Análise de propostas cidadáns (Novembro de 2018)
EDUSI "A Estrada Social e Sostible 2020" Concello de A Estrada
ID

Nome da proposta

Reto

R1P5

APP de mobilidade de A
Estrada que abarque
actuacións dos outros
retos

Mellorar a calidade e/ou
eficiencia dos servizos públicos
mediante as TIC

OT2

APP sobre mobilidade (rutas peonís e ciclables, percorridos
E016: 20.000 accesibles pola cidade, ocupación de aparcadoiros públicos,
monitorización co camiño seguro á escola...)

Sistema de monitorización
Mellorar a calidade e/ou
da ocupación dos
eficiencia dos servizos públicos
aparcadoiros con APP e
mediante as TIC
paneis físicos

OT2

E016: 20.000

R1P3

OT (fondos)

Indicadores

Proposta

Sistema de control de ocupación dos aparcadoiros, APP e paneis
físicos (Durán, Biblioteca, Teatro, Praza da Feira)

Innovació
n

Colectivos obxectivo

Fondos precisos

Tempo de
Cumpre EDUSI
execución

Hai
Fondos

Cumpre
prazos

Non

Todo o concello e colectivos.

SI (cos
20.000,00 € 3 meses condicionantes
de elexibilidade)

Non

Todo o concello e colectivos.

SI (cos
60.000,00 € 3 meses condicionantes
de elexibilidade)

SI

SI

SI

SI

6,5

8

7,74

Non aplica

6,45

10

6,5

7

7,49

Non aplica

3,23

10

7

7

6,81

Non aplica

3,23

9

6,5

7

6,43

Non aplica

1,13

7

5,5

8,5

5,53

Non aplica

10

8

8

9

8,75

Non aplica

10

8

8

8

8,50

Non aplica

10

8

7

8

8,25

Non aplica

10

6,5

7

9

8,13

Non aplica

10

5

8

8

7,75

SI

Conservación e
mantemento de caminos
rurais (art 80.2d) da Lei
5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)

Non aplica

10

6

7

7

7,50

SI

Mantemento de caminos
rurais, patrimonio históricoartístico e protección do
medio ambente (art
80.2d), 80.2e) e 80.2f) da
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)

Non aplica

10

8

6,5

9

8,38

OT2

Melloras na xestión da rede de saneamento (detección e
E016: 10.000 cuantificación de alivios, controladores para a conmutación de
bombeos, sistema remoto de alarmas e supervisión...)

Non

Residentes do casco urbano e redores

SI (cos
50.000,00 € 4 meses condicionantes
de elexibilidade)

SI

SI

R1P1

Melloras na xestión da
rede de abastecemento

Mellorar a calidade e/ou
eficiencia dos servizos públicos
mediante as TIC

OT2

Melloras na xestión da rede de abastecemento (sectorización da
E016: 10.000 rede, axuste de presións, instrumentación de control, armarios
de mostras, sistema de monitorización e alarma...)

Non

Residentes do casco urbano e redores

SI (cos
90.000,00 € 4 meses condicionantes
de elexibilidade)

SI

SI

OT2

E016: 3.500
(contando
escolares
entre 6 e 13 Mellora da seguridade nos camiños urbanos á escola a través de
anos máis
solucións tecnolóxicas (por exemplo pulseiras NFC con lectores
titores con
no percorrido)
datos de
poboación de
2017)

R2P3

Creación de zonas peonís
Promover unha mobilidade
ou de paso preferente de
máis sostibe e inclusiva
peóns no casco urbano

OT4

R2P5

Mellora da accesibilidade Promover unha mobilidade
en espazos públicos
máis sostibe e inclusiva

R2P2

Escolares entre 6 e 13 anos e os seus titores.

EU01: 1

Crear zonas peonís ou de paso preferente para peóns (Serafín
Pazo, Praza de Galicia e o espazo entre Fernando Conde, a
Travesía da Feira e a zona sur da Praza da Feira)

Non

Toda a cidadanía.

OT4

EU01: 1

Actuacións de mellora da accesibilidade de espazos e edificios
públicos e unha APP específica para trazar as rutas máis
accesibles

Non

Creación de rutas peoníss
Promover unha mobilidade
e ciclables que partan e
máis sostibe e inclusiva
rematen no núcleo urbano

OT4

EU01: 1

Habilitación de rutas mixtas (peón/ciclista) en torno ao núcleo
urbano (ruta colesterol, torre de Guimarei, praia fluvial, Valiñas,
monumento ao labrador...)

Non

R2P1

Mellora da seguridade en
Promover unha mobilidade
puntos de especial
máis sostibe e inclusiva
siniestralidade ou risco

OT4

EU01: 1

Mellora da seguridade vial en puntos con especial risco ou
sinestrialidade

R2P4

Ampliar os espazos de
aparcamento disuasorio Promover unha mobilidade
(Teatro, Praza da Feira, máis sostibe e inclusiva
Vinos)

OT4

EU01: 1

Ampliar os espazos de aparcamento disuasorio (preto do Teatro,
no entorno da Praza da Feira e no entorno da zona de vinos)

OT4

EU01: 1

A mala sinalización do rural dificulta algunhas actividades e faino
poco atractvo para visitar. Inicialmente a proposta formúlase no
reto 4 de revitalización do rural ainda que por ámbito
competencial podería encaixar mellor no reto 2 de mobilidade.
O orzamento semella escaso posto que A Estrada ten en torno a
500 entidades de poboación a INE 11. En todo caso, habería que
facer un estudo das necesidades de sinalización a nivel de
parroquia.

OT6

C009: 2.000
visitantes/añ
o
E064: 2.500
metros
cuadrados

Habilitar (desbrozar, señalizar, homologar, acondicionar...) unha
rede periférica de senderos que percorra todo o municipio para
por en valor o patrimonio de A Estrada cunha lonxitude
aproximada de 100 km rehabilitando e/ou mellorando algúns
elementos do patrimonio de A Estrada con actuacións coma
limpezas e eliminación de vertidos

R2P6

R3P1

Sinalización e
Promover unha mobilidade
identificación dos núcleos
máis sostibe e inclusiva
do rural

Habilitar unha rede de
sendeiros

Posta en valor do patrimonio de
A Estrada

SI (cos
60.000,00 € 12 meses condicionantes
de elexibilidade)

SI

Moi variable

SI (cos
Moi
condicionantes
variable
de elexibilidade)

SI

Persoas con problemas de mobilidade.

Adaptable

SI (cos
Moi
condicionantes
variable
de elexibilidade)

SI

Toda a cidadanía e visitantes.

Adaptable

SI (cos
Moi
condicionantes
variable
de elexibilidade)

SI

Si

Toda a cidadanía.

Adaptable

SI (cos
Moi
condicionantes
variable
de elexibilidade)

SI

Non

Toda a cidadanía.

Moi variable

SI (cos
Moi
condicionantes
variable
de elexibilidade)

SI

Non

Non

Toda a cidadanía, especialmente os visitantes.

Toda a cidadanía, especialmente os practicantes
de sendeirismo e amantes da natureza, así coma
visitantes de fora.

SI,
orzament
SI (cos
o
50.000,00 € 12 meses condicionantes
proposto
de elexibilidade)
parece
escaso

500.000 euros (e
Por
SI (cos
máis fora da
determina condicionantes
EDUSI)
r
de elexibilidade)

SI

Puntuación
FINAL

10

Mellorar a calidade e/ou
eficiencia dos servizos públicos
mediante as TIC

Si

P1: Impacto
P4: Relevancia social do
P2: Viabilidade P3: Sostibilidade
en
problema abordado
indicadores

6,45

Melloras na xestión da
rede de saneamento

R1P4

Ordenación do tráfico de
vehículos e persoas nas
vías urbanas (Art 80.2b) da
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)
Ordenación do tráfico de
vehículos e persoas nas
vías urbanas (Art 80.2b) da
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)
Tratamento de augas
residuais (Art 80.2l) da Lei
5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)
Subministro de auga
potable (Art 80.2l) da Lei
5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)

Cumpre análise
socioeconómica

Non aplica

R1P2

Mellora na seguridade dos
Mellorar a calidade e/ou
trayectos urbanos á escola
eficiencia dos servizos públicos
mediante solucións
mediante as TIC
tecnolóxicas

Hai competencias?

SI

Ordenación do tráfico de
vehículos e persoas nas
vías urbanas (Art 80.2b) da
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)

Ordenación do tráfico de
vehículos e persoas nas
vías urbanas (Art 80.2b) da
SI
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)
Ordenación do tráfico de
vehículos e persoas nas
vías urbanas (Art 80.2b) da
SI
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)
Ordenación do tráfico de
vehículos e persoas nas
vías urbanas (Art 80.2b) da
SI
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)
Ordenación do tráfico de
vehículos e persoas nas
vías urbanas (Art 80.2b) da
SI
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)
Ordenación do tráfico de
vehículos e persoas nas
vías urbanas (Art 80.2b) da
Dependerí
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
a do caso
reguladora da
Administración Local de
Galicia)

R3P4

R3P3

R3P2

Recuperar a Torre de
Guimarei

Crear un Xardín Botánico

Posta en valor do patrimonio de
A Estrada

Posta en valor do patrimonio de
A Estrada

Por en valor a carballeira Posta en valor do patrimonio de
que hai detrás do Teatro A Estrada

R4P2

Rutas de posta en valor da
Revitalización do rural
produción local

R4P3

Promoción de activos
turísticos unidos ás
Revitalización do rural
actividades produtivas do
rural

R4P1

R4P4

R4P5

Cursos técnicos para a
profesionalización do
sector primario

Lagar Comunitario

Revitalización do rural

Revitalización do rural

Centro de Transformación
Revitalización do rural
de Produtos Agrarios

OT6

Recuperar o camiño detrás da estación de autobuses que leva
directamente á Torre de Guimarei cun paseo de árbores que
recorra un pequeno regato ata a Torre. Por en valor a carballeira
C009: PTE de
ao lado do depósito de vehículos. Esta ruta levaría tamén ao
estimación
entorno onde se fai a festa do cabalo e concursos hípicos.
E064: 3.500
A nivel de rutas poderíase integrar tanto noutras propostas de
metros
movilidade de rutas en torno ao casco urbano coma noutras
cuadrados
propostas patrimonias da ruta perimetral que podería enlazar
con rutas coma esta. Proponse integrar esta proposta na ruta
perimetral de 100 km.

OT6

Crear un Xardín Botánico na zona deportiva cun paseo arbolado
asociado (autóctono e exótico). Sería en terreos municipais
distinguindo dúas zonas, norte e sur, que combinarían bosque
autóctono (norte) con invernadoiro (sur) e un paseo intermedio
a modo de transición gradual. Preséntase coma unha proposta
para por en valor o patrimonio natural de A Estrada e ao mesmo
tempo atraer visitantes e xerar unha infraestrutura con diversos
valores medioambientais e formativos. A proposta inicial
revisouso detallando prezos de referencia para as árbores a
C009: PTE de plantar, unha proposta de cursos de formación para os
estimación
xardineiros municipais, a defensa da posta en valor do
E064: 0
patrimonio natural, a búsqueda de convenios coas facultades do
ramo para empregar o invernadoiro coma punto de estudo e o
convenio con facultades e ciclos de turismo para organizar
visitas. Aproxímanse costes de 30.000 euros que a priori
parecen escasos para abordar con solvencia o proxecto, pero en
todo caso sería preciso facer un estudo pormenorizado para
sabelo con certidume. Ocorrería o mesmo para a estimación dos
custos de mantemento e "operación" da infraestrutura. En todo
caso, de cara a priorizar ou non esta ou outras actuación deberá
valorarse a incidencia sobre o patrimonio xa existente.

OT6

C009: residual
E064: > 2.500 Por en valor a carballeira que hai detrás do Teatro (terreos
metros
privados, habería que adquirilos)
cuadrados

Non

Non

Toda a cidadanía e visitantes.

Toda a cidadanía e visitantes.

Non

Toda a cidadanía, especialmente os habitantes da
contorna urbana.

Non

Produtores locais do rural que poidan articular
unha ruta para a posta en valor dos seus produtos.
Habería unha fase inicial para recopilar produtores
interesados e outra de definición de rutas.

E059: 3.000

Creación de rutas/sendeiros sinalizados e debidamente
acondicionados asociados á posta en valor de actividades
produtivas locais combinadas con elementos patrimoniais da
contorna.

OT9

E059: 3.000

Mejorar la web actual de turismo de A Estrada y crear una APP
(o mejorarla si ya hay una) e incluir en la misma un espacio de
tienda on line para productores locales y puntos de venta que
los comercialicen (que sea sencilla la gestión de perfiles).

Non

Productores locales del rural y comercios que
vendan sus productos

OT9

E059: 200

Cursos de formación para axudar á diversificación cara produtos
de maior valor engadido e, en xeral, a profesionalización do
sector primario e transformador cunha reserva de prazas para
colectivos coma mulleres e parados de longa duración.

Non

E059: 3.000

A Estrada e o concello de galicia com maior producion de mazá
ecoloxica para sidra coa posta en marcha de pequenas sidrerias.
Esta proposta prentende mellorar a súa viabilidade era preciso
ter un lagar comunitario para os procesos de picado e prensado,
que son os que máis encarecen a producion de sidra. Dentro
deste lagar comunitario cabe a posibilidad de producir mosto
para as sidrerias ou tentar facer unha marca común, así como os
derivados tales como mosto, aguardente, calvados, etc.
O principal problema é que cos fondos da EDUSI nin se pode dar
axudas directas a produtores para que monten este lagar, nin se
pode financiar unha infraestrutura produtiva que terá un uso
privado. Tampouco vemos marxe en canto a compotencias
municipais.

E059: 3.000

A idea é aproveitar ese centro de transformación de produtos
agrarios para poder trnsformar/elaborar outros produtos
agrarios. Por exemplo, conservas vexetais de patacas, patacas e
xudías, xudías, grelos ou patacas con grelos. Deste xeito
cubriríanse épocas do ano nas que a planta de transformación
está parada, xa que a planta para a transformación de mazá en
mosto abrangaría os meses de outubro-novembro, mentres que
outros produtos abrangarían desde febreiro-marzo ata
setembro-outubro rentabilizando a inversión do centro de
transformación.
O principal problema é que cos fondos da EDUSI nin se pode dar
axudas directas a produtores para que monten este lagar, nin se
pode financiar unha infraestrutura produtiva que terá un uso
privado. Tampouco vemos marxe en canto a compotencias
municipais.

OT9

OT9

OT9

Non

Non

SI (cos
400.000,00 € 12 meses condicionantes
de elexibilidade)

SI

SI,
orzament
Por
SI (cos
o
30.000,00 € determina condicionantes
proposto
r
de elexibilidade)
parece
escaso

20.000,00 €

1 mes

SI (cos
condicionantes
de elexibilidade)

SI (cos
250.000,00 € 9 meses condicionantes
de elexibilidade)

SI

SI

SI

Mantemento de caminos
rurais, patrimonio históricoartístico e protección do
medio ambente (art
80.2d), 80.2e) e 80.2f) da
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da
Administración Local de
Galicia)

Non aplica

7

8

6,5

9

7,63

SI

Parques e xardíns e
protección do medio
ambente (art 80.2d) e
80.2f) da Lei 5/1997, do 22
de xullo, reguladora da
Administración Local de
Galicia)

Non aplica

5

9

7

6,5

6,88

SI

Parques e xardíns e
protección do medio
ambente (art 80.2d) e
80.2f) da Lei 5/1997, do 22
de xullo, reguladora da
Administración Local de
Galicia)

Non aplica

6

5

7

6,5

6,13

SI

Turismo e mantemento de
caminos rurais (art 80.2n y
Si (habería que incidir
80.2d) da Lei 5/1997, do
na dualidade rural22 de xullo, reguladora da
urbano)
Administración Local de
Galicia)

10,00

9

7

8

8,50

10

9

6,5

8

8,38

6,32

9

10

8

8,33

Si (habería que incidir
Turismo (art 80.2n) da Lei na dualidade rural5/1997, do 22 de xullo,
urbano e a
reguladora da
necesidade de
Administración Local de mellorar a visibilidade
Galicia)
dos produtos do
rural)
Si (habería que incidir
Formación de activos y
na dualidade ruralparados (art 80.2p) da Lei
urbano e a
5/1997, do 22 de xullo,
necesidade de
reguladora da
mellorar a
Administración Local de
productividade das
Galicia)
actividades do rural)

SI (cos
100.000,00 € 9 meses condicionantes
de elexibilidade)

SI

SI

Produtores locales del rural; mujeres y parados de
larga duración.

SI (cos
50.000,00 € 6 meses condicionantes
de elexibilidade)

SI

SI

Produtores de mazá para elaboración de sidra cun
impacto potencial importante en mulleres e
mozos.

Non é posible
dar axudas
directas nin
subvencionar
200.000,00 € 12 meses
inversións de
carácter
privado/produti
vo.

SI

SI

Non se lle atopa encaixe
competencial.

-

-

-

-

-

0

Diferentes produtores do rural de A Estrada.

Non é posible
dar axudas
directas nin
subvencionar
100.000,00 € 6 meses
inversións de
carácter
privado/produti
vo.

SI

SI

Non se lle atopa encaixe
competencial.

-

-

-

-

-

0

OT9

E059: 1424
personas en
2017

Estudo da poboación con entre 12 e 20 anos, deseño e posta en
marcha de intervencións orientadas a ataxar problemas de
convivencia escolar e familiar, adiccións e expectativas de futuro
en adolescentes

Non

Adolescentes entre 12 e 20 anos.

Adaptable

SI (cos
Continuad
condicionantes
o
de elexibilidade)

SI

SI

Impulsar iniciativas sociais
comunitarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

OT9

E059: 5.672
personas en
2017

Estudo da poboación de 65 anos en adiante, deseño e posta en
marcha de intervencións orientadas a ataxar problemas de
mobilidade, illamento social, tempo libre e
interxeneracionalidade. Solápase coa proposta de mobilidade
no rural.

Non

Persoas de máis de 65 anos.

Adaptable

SI (cos
Continuad
condicionantes
o
de elexibilidade)

SI

SI

Impulsar iniciativas sociais
comunitarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

OT9

E059: 10738
personas en
2017

Estudo completo das problemáticas das mulleres de A Estrada,
deseño e posta en marcha de intervencións orientadas á
formación e capacitación en diferentes áreas

Non

As mulleres de A Estrada.

Adaptable

SI (cos
Continuad
condicionantes
o
de elexibilidade)

SI

SI

OT9

Actividades de promoción da igualdade de forma conxunta coas
asociacións feministas. Xa se podería considerar incluído na
E059: 10.738
proposta xeral de estudo e intervención sobre mulleres. Pola
personas en
natureza e uso dos fondos da EDUSI non se pode facer coma
2017
axudas directas, deberían ser iniciativas do concello licitadas por
este definidas de forma conxunta coas asociacións.

Adaptable

SI (non
Continuad
poderían ser
o
axudas directas)

OT9

Potenciar as actividades do centro xuvenil A Estación incluyendo
la reforma del edificio de la estación de autobuses. Xa se
podería considerar incluído na proposta xeral de estudo e
intervención sobre adolescentes pero contemplaría o uso por
diferentes colectivos, co foco nos mozos (por exemplo
actividades interxeneracionais). A proposta ten o seu favor que
está apoioada por colectivos que teñen un percorrido en
promover iniciativas para os mozos e mozas en diferentes eidos
coma o lecer saudabre, o emprendemento e o voluntariado. O
inmoble proposto parece ser titularidade da Xunta de Galicia
cunha concesión a unha entidade privada para outros usos,
ainda que na actualidade leva anos en abandono. Sería preciso
sondear as posibilidades reais de chegar a un acordo para facer
uso dese inmoble e avaliar as necesidades de rehabilitación
precisas así coma as alternativas que poidan existir (¿vello
centro de saúde?). Recibíronse múltiples reiteracións de
propostas en torno ao Centro Xuvenil polo que parece ter
demanda real na cidadanía.

R5P1

Estudo e intervencións
sobre adolescentes

Impulsar iniciativas sociais
comunitarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

R5P2

Estudo e intervencións
sobre a terceira idade

R5P4

Estudo e intervencións
sobre as mulleres

Promover coas asociacións Impulsar iniciativas sociais
R5P10
actividades en prol da comunitarias destinadas a
igualdade
colectivos desfavorecidos

R5P7

R5P10

R5P11

R5P8

R5P9

Potenciar o Centro Xuvenil
Impulsar iniciativas sociais
A Estación e habilitar un
comunitarias destinadas a
espazo axeitado para a súa
colectivos desfavorecidos
actividade

Mellora da Biblioteca

Crear espazos físicos
polivalentes para
asociacións

Impulsar iniciativas sociais
comunitarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

Impulsar iniciativas sociais
comunitarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

Establecer e manter unha Impulsar iniciativas sociais
rede de mulleres de A comunitarias destinadas a
Estrada
colectivos desfavorecidos

Promover a igualdade a
través da lectura
(biblioteca)

Impulsar iniciativas sociais
comunitarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

OT9

E059: 1.424
personas en
2017

Millorar a biblioteca, tanto os fondos dos que dispón como a
búsqueda das referencias. Incluso a incorporación na plataforma
de
Bibliotecas de Galicia.
Potenciar o uso dela, con diversas actividades; tales como
contacontos, talleres de encadernación…
E059: 20.000 Proposta con difícil encaixe no OT2. Podería encaixar mello no
OT 9 ao que se reasigna. Sería necesario analizar qué implica la
integración en la red de Bibliotecas de Galicia. O orxamento
indicado parece escaso para acometer o proxecto. Podería
converxer coa proposta de articular un espazo na biblioteca en
prol da igualdade.

OT9

E059: habría
que estimarlo
pero
estaríamos
hablando
fácilmente de
miles de
personas
potenciales

OT9

Establecer e manter unha rede de mulleres de A Estrada, de
E059: 10.738
xeito que se poidan organizar e abordar as súas problemáticas
personas en
de forma axeitada. Xa se podería considerar incluído na
2017
proposta xeral de estudo e intervención sobre mulleres.

OT9

E059: 10.738
Crear un espazo feminista na biblioteca que promova a
personas en
igualdade mediante a lectura.
2017

Crear espazos polivalentes para o seu uso por diferentes
asociacións. Solápase con moitas senón todas as propostas
sociais. De feito pode ser algo ao que se lle dea forma a partir
dos estudos previos que se mencionan noutras propostas. He
preciso dispor dun inmoble axeitado listo ou para reformar,
pouco viable novo.

Non

Non

Non

Non

Si

Non

As mulleres de A Estrada.

Os mozos e mozas de A Estrada.

Todo o concello e colectivos.

Toda a cidadanía e especialmente os membros de
asociacións.

As mulleres de A Estrada.

As mulleres de A Estrada.

Si (a falta de
Por
buscar unha
Necesario estudo determina fórmula para o
r
seu uso ao non
ser municipal)

SI

SI

SI,
orzament
SI (cos
o
6.000,00 € 10 meses condicionantes
proposto
de elexibilidade)
parece
escaso

Moi variable

Por
SI (cos
determina condicionantes
r
de elexibilidade)

Adaptable

SI (cos
Continuad
condicionantes
o
de elexibilidade)

Adaptable

SI (cos
Continuad
condicionantes
o
de elexibilidade)

SI

SI

SI

A prestación de servizos
sociais e programas
destinados á xuventude
Si (habería que incidir
(Art 80.2k) e 80.2o) da Lei
nos problemas dos
5/1997, do 22 de xullo,
adolescentes)
reguladora da
Administración Local de
Galicia)
A prestación de servizos
sociais e programas
destinados á terceira idade
Si (habería que incidir
(Art 80.2k) e 80.2o) da Lei
nos problemas da
5/1997, do 22 de xullo,
terceira idade)
reguladora da
Administración Local de
Galicia)
A prestación de servizos
sociais e programas
destinados á muller (Art
Si (habería que incidir
80.2k) e 80.2o) da Lei
nos problemas das
5/1997, do 22 de xullo,
mulleres)
reguladora da
Administración Local de
Galicia)

10

8

7

9

8,50

10

8

6,5

9

8,38

10

8

7

8

8,25

SI

Programas destinados á
muller (Art 80.2o) da Lei
Si (habería que incidir
5/1997, do 22 de xullo,
nos problemas das
reguladora da
mulleres)
Administración Local de
Galicia)

10

8

7

7

8,00

SI

Programas destinados á
xuventude (Art 80.2o) da
Si (habería que incidir
Lei 5/1997, do 22 de xullo,
nos problemas dos
reguladora da
adolescentes)
Administración Local de
Galicia)

10

7

7

8

8,00

SI

Actividades e instalacións
Si (habería que incidir
culturais (Art 80.2k) da Lei
na necesidade de
5/1997, do 22 de xullo,
mellorar as
reguladora da
infraestructuras
Administración Local de
culturais)
Galicia)

10

8

9

5

8,00

SI

Actividades e instalacións
culturais e deportivas así
Si (habería que
coma a ocupación do
enmarcalo coma algo
tempo libre (Art 80.2k) e
transversal al
80.2o) da Lei 5/1997, do
necesidades de
22 de xullo, reguladora da
diversos colectivos)
Administración Local de
Galicia)

10

7

6,5

8

7,88

SI

Programas destinados á
muller (Art 80.2o) da Lei
Si (habería que incidir
5/1997, do 22 de xullo,
nos problemas das
reguladora da
mulleres)
Administración Local de
Galicia)

10

8

6,5

7

7,88

SI

As actividades e
instalacións culturais (Art
Si (habería que incidir
80.2n) da Lei 5/1997, do
nos problemas das
22 de xullo, reguladora da
mulleres)
Administración Local de
Galicia)

10

9

6

4

7,25

R5P14

Para os mozos e para A
Estrada (pista de skate)

Impulsar iniciativas sociais
comunitarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

Realmente esta proposta consiste en rescatar de forma illada
una das actuacións recollidas noutra proposta máis ampla. En
concreto existe a demanda de facer unha pista de skate para os
mozos. Poderíase contemplar, xa sexa dentro ou non da EDUSI,
coma unha proposta a contemplar nas actuacións que se
aborden no futuro na medida na que se poida integrar coma
una demanda cidadá (por exemplo se se actúa nalgún outro
espazo público).

OT9

E059: 1.424
personas en
2017, pero no
todos serían
practicantes
de skate

OT9

E059: no
existe un
censo, podría
estimarse con
los estudios
previos pero
es probable
que estemos
hablando de
cientos de
personas

Non

Mellora da mobilidade no rural, especialmente de persoas
maiores a través de: programa de conductores solidarios, APP
de compartición de taxi ou un servizo subvencionado de
transporte colectivo

R5P3

Impulsar iniciativas sociais
Mellora dos problemas de
comunitarias destinadas a
mobilidade do rural
colectivos desfavorecidos

R5P5

Programa de formación Impulsar iniciativas sociais
básica a colectivos coma comunitarias destinadas a
inmigrantes
colectivos desfavorecidos

OT9

E059: 1.338
nacidos en el Programa de formación básica (graduado escolar) a colectivos
extranjero en específicos coma inmigrantes
2017

R5P6

Impulsar iniciativas sociais
Asesoramento legal a
comunitarias destinadas a
inmigrantes e retornados
colectivos desfavorecidos

OT9

E059: 1.338
Servizo de asesoramento legal a inmigrantes e emigrantes
nacidos en el
retornados (permiso de residencia, axudas, reclamación de
extranjero en
pensións no extranxeiro...)
2017

R5P12

R5P13

Crear un Punto de
Encontro Familiar

Para os mozos e para A
Estrada

Impulsar iniciativas sociais
comunitarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

Impulsar iniciativas sociais
comunitarias destinadas a
colectivos desfavorecidos

Non

Os mozos e mozas de A Estrada.

Por
SI (cos
Necesario estudo determina condicionantes
r
de elexibilidade)

SI

SI

Parques e xardíns,
instalacións deportivas e
programas destinados á
xuventude (Art 80.2d), Si (habería que incidir
80.2n) e 80.2o) da Lei
nos problemas dos
5/1997, do 22 de xullo,
adolescentes)
reguladora da
Administración Local de
Galicia)

7

7

7

8

7,25

SI

O transporte público de
vixeiros e/ou a execución
de programas propios Si (habería que incidir
irientados á terceira idade na dualidade rural(Art 80.2m) e 80.2o) da Lei
urbano e os
5/1997, do 22 de xullo,
problemas de
reguladora da
mobilidade)
Administración Local de
Galicia)

3,45

6

6,5

9

6,24

0,34

9

8

5

5,59

1,84

9

6

4

5,21

0,34

7

4

7

4,59

-

-

-

-

0

Adaptable

SI (cos
Continuad
condicionantes
o
de elexibilidade)

Os inmigrantes e en xeral as persoas sen graduado
escolar.

Adaptable

Por
SI (cos
determina condicionantes
r
de elexibilidade)

SI

SI

Non

Os inmigrantes e retornados.

Adaptable

SI (cos
Continuad
condicionantes
o
de elexibilidade)

SI

SI

OT9

E059: 25*3
(estimación al
alza en base a
una noticia
sobre el
volumen de
familias en
Vigo)

Crear un Punto de Encontro Familiar segundo está regulado no
Decreto 96/2014, no cal se entende que poden ser titulares os
concellos. Ten asociados un requisitos moi concretos de
funcionamento, instalacións, equipamento, personal…(pode ser
unha traba a nivel de inversión inicial e costes operativos).

Non

As familias separadas de A Estrada que empregan 80.000 euros por
SI (cos
o Punto de Encontro Familiar de Santiago ou
ano máis a
Continuad
condicionantes
Pontevedra (desplazamentos de entre 30 e 45
inversión inicial
o
de elexibilidade)
minutos).
das infraestruturas

SI

SI

OT9

Ainda que na proposta se marcaban diversos retos, clasificouse
no que mellor encaixa. Na proposta se mencionan diversas
actuacións coma o cambio da rede do campo de fútbol da
Alameda, cambio de baldosas, escaleiras no palco, skatepark,
resolver os problemas de goteiras na estación de autobuses,
rechear os ocos dos aparcadeiros da Biblioteca e Correos...O
E059: 2.537 orzamento proposto parece insuficiente. Algunhas actuacións
persoas en
fan referencia ao ámbito da Alameda, que xa será obxecto de
2017 (entre 3 actuacións no ámbito da EDUSI que están en marcha. Outra
e 18 anos)
podería ser de difícil execución ao afectar a un elemento
patrimonial catalogado (palco da Alameda). Das restantes,
algunhas non parecer manter unha relación directa co colectivo
obxectivo ou xa estarían integradas en outras propostas máis
amplas (como é o caso de melloras na estación de autobuses). O
resto poderían ser demandas ou deficiencias a trasladar aos
servizos municipais para a súa consideración.

Non

Os mozos e mozas de A Estrada.

-

-

Si

Persoas do eido rural con problemas de
mobilidade.

3.000,00 € 10 meses

-

SI

Formación a activos e
desempregados (Art
Si (habería que incidir
80.2p) da Lei 5/1997, do
nos problemas dos
22 de xullo, reguladora da
inmigrantes)
Administración Local de
Galicia)
Os Servizos Sociais, a
promoción e a inserción
Si (habería que incidir
social (Art 80.2k) da Lei
nos problemas dos
5/1997, do 22 de xullo,
inmigrantes e
reguladora da
retornados)
Administración Local de
Galicia)
Decreto 96/2014, no cal se
entende que poden ser
titulares os concellos. A
prestación de servizos
Si, habería que incidir
sociais e programas
nos colectivos
destinados á infancia e
obxectivo.
muller (art 80.2k) e 80.2o)
da Lei 5/1997, do 22 de
xullo, reguladora da
Administración Local de
Galicia)

-

-

