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40 días / 180 medidas na loita contra a COVID-19

Durante estes 40 días en estado de alarma o traballo do persoal da Deputación de Pontevedra 
resúmese neste dato: 

180 MEDIDAS 

E, para poñelas en marcha, foron moitas as horas de esforzo e dedicación ao servizo público. Todas 
e todos nós fomos pezas fundamentais para garantir dereitos e servizos na provincia de Pontevedra.

O noso traballo, o traballo dun equipo:

•	 180 MEDIDAS CONCRETAS EN TODOS OS ÁMBITOS DE DECISIÓN DA DEPUTACIÓN. Non 
houbo un día no que a Deputación non adoptara varias decisións para axudar a provincia a mitigar 
esta crise e a saír dela

•	 ESPECIAL ATENCIÓN INTEGRAL AO PRÍNCIPE FELIPE

•	 APOSTA POR AXUDAR AS PERSOAS E COLECTIVOS VULNERABLES CO REFORZO E 
LIQUIDEZ INMEDIATA DE TODOS OS FONDOS DE PROGRAMAS SOCIAIS 

•	 REFORZO NAS AXUDAS AOS CONCELLOS, CON +28 MILLÓNS A DISPOSICIÓN DOS 
CONCELLOS

•	 IMPLANTACIÓN DO TRABALLO EN REMOTO PARA PRETO DE 600 TRABALLADORAS E 
TRABALLADORES

•	 IMPLANTACIÓN DO SOPORTE PARA A REALIZACIÓN DE PLENOS E DAS REUNIÓNS DOS 
ÓRGANOS COLEXIADOS DE XEITO TELEMÁTICO 

•	 CASE 500 RESOLUCIÓNS PRESIDENCIAIS CON SINATURA TELEMÁTICA DURANTE O 
ESTADO DE ALARMA

•	 APROBACIÓN DE BASES DE SUBVENCIÓNS CON OBXECTIVO DE ADIANTAR RECURSOS 
PARA O TECIDO ASOCIATIVO CULTURAL, DEPORTIVO, DA IGUALDADE E DO SECTOR 
PRODUTIVO

•	 ESFORZO EXTRA PARA A TRAMITACIÓN E PAGAMENTO DE TODAS AS AXUDAS DE 
COHESIÓN SOCIAL EN POUCO MÁIS DE 15 DÍAS 
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•	 AXILIZACIÓN DOS PAGAMENTOS DE CERTIFICACIÓNS E SUBVENCIÓNS 2019-2020

•	 TODAS AS FACTURAS PAGADAS EN TEMPO RÉCORD

•	 AXILIZACIÓN DE TODAS AS TRAMITACIÓNS ADMINISTRATIVAS E IMPLANTACIÓN DA 
SINATURA ELECTRÓNICA EN TODAS AS FASES DOS TRÁMITES

•	 XESTIÓNS DE CONTRATOS EN TEMPO RÉCORD

•	 PREPARACIÓN DE TODOS OS EXPEDIENTES PARA O DÍA DE LEVANTAMENTO DO ESTADO 
DE ALARMA

•	 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

•	 GUÍAS PARA PERSOAL, CIDADANÍA E CONCELLOS

•	 MANTEMENTO DO RITMO DE REALIZACIÓN DE REUNIÓNS, TANTO INTERNAS COMO 
EXTERNAS, SEMPRE POR VIDEOCONFERENCIA

•	 155 NOTAS DE PRENSA

E ESTE É UN “BREVE” RESUMO DE TODO O FEITO
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MEDIDAS INTERNAS NA DEPUTACIÓN

Prevención de Riscos Laborais e medidas para o persoal, tanto para o traballo en remoto como 
presencial 

Na adopción destas medidas interviñeron directamente os servizos de Recursos Humanos, Prevención, 
Secretaría, Intervención, Novas Tecnoloxías e Comunicación.

•	 Creación do Comité de Seguimento COVID-19 mesmo antes da aprobación do estado de 
alarma.

•	 Instalación de dispensadores de hidroxel en todos os servizos da Deputación, incluídos os 
puntos de fichaxe do persoal.

•	 Colocación de carteis informativos:

o consellos sobre o lavado de mans en todos os aseos.

o utilización de material de protección.

•	 Desinfección diaria de todas as instalacións da Deputación con reforzos continuados.

•	 Elaboración e distribución de guías informativas sobre o COVID-19 e sintomatoloxía 
das persoas contaxiadas, e recomendacións para a prevención en servizos e dependencias 
públicas. 

•	 Teletraballo para todo o persoal non crítico. Tamén para as excepcións contempladas de 
mulleres embarazadas ou en período de lactación, persoas de risco con patoloxías e aquelas 
que convivan con maiores ou con enfermidades.

•	 Persoal crítico: presencial, aínda que con servizos mínimos, en Secretaría, Intervención, 
Novas Tecnoloxías, Recursos Humanos, Prevención de Riscos Laborais, Areeiro, Revitaliza 
e Finca Mouriscade, ademais de Príncipe Felipe. Foise adaptando coa evolución da crise.

•	 Protocolo para todo o persoal crítico: nunca máis de 2 persoas nun vehículo. Desinfección 
diaria de todos os espazos de traballo. Nos vestiarios só unha persoa de cada vez. Prohibición 
de compartir ascensores e de estancia de dúas persoas ou máis en espazos reducidos.

•	 Prohibición de atención persoal ao público, agás casos nos que se acredite a urxencia e 
sempre con cita previa. Establecemento de cintas de seguridade con distancias superiores 
a 1 metro en todos os puntos de atención.

•	 Peches de todas as oficinas de información turística, dos castelos de Soutomaior e Sobroso 
e do Museo de Pontevedra. Peche da Escola de Cantería e da Escola de Enfermería.

•	 Peche de todas as delegacións do ORAL, aínda que mantendo a atención telefónica e 
telemática á cidadanía. Distribución da Guía sobre a COVID-19.
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•	 Suspensión de todos os eventos, actividades e programas que requiran presencia da 
cidadanía. Tamén se paralizaron as obras durante os 15 días de peche total.

•	 Habilitación dunha canle de información permanente coas e cos delegados sindicais e de 
prevención. 

•	 Creación dun comité de traballo para a desescalada.

•	 Emisión de informacións sobre a reincorporación ao posto de traballo e utilización dos 
materiais de protección. Aprobación de protocolos de reparto de material de protección 
para a desescalada.

•	 Compra de material sanitario e de protección para todo o persoal de cara á desescalada.

•	 Compra de anteparos protectores para os postos de atención ao público.

•	 Compra de arcos medidores de febre para os accesos.

•	 En preparación un sistema de control de accesos para visitantes.
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CENTRO PRÍNCIPE FELIPE 

Desde o primeiro día foi a prioridade absoluta para a Deputación como servicio esencial con plena 
actividade. 

O persoal de Príncipe Felipe demostrou unha altísima sensibilidade e responsabilidade na atención ás e 
aos menores e fíxonos partícipes do que é sentir a POLÍTICA SOCIAL, con maiúsculas 

• Co peche da actividade docente o centro permanece en funcionamento co máis de medio 
cento de menores tutelados. 

• Mantívose o 100 % do persoal con quendas de traballo para atender as e os menores coas 
excepcións contempladas.

• Creouse o Comité de Seguimento propio coa presidenta, Carmela Silva, á fronte. 

• Aprobación de protocolos de actuación interior, anticipándose aos que foron aprobando 
as institucións competentes.

• Desinfección diaria de todas as instalacións, incluídas as rúas e os obxectos de uso persoal 
das e dos menores. Desinfección semanal de todas as vías e espazos exteriores. Instalación 
de dispensadores de hidroxel e revisión de todos os aseos para repoñer dispensadores de 
xabón.

• Subministro de elementos EPI e material de protección para o persoal.

• Reforzo de persoal nos servizos de Enfermería e Vixilancia coa incorporación de 6 novas e 
novos traballadores.

• Acondicionamento dun espazo para posibles tomas de mostras e valoración médica 
previa na área de Enfermería.

• Creación de dous minihospitais de día, con 7 camas cada un, en espazos completamente 
illados para o caso de que haxa que prestarlles unha primeira atención a posibles positivos.

• Plan de continxencia, que inclúe a realización de simulacros co persoal para ensaiar 
reaccións ante calquera imprevisto.

• Centro de Día: contacto permanente coas e cos menores do Centro de Día que volveron 
ás súas casas tras suspenderse a actividade docente, coa supervisión diaria das tarefas 
escolares, contacto asistencial coas familias e reparto diario nos seus domicilios de paquetes 
de alimentación e medicación 

• Elaboracións de menús especiais para as fins de semana para o internado.

• Lanzamento da campaña #PincipiñxsDosLibros, con motivo do día do libro, na que se 
entregaron libros e xogos.
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• Dotación de servizos de vídeo en streaming para que as 15 unidades do Centro Infantil, 
Agarimo e Escola Fogar teñan acceso a Disney+ e a Netflix. Para iso adquiríronse 
reprodutores Android, realizouse a subscrición ás diferentes plataformas e ampliouse a 
cobertura da rede de telecomunicacións.

• Reforzo do Centro Agarimo con oito ordenadores portátiles e da Escola Fogar con dous 
para que as nenas e os nenos poidan facer os deberes mediante a teleformación.

• Habilitación de dúas salas (na Escola Fogar e no Centro Agarimo) para que as nenas e os 
nenos contacten coas súas familias mediante videoconferencia.
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA A ASISTENCIA AOS CONCELLOS

Os nosos mellores aliados e vangarda territorial da loita contra o coronavirus son os concellos. Sen as 
alcaldesas e os alcaldes traballando, o impacto desta crise sería moito maior. A Deputación quere axudalos 
e reforzalos cunha inxección de liquidez inmediata de máis de 28 millóns de euros para axilizar a atención 
ás persoas e colectivos máis vulnerables. 

Para a posta en marcha destas medidas interviñeron fundamentalmente os servizos de Cooperación, 
Cohesión Social, Intervención, Secretaría, Novas Tecnoloxías, Oral e Comunicación. 

• Liña de axuda extraordinaria COVID-19. Dotación total: 1.270.000 euros

Nova liña creada para axudar a loitar contra a pandemia. 

Solicitárona o 100 % dos concellos de menos de 20.000 habitantes. 

Cobre os seguintes gastos: atención a persoas maiores que vivan soas e as que se 
atopen en situación de risco, para a prestación das necesidades de alimentación 
e hixiene; desinfección das dependencias municipais, necesidades básicas da 
cidadanía, incluídos os medios que se empreguen para o reparto de alimentos 
e produtos de primeira necesidade a domicilio; aquelas outras necesidades de 
carácter básico e de natureza asimilada.

• Adianto da liña de axudas de emerxencia. Dotación total: 500.000 euros.

• Adianto do Plan de servizos sociais comunitarios básicos e servizo de axuda no fogar. 
Dotación total: 2.370.000 euros

• Fondo de liquidez do ORAL. Dotación 21.000.000 millóns de euros. Os concellos poden 
percibir, de xeito extraordinario, o importe da súa recadación do ano pasado a modo de 
anticipo, cun desembolso de 21 millóns de euros e dispoñendo da liquidez en 48 horas. 

• Modificación das bases da liña 2 do Plan Concellos. Dotación 3.000.000 de euros para 
facer posibles gastos relacionados coa contratación de persoal relacionado coa loita contra 
a pandemia. 

• Liña 1 do Plan Concellos (Obra). Suspensión durante o estado de alarma de todos os 
prazos de execución e xustificación das obras correspondentes ás convocatorias do Plan 
Concellos aínda en vigor.

• Prórroga dos prazos do Plan DepoRemse

• Reforzo do servizo de teleasistencia. Ata agora 20 novas altas máis e máis de 700 actuacións 

• Prórroga do ORAL ata novo aviso do período de pago voluntario das taxas actualmente en 
período de cobramento

• A aposta tecnolóxica da Deputación nos últimos 5 anos, coa posta en marcha da plataforma 
de Administración Electrónica, fixo posible que máis de 5.650 traballadora e traballadores 
municipais estean teletraballando durante esta crise. Isto supuxo unha CONTRIBUCIÓN 
DECISIVA A FREAR A EXTENSIÓN DA PANDEMIA. 



40 días / 180 medidas na loita contra a COVID-19

-9-

• Instalación da plataforma necesaria para a realización das reunión de órganos colexiados 
nos 52 concellos da provincia que están na plataforma de Administración Electrónica da 
Deputación. Ata hoxe adheríronse 43 concellos e unha mancomunidade. 

• Copia de seguridade na nube O servizo de copia de seguridade na nube para os concellos 
será unha realidade en canto se levante o estado de alarma, porque o soporte tecnolóxico 
xa está ultimado (aínda non operativo)

• Suspensión dos períodos de pagamento voluntario 

• Suspensión dos calendarios fiscais actuais ata a súa actualización.

• Para a cidadanía e empresas aprobamos o Plan personalizado COVID-19 para o 
fraccionamento do pago de taxas e impostos, en concreto do IBI, IAE e IVTM, para todas 
as persoas contribuíntes, autónomas e pemes. Tamén lles prestamos asesoramento aos 
concellos para modificar as súas ordenanzas fiscais e adaptarse a este cambio.

• Clave segura. Novo servizo para facilitar o acceso á Oficina Virtual en condicións de 
seguridade durante a crise. A ou o contribuínte debe dirixirse telefonicamente ao ORAL 
e responder un cuestionario de identificación. Logo remíteselle por correo electrónico o 
procedemento para darse de alta con clave.

• Comunicacións permanente coas entidades locais e coa FEGAMP explicando as axudas 
extraordinarias, modificacións de bases e adiantos de liquidez dispoñibles na Deputación.

• Traslado aos concellos de todas as guías e protocolos postos en marcha na Deputación



40 días / 180 medidas na loita contra a COVID-19

-10-

MEDIDAS ADOPTADAS NO ÁMBITO DA ECONOMÍA E O EMPREGO

Traballamos para lles axudar ás empresas e persoas emprendedoras e autónomas desde os servizos de 
Emprego, Medio Ambiente, Comunicación, Cooperación e SmartPeme

§	  Cumprimento total da instrución para a axilización dos pagos a empresas e autónomos 
pola realización de obras, subministracións ou prestación de servizos. No último trimestre 
o PMP estivo en torno aos 10 días, e agora conseguimos reducir a 9. Esperamos unha 
redución aínda superior no dato do mes de abril

• Adianto das bases das subvencións a confrarías de pesca e marisqueo e cooperativas 
agrogandeiras. Dotación de 450.000€ para que vaian preparando a documentación. 
O prazo de presentación de solicitudes abrirase cando remate o estado de alarma, co 
obxectivo de axudar o sector primario para revitalizar a economía.

• 1.º Coworking de Barro en liña. Programa impulsado en colaboración coa Escola de 
Organización Industrial, coa presenza na inauguración do secretario de estado de Industria, 
Raúl Blanco. Impulsamos os proxectos de 20 novas empresas. 

• Ofrecemento ás empresas viveiristas de Barro e Lalín para aprazar alugueres e exoneralas 
do pago nos casos de cese de actividade. 

• Plan de Continxencia para asesorar empresas na crise. Atención persoal a 113 persoas 
emprendedoras (datos de principios de abril). Crecemento de máis dun 20 % no servizo de 
atención de consultas directas de empresas

• Reforzo da formación en liña para as pemes, con ducias de obradoiros en liña para os que 
houbo que ampliar as prazas dada a enorme demanda. Cursos de ciberseguridade, tráfico 
web, técnicas de márketing e xestión de redes sociais destinados a pequenas empresas 

• Adhesión ao movemento CovidMakers para axudar á creatividade e reorientación da 
capacidade produtiva de EPI por parte de persoas voluntarias e tamén empresas. Inclusión 
na newsletter de SmartPeme dos vínculos a actividades maker. Tamén se puxo a disposición 
dos CovidMakers do Centro Provincial de Economía Dixital de Barro.

• Organización de webinars (seminarios en liña en formato vídeo) para formar a 
autónomos e pemes en márketing e actividade en liña. Tivemos ao prestixioso divulgador 
económico José María O`Kean, con máis de 250 persoas emprendedoras que a seguiron

• Coordinación e seguimento diario da situación dos estudantes Erasmus que están en 
Italia e dos retornos

• Posta en marcha dunha aceleradora para o comercio, que inicia a súa andadura o 27 deste 
mes 

• Lanzamento da campaña do produto de proximidade, como medida de apoio as e os 
produtores 
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MEDIDAS ADOPTADAS NO ÁMBITO DO TURISMO

O turismo é, sen dúbida, o sector económico que máis vai ter que adaptarse tras esta crise, e é necesaria 
unha reacción rápida para colocar a provincia de Pontevedra no rumbo dunha estratexia nova e adaptada 
ás circunstancias e ao escenario que se abre. 
No deseño destas accións participou o Servicio de Turismo co apoio de Comunicación

• Encargo urxente do Plan de Reactivación. Un estudo de impacto da COVID-19 no turismo da 
provincia que estará dispoñible a principios de maio e será a primeira “foto” do estado do sector 
tras esta crise.

• Elaboración dun novo Plan estratéxico de turismo 2021-2023. O actual Plan remataba este ano 
pero adiantamos a elaboración do seguinte

• Campaña “Viaxa mañá” para unha promoción diferente. O audiovisual que puxemos en soportes 
dixitais alcanzou unha difusión extraordinaria: 54.000 visualizacións en medios; 25.000 descargas 
na web da Deputación; 1,5 millóns de impresións; un alcance no Twitter de Turismo Rías Baixas 
de 14.000 persoas e 25.000 en Facebook; nas redes da Deputación 13.000 impresións e 4.000 
visualizacións cun impacto de 80.000

• Campaña #21Days21Destinations para coñecer durante o confinamento, en liña, algúns dos 
recursos turísticos máis destacables da nosa provincia. 

• Campaña “Aves desde a Casa” con SEO Birdlife.

• Formación SICTED. Participaron 104 empresas nos cursos en liña para revalidar ou obter o 
certificado do Sistema Integral de Calidade Turística Española en Destinos (SICTED). 

• Xuntanza telemática coa Secretaría de Estado e a Rede Estatal de Destinos Intelixentes para 
avaliar a situación e comezar a deseñar estratexias para despois do COVID-19.

• Participación no Consello Galego de Turismo, no que se abordou un Plan de seguridade para o 
que propoñemos un selo de confianza sanitaria e paquetes conxuntos con Portugal e outros 
destinos galegos 

• Mesa provincial de turismo realizada con éxito mediante videoconferencia

• Videoconferencias é relación continua cos distintos subsectores afectados 

• Axilización do aboamento das axudas solicitadas no 2019
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MEDIDAS ADOPTADAS NO ÁMBITO DA IGUALDADE

A situación de confinamento das vítimas obriga ás administracións a poñer en funcionamento accións 
que axuden as mulleres e que lles recorden que non están soas.

Todas estas iniciativas foron deseñadas e desenvoltas polo servicio de Igualdade en colaboración co 
servicio de Comunicación 

• Campaña “Fronte á violencia de xénero non estás soa”, de sensibilización das mulleres 
vítimas de violencias machista obrigadas a convivir co seu agresor. 

• Seguimento do servizo ATENPRO (de asistencia a vítimas de violencia de xénero). 
adaptáronse ao procedemento electrónico. Nos concellos de menos de 20.000 habitantes 
hai 69 mulleres co dispositivo de telefonía móbil e telecomunicación que permite que 
as usuarias poidan contactar en calquera momento cun centro atendido por persoal 
especializado durante as 24 horas do día e os 365 dias do ano . HAI 3 NOVAS ALTAS 
DESDE O INICIO DO ESTADO DE ALARMA, que implicaron a posta en funcionamento de 
3 DISPOSITIVOS móbiles novos con localizadores GPS.

• Inxección a concellos e entidades de máis de 320.000 € polos programas desenvolvidos 
en materia de igualdade e loita contra a violencia machista 

• Suspendéronse os programas de Violencia Zero e as actividades que se estaban a 
desenvolver nos centros educativos. 

• Aprobación das Bases de subvencións a entidades de iniciativa social para o fomento 
da igualdade de oportunidades e loita contra a violencia de xénero para o ano 2020, que 
suporán unha inxección de 108.000€ 

• Tramitación das solicitudes presentadas das subvencións nominativas aprobadas no 
orzamento do ano 2020

• Estanse tramitar as solicitudes de entidades para participar no programa Conectadas 2020 
e subvencións aos concellos 2020 para proceder a notificación unha vez se reinicien os 
prazos do procedemento administrativo. 

• Lanzamento da campaña “A importancia dos Coidados”, para darlle visibilidade ao papel 
das mulleres nos coidados e potenciar a corresponsabilidade
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA A MELLORA TECNOLÓXICA

O servicio de Novas Tecnoloxías puxo en funcionamento medidas que nos permitiron mellorar o noso 
funcionamento telemático. Ademais das medidas transversais aos diferentes servizos tamén realizaron o 
seguinte traballo:

• Preparación e configuración dos diferentes sistemas para darlle soporte tecnolóxico ao traballo 
remoto de todo o persoal da Deputación (liñas de comunicacións, sistema de rede privada virtual 
VPN, procedementos, teléfonos e ordenadores corporativos das e dos usuarios).

• Reforzo da atención ás aos usuarios por parte do persoal técnico de sistemas (soporte directo en 
centros, CAU e nivel 3).

• Configuración dos equipos persoais do persoal da Deputación e subministración de 50 equipos 
portátiles, 4 móbiles e 2 tabletas ao persoal que carece dos medios técnicos necesarios.

• Implantación dun sistema para posibilitar o traballo remoto da central telefónica (forneceuse 
de 4 ordenadores portátiles, software de comunicacións e auriculares profesionais con micrófono 
incorporado).

• Creación da guías publicadas na Intranet: 

• Procedementos básicos para o traballo en remoto dos usuarios da Deputación de Pontevedra

•  Recomendacións básicas de seguridade para a configuración das videoconferencias con Zoom 
na Deputación de Pontevedra

• Dinamización do uso de Skype Empresarial para as conversas entre as e os compañeiros.

• Adquisición de 8 webcams e un sistema de altofalantes con micrófono incorporado para a 
realización de videoconferencias.

• Contratación da subscrición do sistema de videoconferencias Zoom Pro para tres anfitrións. 

• Configuración da aplicación Cisco Jabber para o uso de teléfonos virtuais.

• Suspensión da totalidade dos trámites e interrupción dos prazos para a tramitación dos 
procedementos das entidades do sector público de forma automática.

• Elaboración de avisos específicos nos procedementos abertos.

• Habilitación de procedementos referidos a situacións estreitamente vinculadas aos feitos 
xustificativos do estado de alarma

• Desenvolvemento dos fluxos de xestión de expedientes para a tramitación electrónica de 
resolucións asinadas electronicamente.

• Habilitación do libro electrónico de resolucións previsto na normativa de réxime local, reducindo 
deste xeito as sinaturas manuscritas polo risco que nestes momentos comporta mover documentos 
físicos.

• Posta a disposición dun trámite específico para a petición de horas extras de xeito electrónico.

• Habilitación dun expediente específico para a celebración de sesións e adoptar acordos a 
distancia por medios electrónicos e telemáticos dos órganos colexiados.
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• Contratación dunha plataforma de reunións remotas con voto electrónico e validez legal, 
habilitada para o efecto e accesible a través do portal web www.depo.gal, para a asistencia 
telemática e a participación nas sesións plenarias e das comisións informativas durante o tempo 
que estea en vigor o actual estado de alarma.

Habilitación dun repositorio documental accesible en https://goberno.depo.gal como o lugar de 
acceso á documentación relativa ás comisións informativas e do Pleno da Corporación por parte dos 
membros corporativos, os titulares de Secretaría e Intervención e do propio persoal administrativo 
de apoio. 

http://www.depo.gal
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MEDIDAS ADOPTADAS POLOS SERVIZOS DECRETADOS COMO ESENCIAIS

Estes son os servizos considerados como esenciais, que seguiron traballando con total normalidade e puxeron 
ademais en marcha as medidas necesarias tanto de protección como de acción nesta situación de alarma. 

Un traballo fundamental para o coidado do medio, o I+D+I vexetal e animal e o coidado dos animais, así como para 
o mantemento da nosa rede viaria.

PLAN REVITALIZA

• Mantemento da actividade dos centros de compostaxe comunitaria dependentes da 
Deputación con total normalidade ao ser o tratamento de lixo un servizo esencial.

• Garantía técnica de que a compostaxe é un sistema de xestión segura para os residuos, 
incluso con máis fiabilidade que outros modelos de tratamento máis habituais, debido 
á termolabilidade dos virus e ás altas temperaturas sostidas acadadas no proceso de 
compostar.

• Instalación de carteis con recomendacións hixiénicas en todos os centros de compostaxe 
comunitaria para evitar posibles contaminacións cruzadas ás persoas usuarias.

• Cambio do centro de gravidade da xeración de biorresiduos dos grandes produtores á 
produción doméstica, constatando que as achegas da cidadanía aos CCC se duplicaron 
como media en todas comarcas e incluso se cuadriplicaron en áreas puntuais.

• Produción dunha peza audiovisual coa intervención das mestras e mestres composteiros 
responsables das áreas de traballo dándolle os parabéns á cidadanía polo seu bo facer coa 
compostaxe durante o período de alarma e convidándoa a compartir as súas experiencias 
coa etiqueta #EuComposto.

• Implantación dun seguimento específico e pormenorizado dos composteiros individuais, 
con chamadas telefónicas semanais aos preto de 6.000 fogares que participan no 
Revitaliza para de comprobar a corrección do proceso de compostaxe. 

• Reactivación do proceso de selección de persoal e subvención aos concellos para a 
contratación de mestras e mestres composteiros en 14 concellos con incorporación o 
vindeiro 15 de maio.
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ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA DE AREEIRO

• Fundamental apoio aos sectores produtivos 

• Elaboración de produtos de desinfección e asesoramento en desinfeccións dos recintos 
da Deputación 

• Asesoramento para a elaboración para concellos dunha Guía gráfica de limpeza viaria, 
baldeo e desinfección de espazos públicos 

• Guía de virucidas homologada polo Ministerio de Sanidade.

• Mantemento das análises só para as mostras recibidas con paquetería para evitar 
desprazamentos

• Prioridade ás análises que manteñan actividades produtivas ou comerciais e a produtos 
vexetais destinados á venda.

• Publicación dos boletíns fitosanitarios despois de revisión de fincas (en menos número)

• Continuidade da actividade de asesoramento técnico e tamén nos viveiros e sementeiros 
da estación fitopatolóxica.

• Posta a disposición do material de protección existente para o CIPF

FINCA MOURISCADE

• Apoio ao sector gandeiro da provincia, con especial atención ás fábricas de pensos

• Actividade de análise microbiolóxica e de mostras de augas

• Controis de xermes no leite e análises de pensos, ensilados e materias.

• Posta a disposición do material de protección existente para o CIPF
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CENTRO DE ACOLLIDA CAAN

• Centro pechado ao público

• Suspendidas as adopcións

• Traballo en quendas para o coidado dos animais

• Mantemento de recollidas de animais en situación de emerxencia. Durante o estado de 
alarma xa se rescataron case 60 cadelas e cans abandonados

• Chamamentos contra o abandono

INFRAESTRUTURAS (MANTEMENTO VIARIO)

• Reorganizáronse os postos de traballo dos que resultan esenciais para o normal 
funcionamento dos servizos que se prestan de forma presencial, reducindo a presencia o 
máximo posible.

• No caso das brigadas, coordinadores de brigadas, condutores de maquinaria, vixiantes, 
topógrafos e enxeñeiros, están totalmente localizados para atender calquera incidencia 
nas nosas estradas.

• Contacto fluído e permanente coas empresas coas que temos obras en execución, para 
minimizar as incidencias que poidan xurdir , para executar a obra e para certificar o que se 
poida certificar, en aras de axilizar os pagos ás empresas 

• Planificación das próximas necesidades de investimento e preparación dos procedementos 
administrativos para que en canto cese o estado de alarma darlle entre todos un impulso á 
economía produtiva. 

• Axilización dos contratos marco de mantemento e conservación do viario provincial

• Reformulación xunto coa Asociación Española de Carretera da previsión da realización 
do Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local 2.020 que ía ter lugar 
no mes de xuño na Deputación de Pontevedra, e que se adiou en principio para o mes de 
setembro próximo .
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MEDIDAS ADOPTADAS POLOS SERVIZOS NON DECLARADOS ESENCIAIS

Este é o traballo desenvolto desde outros servizos, nos que as súas traballadoras e traballadores seguiron a 
facer un importante labor en remoto, deseñando accións para aliviar o confinamento da xente, mobilizando 
recursos ao axilizar os procedementos e apurando os trámites para cando se levante o estado de alarma. 

Un traballo constante e fundamental para que o retorno sexa áxil para garantir un bo servizo a cidadanía

CULTURA 

• Contactos co sector para analizar perspectivas a medio prazo de colectivos coma os 
festivais audiovisuais e de cinema

• Celebración virtual do Día do Teatro (27 marzo) con enlaces a Pontegal e ao Plan Concellos.

• Lanzamento da campaña Mes de Abril Cultural cunha oferta en liña a través das webs da 
Deputación de Pontevedra e de Turismo Rías Baixas:

• Celebración do Día das Artes (15 de abril). Dedicado a Domingo Antonio de Andrade, 
arquitecto do barroco galego, incluíuse unha proposta de Rutas da Arquitectura pola 
provincia.

• Celebración do Día Internacional do Libro (23 abril) para o que lanzamos unha ampla 
programación virtual: viaxe literaria polo mundo, recomendación de autores de referencia 
e campaña en redes sociais con etiquetas.

• Aprobación das bases de subvencións para actividades culturais e de participación en 
festivais ou certames internacionais, para ir axilizando expedientes de cara o levantamento do 
estado de alarma

• Continúanse tramitando as xustificacións de subvencións concedidas durante o ano 
2019 

• En canto ás solicitudes de subvencións do ano 2020 para os festivais do Audiovisual e os 
de Musica e Artes escénicas as e os interesados seguen a presentar a súa solicitude e vaise 
revisando a documentación para requirirlle que emenden a que non está correcta, para ir 
axilizando expedientes de cara o levantamento do estado de alarma

• Paralización administrativa na fase de resolución do Programa Pontegal en espera das 
decisión que adopte o goberno para a desencalada. Estanse recibindo solicitudes de 
incorporación de grupos e inclúense no catálogo diariamente

• Tramitación das subvencións nominativas contempladas no orzamento de cultura neste 
ano 2020 
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MUSEO

• Reorganización da programación de exposicións para procurar reducir o máis posible o dano á 
tarefa divulgativa

• Divulgación no Facebook de fotos 360º comentadas de pezas que pertencen ás exposicións 
permanentes.

• Visitas virtuais e vídeos divulgativos en redes sociais sobre as exposicións temporais que estaban 
abertas no momento do peche dos edificios: “Leopoldo Nóvoa” e “Debuxantas”. 

• Posta en marcha da iniciativa “O Museo en Familia”, na que periodicamente se colgan actividades 
dirixidas a toda a familia, especialmente ás crianzas:

-Pinta con Nóvoa

-Debuxantas

-Fai o teu monicreque!

-Orixinal ou copia! Atopa as 10 diferencias (para difundir a obra de Castelao)

•  Exposición virtual “Xogamos, lemos e debuxamos en casa”, na que convida a ser comisarias e 
comisarios dunha mostra tras seguir vídeos explicativos do persoal técnico do Museo, para logo 
fotografar a selección de obxectos e subila ao Facebook do Museo.

• A cultura segue en marcha. Difusión de vídeos de xente da arte relacionada co Museo de Pontevedra 
para dar a coñecer o seu día a día de creatividade, que non para durante a corentena.

• Celebración do Día do Libro. Lendo a Castelao. Actividade co relato “O pai do Migueliño”.

• Escolla da nova identidade visual a través dun proceso 100 % telemático: xa estaba en marcha 
antes de decretarse o estado de alarma.

• Reimpulso dos estudos previos á rehabilitación dos edificios centrais e á construción do 
Edificio Arqueolóxico de Valdecorvos (roza da parcela, traballo taquimétrico e xeotécnico).

TRANSICIÓN ECOLÓXICA 

• Ademais do adianto das bases das subvencións a confrarías de pesca e marisqueo 
e cooperativas agrogandeiras traballouse na elaboración de Convenios co sector 
agrogandeiro e forestal para a divulgación da investigación sobre o cambio climático, o 
mantemento do bosques e a sostibilidade enerxética para explotacións agrogandeiras na 
provincia de Pontevedra, listos todos para asinar tras o levantamento do estado de alarma 

• Traballo co Consello Superior de Investigacións Científicas, M. P. (Misión Biolóxica de 
Galicia) para instrumentar unha subvención (a través de convenio) destinada á realización 
dun estudo sobre a conservación, manexo e uso da biodiversidade de variedades locais de 
cultivos galegos na provincia de Pontevedra. 
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• Traballo coa Universidade de Vigo para a elaboración dun estudo sobre o efecto 
dos microplásticos nas comunidades de macroinvertebrados nos ríos da provincia de 
Pontevedra (convenio pendente de sinatura)

• Tramitación de contratos para a xestión de residuos xerados no Servizo de Medio Ambiente, 
reforestación da finca do Castelo de Vilasobroso e a compra de un tractor para a finca do 
Castelo de Soutomaior.

• Continuase co traballo en modo telemático para a obtención dos Selos de Calidade 
Ambiental 

• Continuouse cos traballo de mantemento dos Xardíns dos Castelos e tamén coa 
colaboración cos Concellos no mantemento dos campos de Fútbol

• Proxecto Depofroitos: Plataforma de teleformación do programa Depofroitos, con catro 
accións formativas en liña. Labores de titorización e asesoramento na formación en liña 

• Elaboración dunha proposta de proxecto para a convocatoria LIFE

PATRIMONIO E LINGUA E ARQUIVO

• Divulgación do portal web AtoPO, con fondos documentais do Arquivo provincial, o Museo e 
arquivos municipais. Multiplicáronse por 4 as visitas á web.

• Traballo interno para desenvolver a nova web do servizo de Patrimonio.

• Reforzo da publicación de artigos relacionados cos fondos propios na web arquivos.depo.gal

• Campaña nas redes sociais para celebrar o Día do Libro Infantil e Xuvenil, para coñecer as 
portadas favoritas das e dos nenos e mozos.

MOBILIDADE E COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA

• Encargo dun estudo urxente para analizar o impacto socioeconómico da COVID-19 na zona 
transfronteiriza do río Miño española e portuguesa, afectada polo estado de alarma 

• Difusión e divulgación entre os concellos dunha mensaxe en vídeo de Francesco Tonucci, ideólogo 
das cidades para as e os nenos, dirixido ás crianzas con consellos para o confinamento
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DEPORTES

• Mantemos contacto con clubs, federacións e colectivos

• Aprobamos as bases das axudas deste ano para clubs federados, de competicións 
nacionais e náuticos por importe de 1.875.000 €. As de clubs federados xa están aprobadas 
e publicadas. As de nacionais e náuticos publicaranse en próximos días 

• Xa temos pechada a lista de deportistas de elite que este ano serán da marca provincial 
DepoDan e DepoPromesa. Son 172 DepoDan (118 o pasado ano) e 87 DepoPromesa (71 en 
2019): 70 deportistas máis que en 2019 e que este ano poderán ter acceso ás bolsas por 
un importe de case 250.000€ 

• Aprobación dos convenios cos clubs da provincia. Axudas por 632.50o €

• Cancelación das 209 Deporte Escolas que estaban en marcha na provincia con motivo da 
suspensión da actividade docente presencial. Participaban máis de 10.000 nenos.

• Suspensión das competicións feminina e masculina da Copa Deputación de Fútbol. 

• Están en revisión todas as actividades deportivas, en espera das decisións que o goberno 
central adopte para a desescalada 

• En colaboración con Comunicación estase elaborando unha campaña de promoción do 
deporte con destacados deportistas da provincia como participantes 

• Continúase coas tramitacións das subvención 2019 para garantir a liquidez dos clubs. 
Asemade, axilizouse a tramitación das axudas xa aprobadas no 2020.

XUVENTUDE

• Remate da formación prevista dentro do programa “DepoEmprende” na Escola, ESO e FP, 
con 3 horas en liña que restaban por impartirse trala suspensión da actividade presencial.

• Adianto da convocatoria dos Premios Provinciais á Xuventude para canalizar o talento 
que se está a amosar nas redes sociais. Incremento da dotación económica ata os 32.000 
euros (10.000 euros máis).

• Lanzamento do concurso Desde a túa Xanela, para que as e os mais pequenos debuxen o 
que ven desde as casas.
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ESCOLA DE CANTERÍA

• Habilitación dos medios técnicos para continuar coas clases teóricas de debuxo técnico, 
artístico e historia por medios telemáticos

• Entrega de material informático as e os alumnos que non dispoñían de eles para garantir 
igualdade na formación

ARQUITECTURA

• Análises e estudo da instalación dos medios de protección colectiva

• Continúase cos traballos comezados antes da situación de alarma, con especial atención ao 
cumprimento das medidas de seguridade nas obras paralizadas

• É destacable o traballo do persoal de mantemento que día a día acudían aos servicio 
centrais desta administración, que seguiron facendo unha fantástica labor para que todo 
funcionase correctamente 



40 días / 180 medidas na loita contra a COVID-19

-23-

GRACIAS A TODAS E TODOS. 

SEN VÓS, NADA DISTO SERÍA POSIBLE

#SomosUnGranEquipo
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