparcadoiro complexo deportivo de
Samil

19.700,00 €

INEGA Xunta

Coogistics

F.E.D.E.R.

48.560,00 €

Unión Europea

Compass4D

F.E.D.E.R.

45.485,00 €

Unión Europea

P4ITS

F.E.D.E.R.

8.000,00 €

Unión Europea

6.-CRITERIOS PARA A FORMALIZACIÓN E PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:
Aos efectos regulados na Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembro, pola que se aproban as
bases e a primeira convocatoria para a selección de estratexias de Desenvolvemento Urbano
Sustentable e Integrado (EDUSI) que serán cofinanciadas mediante o programa operativo
FEDER de crecemento sustentable 2014-2020, o Concello de Vigo cumpre a condición de
entidade solicitantes, ao encadrarse no apartado de:
1. Áreas urbanas constituídas por un único municipio cunha poboación maior de 20.000
habitantes.
Os municipios de máis de 20.000 habitantes poderán presentar Estratexias DUSI. Estas
Estratexias de escala local poderán referirse á totalidade do termo municipal, ou limitarse a
áreas urbanas inframunicipales de diferente tipoloxía morfolóxica e funcional: centros históricos,
barrios desfavorecidos ou áreas suburbanas con problemáticas específicas e retos singulares.
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Para a presentación da solicitude de axudas na presente convocatoria deberase remitir a
información seguinte:
a) Formulario de solicitude, segundo se defíne no anexo IV.2 desta orde, asinado polo
representante legal da entidade beneficiaria.
b) Acordo ou resolución da solicitude de axuda adoptada polo órgano competente.
c) Acordo ou resolución de aprobación da Estratexia adoptada polo órgano competente.
d) Declaración responsable de existencia de crédito ou compromiso de habilitar crédito suficiente
para financiar as operacións que se seleccionen, no caso de que a Estratexia DUSI que
presentan á convocatoria sexa seleccionada, segundo modelo recolleito en anexo IV.2.a).
e) Declaración responsable da entidade solicitante, segundo modelo do anexo IV.2.b) do:
i.

Cumprimento das obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social,

ii.

cumprimento de obrigacións polo reintegro de subvencións,

iii.
non estar incurso en ningunha das prohibicións previstas no artigo 13 da Lei
38/2003, Xeneral de Subvencións, de 17 de novembro, para obter a condición de
beneficiario.
f) Declaración do representante da área funcional de que se vai a dispor no momento da
execución da Estratexia seleccionada dun equipo técnico coñecedor da regulamentación e
normativa nacional e europea sobre Fondos EIE e especialmente no relativo ás materias de
elexibilidade de gasto, contratación pública, medio ambiente, información e publicidade e
igualdade de oportunidades e non discriminación.
g) Declaración emitida polo órgano de intervención, das axudas, subvencións, ingresos ou
recursos solicitados e/ou concedidas para as liñas de actuación incluídas no Plan de
Implementación, procedentes doutras Administracións ou entes públicos ou privados, nacionais
da Unión Europea ou de organismos internacionais.
h) Compromiso de tramitar ante as autoridades competentes os certificados do cumprimento dos
requisitos ambientais requiridos para a execución das operacións previstas na Estratexia DUSI.
i) Estratexia DUSI definida para a área urbana seleccionada conforme ao contido descrito no
anexo II, de acordo con:
i) O artigo 7 do Regulamento FEDER,
ii) o documento de «Orientacións para a definición dunha estratexia integrada de
desenvolvemento urbano sustentable no período 2014-2020», elaborado pola RIU,
dispoñible en http://www.rediniciativasurbanas.es
A documentación requirida presentarase exclusivamente por vía electrónica e a través da
aplicación informática desenvolvida polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para
ese efecto na dirección https://sede.administracionespublicas.gob.é/ con arranxo ás normas e
modelos electrónicos nela recolleitos. Para acceder á aplicación informática requirirase estar en
posesión de Documento Nacional de Identidade electrónico ou certificado dixital recoñecido de
persoa física ou xurídica, de acordo co establecido no artigo 11 da Lei 59/2003, de 19 de
decembro de firma electrónica.
En base á documentación solicitada para a tramitación do presente expediente cóntase con:
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 Certificado de estar ao corrente nas obrigacións da Seguridade Social POSITIVO de
data 15/10/2015.
 Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria POSITIVO de data 21 de
outubro de 2015.
 Certificado de estar ao corrente coa Axencia Tributaria de Galicia POSITIVO de data
9 de decembro de 2015.
 Informe do Xefe do Servizo de Contabilidade de data 29 de decembro de 2015, de
que non hai constancia nin na Contabilidade nin no Rexistro Contable de facturas nin
noutros rexistros, que exista a esta data obrigación algunha pendente de executar
por reintegro de subvencións.
 Declaración do Interventor Xeral do Concello de Vigo de data 11 de xaneiro de 2015,
de que non hai constancia de ningunha axuda, subvencións, ingresos ou recursos
solicitados e/ou concedidas para as liñas de actuación incluídas no Plan de
Implementación do proxecto DUSI que presenta o Concello de Vigo, procedentes
doutras Administracións ou entes públicos ou privados, nacionais da Unión Europea
ou de organismos internacionais.
 Declaración do Concelleiro de Fomento e Contratación de que de acordo co
establecido na memoria do proxecto DUSI do Concello de Vigo vaise a dispor no
momento da execución da Estratexia seleccionada dun equipo técnico coñecedor da
regulamentación e normativa nacional e europea sobre Fondos EIE e especialmente
no relativo ás materias de elexibilidade de gasto, contratación pública, medio
ambiente, información e publicidade e igualdade de oportunidades e non
discriminación.
 Consta Declaración do Concelleiro de Fomento e Contratación de que de acordo co
establecido na convocatoria establécese o compromiso de tramitar ante as
autoridades competentes os certificados do cumprimento dos requisitos ambientais
requiridos para a execución das operacións previstas na Estratexia DUSI.
 Memoria desenvolvida da ESTRATEXIA DUSI VIGO VERTICAL desenvolvida desde
a área de Fomento do Concello de Vigo.
7.- Competencia.- En base a todo o exposto,de conformidade co disposto no articulo 126 da Lei
7/85 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e Decreto de Delegación de
Competencias do Alcalde-Presidente de data 19 de xuño de 2015, proponse á Xunta de
Goberno Local, previo informe da Intervención Xeral, a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro:

Aprobar a solicitude de axuda a favor do Concello de Vigo en relación á Orde
HAP/2427/2015, de 13 de novembro, pola que se aproban as bases e a primeira
convocatoria para a selección de estratexias de Desenvolvemento Urbano
Sustentable e Integrado (EDUSI) que serán cofinanciadas mediante o programa
operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.

Segundo:

Aprobar a memoria que desenvolve as estratexias de Desenvolvemento Urbano
Sustentable e Integrado denominada ESTRATEXIA DUSI VIGO VERTICAL, que se
anexa ao presente expediente para presentar á convocatoria regulada pola Orde
HAP/2427/2015, de 13 de novembro, pola que se aproban as bases e a primeira
convocatoria para a selección de estratexias de Desenvolvemento Urbano
Sustentable e Integrado (EDUSI) que serán cofinanciadas mediante o programa
operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.
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Terceiro:

Aprobar o compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar as operacións
que se seleccionen dentro do Plan de Implementación da estratexia DUSI, e cuxa
distribución se corresponde coas seguintes obrigacións para o Concello de Vigo:
TOTAL

%

OT2

2.250.000,00 €

12,00%

OT4

4.687.500,00 €

25,00%

OT6

6.187.500,00 €

33,00%

OT9
Total Gasto:
Aportación del Ayuntamiento de Vigo:
Ayudad FEDER

5.625.000,00 €

30,00%

18.750.000,00 €

100,00%

3.750.000,00 €

20,00%

15.000.000,00 €

80,00%

Coa seguinte distribución anual (en relación ás obrigas do Concello de Vigo):
2016
Concello

2017

335.625,00 € 1.057.500,00 €

2018
1.852.500,00 €

2019
504.375,00 €

TOTAL
3.750.000,00 €

%
20,00%

Cuarto:

Declarar que o Concello de Vigo, en cumprimento do requisito establecido na base
vixésimo oitava, apartado 2.e) da Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembro, e de
acordo cos informes e certificados que constan no expediente atópase ao correntes
no cumprimento das obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social, así como
no cumprimento de obrigacións polo reintegro de subvencións, e non está incurso en
ningunha das prohibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, Xeneral de
Subvencións, de 17 de novembro, para obter a condición de beneficiario.

Quinto:

Constituír unha COMISIÓN DE TRABALLO específica denominada ?DUSI-VIGO
VERTICAL, para garantir que no momento da execución da Estratexia seleccionada
contarase cun equipo multidisciplinar coñecedor da regulamentación e normativa
nacional e europea sobre Fondos EIE e especialmente no relativo ás materias de
elexibilidade de gasto, contratación pública, medio ambiente, información e
publicidade e igualdade de oportunidades e non discriminación. A mesma está
composta por:
PRESIDENCIA: Estará presidida polo 2º Tenente de Alcalde e concelleiro do AREA
DE FOMENTO, LIMPEZA E CONTRATACIÓN, que contará como suplente á
Concelleira do AREA DE TRANSPORTE E PROXECTOS ESTATAIS E EUROPEOS.
VOGAIS TECNICOS DA COMISIÓN: Xefes de Área e /ou Xefes de Servizo de:
 FOMENTO
 ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA.
 POLITICA SOCIAL.
 MOBILIDAD
 MEDIO AMBIENTE
 EMPREGO
 PARQUES, XARDÍNS, COMERCIO PARTICIPACIÓN CIDADÁ
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A coordinación técnica da comisión estará conformada por un Técnico do AREA DE FOMENTO.

Esta comisión contará como asesoramento xurídico e económico da seguinte estrutura
municipal:
 Titular da Asesoría Xurídica do Concello de Vigo ou persoa na que delegue.
 Secretaria do Goberno Municipal ou persoa na que delegue.
 Interventor Xeral do Concello de Vigo ou persoa na que delegue.
 Tesoureiro Municipal ou persoa na que delegue.
 Xerente de Urbanismo ou persoa na que delegue.
 Xefatura do Servizo de Contratación ou persoa na que delegue.
Sexto:

Acordar, en cumprimento do requisito establecido na base vixésimo oitava, apartado
2.g) da Orde HAP/2427/2015, de 13 de novembro, o compromiso de tramitar ante as
autoridades competentes os certificados do cumprimento dos requisitos ambientais
requiridos para a execución das operacións previstas na Estratexia DUSI.

Sétimo:

Nomear responsable da estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e
Integrado denominada ESTRATEXIA DUSI VIGO VERTICAL, a efectos de
coordinación, seguimento, e notificacións oficiais ao 2º Tenente de Alcalde e
Concelleiro Delegado da área de Fomento, Limpeza e Contratación, D. David
Regades Fernández.

Oitavo:

Nomear responsable técnico a estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable
e Integrado denominada ESTRATEXIA DUSI VIGO VERTICAL ao Técnico de
Xestión da área de Fomento D. Óscar Couce Senra.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e
corenta e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez
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