ESTRATEXIA METROPOLITANA

ACTA Reunión Grupo de Traballo EDUSI metropolitana
jueves día 19 de mayo a las 13.00 horas en la sala de Xuntas de la Dirección de Hacienda,
20,22. 2ªplanta, A Coruña. Inicio: 13.00 horas. Fin: 15.00 horas.

c/La Franja

Sendo as 13.00 horas do día 19 de Mayo de 2016, na Sala de Xuntas de la Dirección de Hacienda reúnese en
sesión ordinaria a Mesa de Traballo da EDUSI metropolitana, asistindo á mesma:
Asistencia:
-Miguel Tenreiro Bouza.
Concelleiro de Administración Local, Obras e Servizos do Concello de Sada.
-Karina Díaz Arlune
Técnica do Ayuntamiento de Culleredo.
-Javier Varela Tejedor.
Xefe de gabinete Concello de Culleredo.
-Rodrigo López Piquín.
Concelleiro delegado de Obras Públicas e Medioambiente do Concello de Oleiros.
-Mercedes Casanova Díaz.
Técnica do Consorcio das Mariñas.
-Miguel Ángel Sandar Picado.
Consorcio das Mariñas.
-Jose Agustín Barca Cotelo.
Arquitecto Municipal do Concello de Cambre.
-Roberto M. Chao Gavilán.
Arquitecto municipal do Concello de Bergondo.
-M. Concepción García.
Asesora Concellaría Rexeneración Urbana do Concello de A Coruña. Coordinadora grupo traballo
EDUSI metropolitana.
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En dita reunión desenvólvese o seguinte ORDE DO DÍA:
1_ Breve presentación dos tres proxectos EDUSI existentes na área metropolitana
(Consorcio dás Mariñas, Concello de Culleredo, Concello da Coruña), por parte dos
técnicos correspondentes presentes na mesa EDUSI.
2_ Primeira aproximación de proxectos ou estratexias potenciais do resto de
municipios susceptibles de ser incorporados ao novo documento EDUSI da área
metropolitana.
3_Prazos.
4_Coordinación vía asistencia técnica.
5_Comentarios e suxestións.

No desenvolvemento da reunión se segue o orden do día preestablecido , transcorrendo a reunión de acordo co
que segue.
A reunión comeza cunha breve exposición dos tres proxectos EDUSI existentes, dos
cales pasamos a transcribir as liñas estratéxicas dos plans de implementación
correspondentes:

CONSORCIO DAS MARIÑAS.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DAS LIÑAS DE ACTUACIÓN.
LA.1. Medioambiente en proximidade.
LA.2. Mercados Sostibles.
LA.3. Industria para a ciudadanía.

CONCELLO DE CULLEREDO.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DAS LIÑAS DE ACTUACIÓN.
L.A.1. Nodos@Culleredo.
L.A.2. Administración electrónica.
L.A.3. Transporte púbico sostible.
L.A.4. Trama urbana sostible.
L.A.5. RedE urbana-fluvial sostible.
L.A.6 . Culleredo patrimonio natural.
L.A.7. Culleredo patrimonio do Camiño.
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L.A.8. Patrimonio industrial.
L.A.9. Permeabilidade urbana.
L.A.10. Mellora da transición cidade/zoas industriais.
L.A.11.- Comercio de Culleredo.
L.A.12.- Dinamización social.

CONCELLO DE A CORUÑA.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DAS LIÑAS DE ACTUACIÓN.
L.A.1. Itinerarios personalizados de inclusión social contra a vulnerabilidade.
L.A.2. Acceso a un hábitat digno.
L.A.3. Plan de accesibilidade e deseño universal.
L.A.4. Eficiencia enerxética en iluminación pública.
L.A.5. Mobilidade sustentable.
L.A.6. Mellora da contorna urbana e do hábitat.
L.A.7. Rehabilitación de espazos públicos como valoración do patrimonio natural e
cultural.
L.A.8. Mellora da contorna urbana dos polígonos industriais.
L.A.9. Adaptación dos mercados como espazos públicos de mellora da convivencia.
L.A.10. Xestión de inventarios urbanos para a identificación de vulnerabilidades.

A continuación dáse paso a unha rolda entre os presentes na que se comparten ideas
en relación ás liñas estratéxicas dos tres proxectos EDUSI presentados. A mobilidade
e os criterios ambientais considéranse asuntos claves.
Hai un consenso xeral a
cerca da complementariedade das liñas estratexias dos tres plans e a súa aplicación
ao restante número de concellos da área metropolitana. Tamén se considera de
interese que as liñas estratéxicas presentadas están dalgunha maneira recollidas de
maneira xeral no documento da xuntanza alcaldes do pazo de Mariñán.
En relación aos prazos, prevese que a nova convocatoria saia a mediados de
xuño, en calquera caso, esta convocatoria está pendente da resolución da
anterior. Dado a premura dos prazos para a redacción dun documento solvente
que aúne os criterios dos dez concellos presentes, valórase a posibilidade da
contratación dunha asistencia
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Como resumen final, farase mención aos
ACORDOS ADOPTADOS:
Acórdase que dita contratación
Consorcio dás Mariñas.
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entre

o

Concello

Non habendo máis asuntos que tratar, sendo ás 15.00 horas, levántase a reunión.
A Coruña a 19 de mayo de 2016.

Asdo. Mª Concepción García.
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