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Co Regulamento de Participa ción 
Cidadá as veciñas e veciños e mais 
as asociacións de Ames poderán 
a partir de agora exercer os seus 
dereitos a participar na res muni-
cipal, a acceder á información, a 
intervir nas sesións do Pleno mu-
nicipal, ou a presentar queixas, 
suxestións ou reclamacións, cuxo 
seguimento estará a cargo dunha 
comisión especial. Así mesmo, 
establece o dereito á audiencia 
pública sobre cuestións significa-
tivas da acción municipal e para 
formular propostas, iniciativas e 
consultas populares. 

A veciñanza poderá participar 
na xestión municipal a través de 
tres tipos de órganos: a Asemblea 
de Participación Cidadá ou da 
Veciñanza, que é o órgano máxi-
mo de participación cidadá na 
xestión municipal, cuxas fun-
cións son o estudo, debate e ase-
soramento das grandes liñas es-
tratéxicas da política municipal; 

O REGULAMENTO  
DE PARTICIPACIÓN  
CIDADÁ, MÁIS PRETO
O Regulamento de Participación concreta  
os dereitos da cidadanía e o tecido asociativo  
a acceder á información, a intervir nos  
plenos municipais e a participar na xestión 
municipal.

as Asembleas Territoriais, que ca-
nalizarán a participación territo-
rial: na parroquia para o ámbito 
rural e na vila para o urbano. E os 
Consellos Sectoriais, que son órga-
nos de participación de carácter 
temático en áreas de actividade 
municipal. 

Finalmente regula o Rexistro de 
asociacións municipais así como 
os medios públicos e as axudas 
que se poñen ao dispor do tecido 
asociativo amesán.

O novo Regulamento de Partici-
pa ción Cidadá, un dos compro-
misos adquiridos no acordo de 
investidura do alcalde, e en cuxa 
elaboración colaboraron todos os 
grupos políticos municipais, pre-
sentarase no Pleno de febreiro.

Este documento deriva do Re-
gu lamento orgánico municipal, 
aprobado en 2016, segundo o cal a 
participación cidadá será obxecto 
dun regulamento específico.

Para dar a coñecer a proposta de 
Regulamento desenvolvéronse 
no mes de setembro dous actos 
abertos á veciñanza nas Casas 
da Cultura de Bertamiráns e do 
Milladoiro. Posteriormente rea-
lizouse unha consulta pública 
sobre a proposta, a través da pá-
xina web municipal, co obxectivo 
de contar coa participación da ci-
dadanía na súa elaboración e re-

PRESENTACIÓN DO REGULAMENTO 
DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

cadar a opinión das persoas e das 
organizacións mais representati-
vas. Estableceuse un prazo de 20 
días hábiles que rematou o pasa-
do 19 de outubro. 

Con este novo regulamento mu-
nicipal propiciarase unha maior 
participación e transparencia nos 
debates plenarios e na xestión 
municipal.
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O SUPERÁVIT, PARA  
GASTO SUSTENTABLE
O Pleno aprobou destinar o superávit do exercicio 2017, integrado no 
remanente de tesourería para gastos xerais, por valor de 214.185 eu-
ros, a investimentos financeiramente sustentables, maioritariamente 
no rural.

Bertamiráns e do camiño das Pun-
xeiras Baixas-Condomiña, Ortoño 
(39.615 euros); pavimenta ción da 
rúa paralela á rúa do Rego, que 
está próxima ao Cuartel da Garda 
Civil, e acceso á Casanova (37.082 
euros); pavimentación do acceso 
da AC-543 a Lamas, Ames (24.326 
euros); e substitución do chan do 
parque infantil de Estivada de 
Castelao, no Milladoiro (18.846 
euros). 

A través desta obras trátase de 
conservar e mellorar as infraes-
truturas do rural, facilitando un-
ha mellor accesibilidade e dotan-
do de maior seguridade a estes 
lugares. Ademais, mellóranse as 
instalacións destinadas á poboa-
ción máis nova como é o caso dun 
parque infantil do Milladoiro.

É a primeira vez 
que o Concello 
de Ames destina 
unha contía do 
superávit a 
investimentos 
financeiramente 
sustentables. 

En 2019 está pre-
vista a execución 
de obras de am-
pliación da rede 
de saneamento 
en tres lugares 
da parroquia de 
Ames, por un 
total de 62.753€, 
e unha obra de 
mantemento co-
rrectivo na EDAR 
de Sisalde, por 
valor de 80.725€. 

INVÍSTENSE CASE 
600.000 EUROS  
EN OBRAS DE  
SANEAMENTO

O Concello de Ames destina por 
primeira vez na súa historia unha 
contía do superávit a investimen-
tos financeiramente sustentables 
para o rural. Este acordo foi adop-
tado no Pleno extraordinario ce-
lebrado o pasado 10 de outubro. 
Deste xeito, aprobouse que o su-
perávit do exercicio económico 
de 2017, por valor de 214.184,92 
euros, integrado no remanente de 
tesourería para gastos xerais, se 
aplique para investimentos finan-
ceiramente sustentables. 

Coa dita contía vanse executar 
os seguintes proxectos: pavimen-
tación do acceso a Biduído de Arri-
ba (47.878 euros); pavimentación 
do acceso ás Punxeiras Bai xas, 
en Ortoño (46.439 euros); pavi-
mentación da rúa do Paraxó, en 

Ao longo de 2018 executáronse di-
ferentes proxectos de saneamen-
to, abastecemento e recollida de 
pluviais no rural de Ames. En to-
tal investíronse 358.704 euros na 
execución de obras nos lugares de 
Lapido e Maguxe (Ortoño); Sura 
(Ameixenda); A Ponte Maceira, 
Novais e A Garea (Agrón); O Outei-
ro e Tarrío (Bugallido), Ventín 
(Biduído), Ventosa (Covas); e O 

Portanxil  (Trasmonte) con fon-
dos propios municipais, cargo 
ao canon correctivo da empresa 
adxudicataria do Ciclo Integral da 
Auga (Espina y Delfín) e achegas 
de fondos provincias. A maioría 
destas obras estaban recollidas no 
acordo asinado coa Federación de 
Asociacións do Rural, polo que se 
investiron 150.000 euros (corres-
pondentes ao 2017). 

Ademais, nos lugares de Castri-
go, Guimaráns e Quistiláns estan-
se executando proxectos por va-
lor de 222.054 euros, procedentes 
de fondos provinciais, e acaba de 
aprobarse o expediente de licita-
ción do saneamento no núcleo de 
Susavila de Carballo por valor de 
92.890 euros. 

A contía total destas obras de 
saneamento no rural é de 580.758 
euros. 

Proxectos para 2019
Para 2019 está prevista a execu-

ción de obras de ampliación da re-
de de saneamento en tres lugares 
da parroquia de Ames (Castelo, 
Quintáns e Outeiro) por un total 
de  62.753 euros. Ademais, reali-
zarase unha obra de mantemen-
to correctivo na EDAR de Sisalde, 
por valor de 80.725 euros, co ob-
xectivo de executar un pozo de 
grosos orientado a mellorar o 
rendemento da liña de pre-tra-
tamento e paliar a saturación da 
depuradora.
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A TRAVESÍA DO PORTO ABRE  
O ACCESO AO PARQUE DO  
MILLADOIRO
A zona norte do Milladoiro mellorou a súa imaxe despois das  
obras de urbanización executadas na beirarrúa oeste da Travesía  
do Porto. 

Ordénase o 
acceso ao parque 
e aos equipamen-
tos. Aumenta a 
seguridade e 
a accesibilidade. 
Mellora a imaxe 
da zona.

ñas desta localidade. A conexión 
destas dúas zonas fíxose a través 
dunhas escaleiras e unha rampla 
accesible. Asemade, ao carón das 
escaleiras de acceso executouse 
unha ampla bancada que serve 
tanto para acceder ao parque ás 
persoas con mobilidade reducida 
como para o repouso e o lecer. Por 
outra banda, mantívose o arbore-
do existente, plantáronse novas 
especies e creáronse novas zonas 
de xardín. 

PARQUES INFANTÍS A CUBERTO 
NOS NÚCLEOS URBANOS

APROBADO O DESTINO  
DE 1,3 MILLÓNS DE EUROS  
DO POS+ PARA 2019

ORDENANZA DE PROTECCIÓN E 
CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS

A través do Plan 
Único 2019 da 
Deputación, 
Ames disporá de 
1.335.090€, dos 
cales 1.195.090€ 
serán para facer 
novos investi-
mentos, principal-
mente no rural. 

O Pleno extraordinario do 18 de 
decembro de 2018 aprobou a pro-
posta para investir 1.195.090 euros 
do Plan Único da Deputación de 
2019. Cunha partida de 427.005€ 
vaise sufragar a rehabilitación da 
área deportiva de Bertamiráns; a 
construción duns vestiarios no 
pavillón de Bertamiráns; a me-
llora do camiño de Quistiláns a 
Costoia; e as obras de pavimenta-
ción dos accesos en Costoia, dos 
viarios no lugar de Outeiro e do 
acceso ao cemiterio municipal.

As obras realizadas na zona nor-
te do Milladoiro permitiron unir 
a Travesía do Porto coa zona ver-
de que está ao carón da área de-
portiva e do IES do Milladoiro. O 
proxecto, que foi adxudicado por 
un importe de 245.993 euros, foi 
sufragado con fondos provinciais.

Deste xeito, ordenouse a Trave-
sía do Porto, que mantén o seu 
carácter de travesía urbana, déu-
selle continuidade á zona urbana 
que vén dende a rúa Palmeiras e 
aumenta a seguridade e a acce-
sibilidade dos peóns no tránsito 
cara aos diversos equipamentos: 
Casa da Cultura, Pavillón, piscina 
descuberta e instituto. Ampliouse 
a beirarrúa oeste, que agora conta 
cunha beirarrúa exterior (Camiño 
Portugués), de 3,30 metros, e ou-
tra interior de 2,60 metros, sepa-
radas ambas por unha aliñación 

Na Xunta de Goberno Local do 22 
de decembro de 2018 aprobouse o 
inicio da licitación da obra de cu-
brición de dous parques infantís 
dos núcleos urbanos amesáns, que 
se executará durante 2019. Estas 
actuacións desenvolveranse nas 
áreas de xogo da praza de Chavián, 
en Bertamiráns, e do Agro da Vella, 
no Milladoiro. En Bertamiráns cu-
brirase unha zona de 160 m2 apro-
ximadamente, e substituíranse os 
xogos dunha parte do parque, 
mentres que no Milladoiro cubri-
rase unha superficie de preto de 
400 metros cadrados.  

A cuberta realizarase cunha ma-
lla téxtil semitransparente li xeira, 
que garante o uso da zona cuber-
ta nas estacións de choiva e nas 
secas, e tanto nos períodos de ilu-
minación diúrna como nocturna, 

No pasado mes de xuño o Pleno 
apro bou por unanimidade a orde-
nanza para a protección e con ser-
vación dos camiños e vías pú blicas 
municipais, fronte aos danos que 
poidan sufrir como consecuencia 
das sacas de madeira, mais tamén 
da circulación e transporte de ve-
hículos agrícolas de grandes di-
mensións ou mesmo de vehículos 
de recreo como quads, motocicle-
tas e outros similares. A ordenan-
za tamén aborda os prexuízos ou 
residuos que poidan xerar acti-

vidades de carácter deportivo ou 
cultural.

A nova ordenanza elaborada 
polo goberno municipal contem-
pla diferentes aspectos, entre os 
cales destaca a obrigatoriedade 
de comunicar ao Concello con 15 
días hábiles de antelación as ta-
las que se vaian realizar. A nova 
normativa tamén estipula que as 
vías públicas non poderán ser uti-
lizadas para o almacenamento da 
madeira.

dadas as diferenzas horarias do 
solpor. Estas obras, que se atopan 
en fase de licitación, sufragaranse 
con fondos provincias. Nos dous 
proxectos investiranse 380.169 
euros.

de arboredo. Ademais, pasou a 
ter aparcadoiros laterais de 2,5 
metros, separados da calzada por 
unha rigola.

Ademais, con esta actuación, 
rematada no mes de xuño, abriu-
se aos peóns o parque central do 
Milladoiro –que vai ser obxecto 
dunha reforma e ampliación gra-
zas ao programa DUSI–, uníndoo 
á Travesía do Porto para formar 
unha grande zona verde e área de 
lecer para todos os veciños e veci-

Con outra partida de 378.670€ 
vanse realizar obras de pavimen-
tación dos viarios da estrada que 
vai da rotonda da Bola ata Fra-
mán-Eirapedriña; do núcleo do 
Pedregal; do Casaliño; e do cami ño 
da estrada provincial do Mercuto 
a Folgueira.

Por último, cunha terceira par-
tida de 389.415€ executarase o sa-
neamento en Suevos e Sorribas; a 
reparación do camiño de Castelo 
a Vilar e a senda peonil de Ventín 
a Coira.
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ACTIVIDADES E CAMPA-
ÑAS PARA SENSIBILIZAR 
A PROL DA NATUREZA 
A Aula da Natureza pon en marcha o programa Variedade é 
Vida - Vida é Variedade (VéV), para dar a coñecer o medio natural 
e reflexionar sobre a súa importancia.

A Aula da Natureza desenvolve 
un gran labor de educación am-
biental a través de múltiples ac-
tividades de sensibilización, con-
cienciación e formación dirixidas 
tanto ao ámbito escolar coma á ci-
dadanía en xeral. 

No último trimestre de 2018 pú-
xose en marcha o programa Va
riedade é Vida  Vida é Variedade 
(VéV), a través do cal se pretende 
dar a coñecer o medio natural, así 
como comprender e reflexionar 
sobre o importante que é o am-
biente para todos os ámbitos do 
ser humano. Este programa estivo 
dividido en catro sesións diferen-
tes: Vida nocturna, Vida na nature
za, Vida nas covas e Vida no aire. 
Está previsto que este programa 
continúe durante o primeiro se-
mestre de 2018.

Ademais desenvólvense outro 
tipo de actividades como as xor-
nadas micolóxicas; obradoiros de 
elaboración de perfumes; Nenos 
no bosque, a través do cal os nenos 
e nenas participaron nun paseo 
polo monte; obradoiros de divul-
gación científica para a infancia; 
Ciencia Divertida, etc. A activida-
de da Aula da Natureza tamén se 
estende ao ámbito educativo rea-
lizando diferentes obradoiros co 
alumnado nas instalación da Aula 
da Natureza, situada en Quintáns 
(A Ameixenda), ou organizando 
saídas interpretativas polas ru-
tas coma a do Rego dos Pasos, do 
Rego da Andoriña, etc.

Campamentos de verán
Nos campamentos de 2018, que 

organizan todos os veráns as con-
cellarías de Medio Ambiente e 
Mocidade, participaron máis de 
400 rapazas e rapaces. Con eles, 
búscase ofrecer unha oferta for-
mativa de desenvolvemento per-
soal concibida para fomentar nas 

As avarías provo-
cadas por botar-
mos as toalliñas 
ao wc ocasionan 
un gasto en Ames 
de 114.000 euros 
anuais. As toalli-
ñas á PAPELEI-
RA! é o lema da 
campaña que nos 
lembra onde se 
deben botar. 

 

EN 2018 RETIRÁRONSE EN 
AMES 500 NIÑOS DE AVESPA 
VELUTINA
A Concellería de Medio Ambiente 
e maila Agrupación de Protección 
Civil desenvolveron durante o 
2018 un plan municipal para o 
con trol e a loita contra a avespa 
velutina. 

Medio Ambiente encargouse dos 
repartimentos de 150 trampas e lí-
quido atraente, para o cal se des-
tinaron 4.250 euros. O primeiro 
repartimento realizouse nos me-
ses de abril e maio, co obxectivo 
de capturar as raíñas no momento 
da formación do niño primario; o 

PUNTOS PARA RECARGAR  
COCHES ELÉCTRICOS 

segundo, no outono, coincidindo 
co abandono das raíñas do niño e 
a aparición doutras novas. 

A actividade da agrupación de 
Protección Civil estivo dirixida á 
retirada dos niños avistados, que 
provocaron un total de 564 avisos. 
Xa están retirados 500. Durante as 
dúas semanas de maior activida-
de, chegáronse a retirar entre 50 
e 100 raíñas diarias. Para realizar 
este labor dotouse os voluntarios 
e voluntarias de formación sobre 
o manexo dos niños, o tratamen-
to de biocidas e prevención de 
riscos. Investiuse máis de 8.000 
euros municipais na retirada dos 
500 niños entre esprais, biocidas, 
cursos, gasoil e outros materiais. 
A parroquia de Ortoño foi onde 
maior número de niños se avista-
ron (145), seguida de Ames (98), 
Biduído (93), Bugallido (61), Covas 
(42), Trasmonte (36) e Agrón (33). 

Tamén neste plan municipal 
contra a velutina estaban incluídas 
as charlas teórico-prácticas impar-
tidas por Lolo Andrade, entomólo-
go e técnico de Protección Civil de 
Cambre, de grande ex pe riencia.

O Concello de Ames acaba de ins-
talar dous puntos de recarga para 
coches eléctricos, un na praza do 
Concello, en Bertamiráns, e outro 
no aparcadoiro da Casa da Cultu-
ra do Milladoiro. A recarga con es-
tes postes será gratuíta, mediante 
o uso de tarxetas. Ames convér-
tese así no primeiro concello da 
provincia con puntos de recarga 
de titularidade municipal e no se-
gundo de Galicia.

Neste impulso do uso do ve hícu lo 
eléctrico, tanto por parte da pro pia 
administración como da cidadanía, 
dotouse a Brigada Municipal de 
Obras cun vehículo eco-eléctrico 
e cun híbrido a gas, grazas a unha 
partida orzamentaria do Concello 
para fomentar o uso de vehículos 
eléctricos, híbridos e de hidróxeno, 
como alternativa aos de combusti-
bles fósiles, para reducir os niveis 
de contaminación.

Charlas forma-
tivas para a ve-
ciñanza, repar-
timento de 150 
trampas e líqui-
dos atraentes e 
retirada de niños 
avistados forma-
ron parte do plan 
en 2018. 

crianzas e nas mozas e mozos a 
autonomía e a independencia per-
soal, ao tempo que se promove a 
cooperación e o respecto, ademais 
dun estilo de vida saudable ligado 
ao medio natural, ao deporte e á 
cultura. 

As toalliñas, á papeleira
A Concellería de Medio Am bien-

te tamén colaborou recentemente 
coa Concellaría de Servizos Básicos 
na posta en marcha de dúas cam-
pañas. Baixo o lema Tirar toalliñas 
ao WC PASA [á] FACTURA. As toa
lliñas á PAPELEIRA!, estase desen-
volvendo unha campaña de sen-
sibilización para deixar de tirar 
as toalliñas polo WC. Ames gasta 
114.000 euros ao ano en avarías 
producidas polo uso inadecuado 
das toalliñas. 

Coa segunda campaña, denomi-
nada ASÍ NON. Lévaos ao Punto 
Limpo #CoidaAmes, estase tratan-
do de concienciar sobre a necesi-
dade de utilizar o Punto Limpo e 
optar pola correcta recollida de 
voluminosos. 
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A Brigada de Garda Medioambien-
tal de Ames ocúpase da conser-
vación dos recursos naturais e o 
mantemento do equilibrio eco-
lóxico. Entre as súas funcións des-
taca a erradicación de vertedoi-
ros incontrolados, o mantemento 
e xestión das rutas naturais do 
Concello, a roza de vexetación nos 
espazos naturais, a colaboración 
na prevención de incendios, así 
como actuacións puntuais e ur-
xentes no medio.

CONSERVAR OS RECURSOS  
NATURAIS E MANTER  
O EQUILIBRIO ECOLÓXICO
A Brigada de Garda Medioambiental traballa na erradicación de 
vertedoiros incontrolados e no mantemento das rutas naturais.

Vertedoiros incontrolados
Abandonar residuos en lugares 

non autorizados está prohibido, 
mais seguen aparecendo vertedoi-
ros incontrolados. No ano 2018 a 
Brigada de Garda Medioambiental 
tivo que recoller máis de 1.400 
vertidos realizados indebidamen-
te pola veciñanza. O lixo recóllese 

Ames conta cunha nova briga-
da, Aprol Rural, subvencionada a 
través do programa de fomento 
do emprego no medio rural da 
Consellería de Economía, Em-
prego e Industria. Esta brigada 
está a actualizar as redes de faixas 
secundarias do Concello, é dicir, 
adaptando aos últimos cambios 
producidos na Lei de prevención e 
defensa contra os incendios fores-
tais de Galicia a definición dos es-
pazos de biomasa vexetal arredor 
de núcleos habitados, vivendas 
illadas, fincas así como das vías, 
camiños e fincas de propiedade 
municipal. Tamén están crean-
do un mapa xeorreferenciado 

A BRIGADA APROL RURAL  
ACTUALIZA AS REDES  
DE FAIXAS SECUNDARIAS 

para as parcelas, vías e camiños 
municipais.

O Concello definiu en 2007, no 
Plan municipal para a Protección do 
Espazo Rural e dos Asentamentos 
de Poboación, que xa se actualizou 
en 2016, un total de 59 ámbitos de 
protección a núcleos urbanos e 54 
de protección a vivendas illadas e 
outras instalacións. 

Dende xullo levan revisado e 
actualizado 11 ámbitos: aumen-
tou o número de parcelas afecta-
das, que pasa de 1.718 a 2.532, así 
como a superficie forestal onde 
cómpre realizar labores de xes-
tión de biomasa, que pasa de 70 
ata 166 hectáreas.

Para os volumino-
sos existe un ser-
vizo municipal de 
recollida e pódese 
utilizar o Punto 
Limpo.

 

blece o punto onde se debe deixar 
(na maioría dos casos, xunto ao 
colector de lixo máis próximo á 
vivenda) e o día, no cal se fará a 
recollida. 

Ademais, Ames conta co servi zo 
do Punto Limpo, situado na rúa das 
Hedras do Polígono do Milladoiro, 
ata o que poden achegarse todos 
os cidadáns que queiran desfacer-
se daqueles obxectos e materiais 
que non van aos colectores con-
vencionais de residuos: compo-
ñentes eléctricos e electrónicos, 
entullos de obras, envases balei-
ros contaminados... 

Rutas de sendeirismo e 
prevención do lume

A Brigada de Garda Medioam-
biental tamén se encarga do man-
temento das rutas de sendeiris-
mo do Concello, mediante rozas 
de maleza, vixilancia, sinaliza-
ción, reposición de infraestrutu-
ras deterioradas ou destruídas, 
e conservación de elementos pa-
trimoniais e arquitectónicos. Así, 
ao longo deste ano traballaron 
no mantemento das rutas dos 
muíños de Riamonte, do Tambre, 
do río Sar, da Senda verde, da 
Andoriña ou do Rego dos Pasos. 
Tamén realizaron rozas puntuais 
de determinadas zonas como A 
Ponte Maceira ou lugares por on-
de discorren carreiras ou trails.

Por último, colaboran na pre-
vención de incendios forestais 
con rozas de mato e maleza en 
datas próximas a época estival e 
controlando e marcando os pun-
tos hidrantes (puntos de auga).

PLÁNTANSE OUTRAS 4.000  
ÁRBORES CONTRA O LUME

da contorna da urbanización de 
Aldea Nova, as zonas máis afec-
tadas habitualmente polos incen-
dios en Ames, cubrindo un total 
de 76.404 metros cadrados, onde 
se plantaron 2.385 plantas, gra-
zas ás 113 adhesións ao plan que 
se asinaron entre os 77 propieta-
rios/as implicados e o Concello de 
Ames.

Á terceira fase do 
plan o Concello 
destina 58.000 
euros de fondos 
exclusivamente 
municipais.

 

O Concello de Ames está desen-
volvendo a terceira fase do Plan 
municipal de prevención de in-
cendios forestais, dándolles de 
novo á veciñanza a posibilidade 
de se acoller ao plan de frondo-
sas caducifolias. Durante o perío-
do do outono-inverno 2018-2019 
estase actuando nos ámbitos 09 
(Ventosa, O Lombao, urbaniza-
ción do Bosque Animado) e 04A 
e 04B (Monte de Outeiro - Pena 
Amarela), onde se plantarán un-
has 4.000 árbores frondosas en 
523 fincas que ocupan unhas 12 
hectáreas.

O Plan estase executando con 
fondos exclusivamente munici-
pais. A esta terceiras fase o Conce-
llo destina 58.000 euros: para a 
compra das árbores (uns 16.000 
euros) e para a contratación por 
cinco meses dunha brigada com-
posta por un capataz e dous peóns, 
así como para o material necesa-
rio para a preparación dos terreos 
para a posterior plantación (42.000 
euros).

Nas dúas fases anteriores do 
proxecto iniciado en 2016 actuou-
se sobre 113 parcelas das seis al-
deas da parroquia de Piñeiro e 

taminación ambiental e afear a 
contorna, pode supoñer sancións 
económicas que, dependendo da 
gravidade, van dende os 900 eu-
ros ata os 9.000 euros.

Recollida de voluminosos
Neste senso, desde o mes de 

setembro está en marcha a cam-
paña de concienciación sobre a 
necesidade de utilizar o Punto 
Limpo e optar polo correcto tra-
tamento de voluminosos, baixo o 
lema “ASÍ NON. Lévaos ao Punto 
Limpo #CoidaAmes”.

A campaña lembra que hai un 
servizo de recollida de residuos 
voluminosos como mobles, elec-
trodomésticos ou colchóns, a dis-
posición da veciñanza. Para usalo 
abonda chamar ao teléfono 981 19 
12 40 e indicar o tipo de residuo 
que se quere tirar. O servizo esta-

de xeito manual, sepárase e depo-
sítase no Punto Limpo para o seu 
posterior tratamento e reciclaxe.

A Concellaría de Medio Ambien-
te chama á colaboración cidadá 
para evitar estas condutas incívi-
cas, e informa de que abandonar 
residuos en lugares non autoriza-
dos, ademais de contribuír á con-
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REDE DE COMEDORES  
ESCOLARES: SATISFACCIÓN 
DAS FAMILIAS E PREMIO  
“PROGRESO”
O 92% das familias están moi satisfeitas cos 
comedores escolares e considéranos un ser-
vizo de conciliación esencial, que valoran 
con 4,53 sobre 5 puntos. 

Neste curso o 
servizo munici-
pal de comedores 
incrementouse 
en 50 novas pra-
zas con respecto 
ao 2017/2018, e 
en máis de 200 
dende o ano 2015, 
grazas á optimi-
zación das 1.254 
prazas dispo- 
ñibles.

 

MODIFICADA A  
NORMATIVA DOS 
COMEDORES 
O regulamento dos servizos educativos de 
conciliación foi modificado co acordo previo 
co Consello Escolar Municipal.

Segundo o informe sobre a valo-
ración que fan as familias usua-
rias sobre a Rede Municipal de 
Comedores Escolares, o 92% das 
familias din estar moi satisfeitas 
con este servizo e só o 2% das fa-
milias manifestan estar insatisfei-
tas. A nota global que reciben os 
comedores é de 4,53 sobre 5 pun-
tos. Así mesmo, o 96% dos usua-
rios considérao como un servizo 
de conciliación, esencial para o 
84,5% das familias usuarias, xa 
que ambos os cónxuxes traballan. 

Este informe, realizado polo 
Instituto de Estudos e Desenvolve-
mento de Galicia (IDEGA) por en-
carga do Concello de Ames, forma 
parte dun estudo co obxectivo de 
revisar, sobre a base de datos 
reais e información detallada, a 
normativa que rexe os comedores 
escolares, os programa lúdicos e a 
Escola de Verán. Baséase nas 545 
enquisas respondidas no pasado 
xuño realizadas ás 883 familias 
usuarias do servizo de comedo-
res municipais dos CEIP Agro do 
Muíño, A Maía, Ventín e Barouta, 
e maila EEI do Milladoiro.

A Corporación municipal apro-
bou de xeito inicial no Pleno de 
outubro a modificación do regu-
lamento da Rede municipal de co-
medores escolares, Bos días cole 
e Tardes divertidas, a cal contaba 
co apoio da comunidade educati-
va, logo de ser abordada en nu-
merosas reunións do Consello Es-
colar. Logo da fase de exposición 
pública, á espera de posibles ale-
gacións, o regulamento aprobara-
se definitivamente, tralo que será 
de aplicación de cara ao curso 
2019-20.

Coa reforma buscouse optimi-
zar o total de 1.254 prazas dispo-
ñibles na Rede; consolidala como 
un servizo de conciliación, ou-
torgando maior valoración á si-
tuación de ocupación laboral de 
ambos os cónxuxes, como ocorre 
nas escolas infantís; e valorar os 
datos económicos das familias en 
relación á situación máis actual 

RENOVACIÓN DA 
FURGONETA PARA 
OS COMEDORES
O servizo de comedores escolares 
de Ames conta desde este curso 
2018/19 cunha nova furgoneta 
para transportar e distribuír os 
alimentos que se elaboran nas co-
ciñas do CEIP de Agro do Muíño 
e da Escola Infantil do Milladoiro 
ata aos CEP de Ventín, CEIP A Maía 
e Barouta.

O contrato de adquisición do 
vehículo foi adxudicado por un 
importe de 24.970 euros, sufraga-
do pola Deputación da Coruña. O 
acto de entrega realizouse en xu-
ño, tralo que foi rotulado e acon-
dicionado para o cumprimento 
dos requisitos sanitarios esixi-

Premio “Progreso”
A Federación Andaluza de Mu-

nicipios e Provincias e a Fundación 
para o Desenvolvemento dos Po-
bos de Andalucía recoñeceron 
co Premio “Progreso” o Concili@
mes, logo de seleccionalo entre 
outras doce iniciativas presenta-
das por nove concellos. 

O premio foi concedido polo 
ca rácter innovador do Concili@
mes que non só favorece a conci-
liación da vida familiar e laboral, 
senón que aposta pola calidade e 
os hábitos saudables e tamén é un 
proxecto educativo.

Proposta pedagóxica
O tempo que os nenos e nenas 

están no comedor escolar é óp-
timo para fomentar o respecto, 
a tolerancia e o compañeirismo. 
O servizo de comedores munici-
pais programa mensualmente un 
conxunto de actividades colecti-
vas para fomentar transversal-
mente estes valores mentres se 
divirten xunto ao resto de com-
pañeiras/os. A astronomía, a vida 
pirata, Frida Khalo, a igualdade 
de xénero... son algúns dos temas 
que se tratan.

posible, os que poida ofrecer a 
AEAT na data establecida para a 
preinscrición. 

Acordada a convocatoria 
de axudas para ANPAS

Tamén se modificaron as bases 
da convocatoria de axudas des-
tinadas ás ANPA, logo acordalo 
coas asociacións de nais e pais de 
Ames, polo que as novas convo-
catorias serán en concorrencia 
competitiva. 

Ademais modifícanse os con-
ceptos subvencionables e inclúen-
se novos conceptos como os de 
organización de encontros e xor-
nadas, así como o de mobiliario 
e material didáctico. Igualmente 
abre a posibilidade de subven-
cionar totalmente as actividades 
que desenvolvan en función do 
volume de alumnado que ten ca-
da centro escolar.

dos no transporte de alimentos 
envasados.

O circuíto diario da furgoneta 
está coordinado para axustarse ao 
horario dos centros. A partir das 
15.30 h, o coche recolle os conte-
dores de novo para levalos de vol-
ta ás cociñas e úsase para os re-
cados referentes aos comedores, 
tralo que se lle realiza unha des-
infección diaria.

Crecemento sustentable
Para o curso 2018/19, cubríron-

se todas as 1.254 prazas dispoñi-
bles para o servizo de comedores 
escolares. Deste xeito, incremen-
táronse 50 prazas con respecto ao 
curso anterior e máis de 200 den-
de o ano 2015. 

A lista de agarda ao inicio deste 
curso foi menor á do ano anterior, 
debido á optimización das prazas 
de traslados e usuarios/as ocasio-
nais en consenso coa comunidade 
educativa.
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A NOVA ESCOLA  
NO MILLADOIRO, MÁIS 
PRETO DA REALIDADE
Un proceso de expropiación facilita a adquisición dos terreos nece-
sarios para poñelos ao dispor da Consellaría de Educación da Xunta, 
que asumirá a construción do novo centro.

A Xunta de Goberno Local aprobou 
o 29 de novembro de xeito defini-
tivo o proxecto de expropiación 
que permitirá construír un novo 
CEIP no Milladoiro e executar así o 
Plan Especial de Infraestruturas e 
Dotacións (PEID). Logo da aproba-
ción inicial en xullo, as taxacións 
tiveron que ser notificadas indi-
vidualmente ás persoas titulares 
das parcelas afectadas e o proxec-
to publicouse no Diario Oficial de 
Galicia o 10 de agosto, abrindo un 
prazo dun mes para presentar ale-
gacións. Os técnicos/as municipais 
emitiron o informe preceptivo so-
bre as alegacións presentadas, 
polo desacordo co prezo fixado, 
desestimándoas, polo que se pro-
cedeu a aprobar definitivamente 
o dito proxecto. 

Agora o Concello debe, logo de 
rexistrar as parcelas antes de fi-
nal de ano, poñelas á disposición 
da Consellería de Educación da 

Xunta da Galicia para a constru-
ción dun novo colexio público de 
infantil e primaria no Milladoiro. 
A superficie afectada é de 20.000 
metros cadrados, repartidos en 
13 parcelas, e sitúase na saída do 
Milladoiro cara a Ventín, preto 
do cruzamento coa nova vía que 
conduce á traseira do Instituto do 
Milladoiro e ao Polígono.

Deste xeito, cúmprese coa totali-
dade do compromiso de conseguir 
terreos para lle ceder á Xunta de 
Galicia, para a construción por esta 
tanto do novo CEIP do Milladoiro, 
moi necesario xa que a Escola 
Infantil do Milladoiro e o CEP de 
Ventín están saturadas, como das 
ampliacións do IES de Ames e no 
CEIP de Agro do Muíño.

Reunións cos propietarios/
as afectados/as

O orzamento municipal de 2018 
destinou unha partida específica 

O CEIP AGRO DO  
MUÍÑO DISPORÁ DE 
SEIS NOVAS AULAS 
Logo dunha primeira ampliación para contar 
con tres novas aulas de educación infantil, o 
Concello cede agora terreo para que a Xunta 
de Galicia poida aumentar as de primaria. 

A Corporación municipal apro-
bou, no pasado Pleno ordinario 
de decembro, a posta a disposi-
ción da Xunta de Galicia do terreo 
necesario para ampliar o CEIP 
Agro do Muíño con seis novas au-
las, para grupos de educación pri-
maria, coas que este colexio pasa-
rá a ter unha liña máis. A parcela 
cedida atópase ao carón do actual 
centro. Unha vez feito este trámite 
será a Consellería de Educación a 
que teña que elaborar o proxec-
to, licitar o expediente de contra-
tación do proxecto e executar as 
obras, para as cales hai reservada 
unha partida de 500.000 euros.

Previamente, no pasado mes de 
marzo, aprobouse nun pleno ex-
traordinario a aprobación defini-
tiva da modificación do plan par-
cial do sector de solo urbanizable 
S-15 (As Cortes-A Condomiña) 
para poder cederlle a parcela á 

A cesión desta 
parcela, unida 
aos 10.300 metros 
cadrados do re-
cinto educativo, 
permiten asumir 
a ampliación de-
mandada e outras 
melloras futuras.

que unidos ós 10.300 m2 actuais 
do colexio dan unha superficie to-
tal de 14.645 m2, co que se garante 
suficientemente a ampliación da 
parcela para acometer a amplia-
ción das aulas de educación pri-
maria e a parte proporcional de 
zonas comúns, quedando aínda 
un espazo reservado para futuras 
ampliacións.

Este centro de ensino estase am-
pliando en dúas fases. Na primeira 
fase construíronse tres novas au-
las de educación infantil, que con-
taron cun orzamento de 342.998 
euros. Agora, na segunda fase, 
construíranse novas aulas para o 
alumnado de educación primaria.

O ORZAMENTO MUNICIPAL DESTINOU 
UNHA PARTIDA DE 130.000 EUROS PARA 
AFRONTAR O PROCEDEMENTO DE EXPRO-
PIACIÓN, CUXA ORIXE SE REMONTA A UN 
PROXECTO APROBADO EN 2012.

Xunta de Galicia. A través desta 
modificación o que se fixo foi unir 
á parcela onde está situado o co-
lexio unha superficie de espazos 
verdes, que ascende a 4.345 m2 

de 130.000 euros para afrontar o 
procedemento de expropiación, 
como única posibilidade para axi-
lizar a dispoñibilidade dos terreos.

Malia que o proxecto para cons-
truír un novo centro educativo no 
Milladoiro foi aprobado en 2012, 
foi en 2016 cando se retomaron os 
contactos cos propietarios locali-
zados. O goberno, xunto con téc-
nicos municipais, reuníronse con 
todos o propietarios localizados 
no Catastro nunha primeira xun-
tanza en maio de 2017, para infor-
mar das valoracións e do proce-
demento de expropiación, e unha 
segunda nos primeiros meses de 
2018, como paso previo a iniciar 
o procedemento administrativo. 
O prezo de expropiación foi de 
6,10 euros por metro cadrado, o 
que duplica o prezo calculado pa-
ra terreos de catalogación rústica.
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PÓR O FREO Á PERDA DO  
GALEGO ENTRE A XENTE MIÚDA
“A lingua no CEIP Agro do Muíño” salienta a perda de transmisión do 
galego nas familias, así como o cambio dos nenos galegofalantes ao 
castelán ao escolarizárense.

Intervirase nas 
escolas infantís, 
servizos educati-
vos e actividades 
lúdicas e depor-
tivas para frear a 
desgaleguización.

 

O informe A lingua no CEIP Agro 
do Muíño, presentado en setem-
bro, é froito da colaboración en-
tre este colexio, a Real Academia 
Galega e o Concello de Ames. Ba-
séase nas enquisas realizadas polo 

TRECE CANDIDATURAS AO  
I PREMIO “LINGUA E EMPRESA”
O premio recaeu  
exaequo nas empre-
sas Biosbardos, 
Xestiago e Asesoría 
Xeral Galega.

 

ASOCIACIÓN DE ENTIDADES  
LOCAIS POLA LINGUA 

APEGO, DEPORTE, LITERATURA,  
RADIO... E LINGUA

Gran participa-
ción nas activi-
dades de promo-
ción do galego: o 
programa infantil 
Apego, o concurso 
Desata a lingua!, 
obradoiros litera-
rios, deportivos e 
En galego, co teu 
acento!

 
ten capacidade de acción: escolas 
infantís municipais, servizos edu-
cativos complementarios, activi-
dades deportivas e lúdicas... Con 
este obxectivo xa se mantiveron 
xuntanzas coas escolas infantís 
municipais, así como coas em-
presas prestadoras dos servizos 
educativos.

Ademais, acordouse cos centros 
educativos de Ames estenderlles 
este estudo, de xeito que os cen-
tros poidan elaborar os seus plans 
lingüísticos e o Concello estable-
cer as liñas xerais da súa política 
lingüística municipal, así como 
activar entre a veciñanza a nece-
sidade dun proceso de normaliza-
ción lingüística. Para iso, está pre-
visto o asinamento dun convenio 
coa Real Academia Galega.

Ribadeo, Rois, Sada, Teo, Vilagar-
cía e Vimianzo), que xa veñen co-
laborando en proxectos como o 
Apego, o certame Youtubeir@s ou 
o Club de Debate, analizaron un 
borrador dos estatutos, expresa-
ron a súa vontade constituír for-
malmente a entidade nos vindei-
ros meses e de incorporar novos 
concellos á asociación, sempre 
que desenvolvan políticas norma-
lizadoras e conten cunha unidade 
dedicada a executalas.

No Pleno de outubro aprobou-
se por unanimidade a adhesión 
á Asociación de entidades locais 
pola lingua galega, mediante a cal 
concellos e deputacións poderán 
desenvolver proxectos conxun-
tos no ámbito da normalización 
do idioma dun xeito eficaz. 

Con anterioridade unha vinte-
na de concellos de toda Galicia 
(A Baña, A Coruña, Ames, Ferrol, 
Narón, Nigrán, O Grove, Oleiros, 
Ourense, Ponteareas, Ponteceso, 
Pontevedra, Redondela, Rianxo, 

O programa Apego seguiu suman-
do actividades para os peque-
nos: Cé Orquestra Pantasma coas 
“Brincadeiras Miudiñas”, A bailar 
con Pesdelán, Obradoiros de re-
gueifa miúda, as foliadas, a con-
ferencia de Xurxo Mariño sobre 
mente e linguaxe...

No aspecto formativo, ademais 
da nova edición do curso de lin-
gua e cultura “En galego, co teu 
acento”, tamén se organizaron 
obradoiros de dinamización lin-
güística destinados a directivas 
dos clubs amesáns, para mellorar 
habilidades sociais e a comuni-
cación a través das redes. E des-
envolvéronse dous obradoiros 
de escritura creativa, impartidos 
por Carlos Negro e María Lado, 
co obxectivo de achegar ás par-
ticipantes á lectura e á creación 
literaria. 

O VIII Desata a lingua! foi a edi-
ción máis concorrida deste con-
curso de teatro radiofónico para 
alumnado da ESO: 85 rapaces e 
rapazas dos dous institutos de 
Ames, repartidos en 28 grupos. 

O Premio “Lingua e Empresa” é 
una iniciativa que se organizou 
por vez primeira este ano e que 
busca recoñecer publicamente 
a contribución ao uso do galego 
no ámbito empresarial, así como 

As empresas puideron autocan-
didatarse ou seren propostas por 
terceiros. Valorouse o uso da lin-
gua galega nas súas actividades 
(comunicación externa e interna) 
e o impacto que a empresa poida 
ter en sectores especialmente re-
levantes para o proceso de nor-
malización lingüística.

Nesta primeira edición recibí-
ronse trece propostas e o xurado 
decidiu por unanimidade, confor-
me a posibilidade que se establece 
nas bases, outorgar o premio de 
2.500 euros ex aequo, repartíndoo 
a partes iguais entre as empresas 
Biosbardos, Xestiago e Asesoría 
Xeral Galega SL, ademais de ca-
dansúa campaña de difusión na 
Radio Municipal de Ames. 

promover o uso da nosa lingua na 
actividade económica de Ames, 
presentando casos positivos de 
empresas que funcionan en gale-
go e que sirvan de exemplo para 
outras.

propio centro a comunida de edu-
cativa, para coñecer a situa ción 
sociolingüística e poder así elabo-
rar unha axeitada planificación. 

O informe salienta a perda de 
transmisión do idioma nas fami-
lias, así como o cambio dos nenos 
e nenas galegofalantes cara ao 
castelán coa escolarización, non 
tanto por efecto do profesorado 
como polo efecto de arrastre que 
produce o contacto coa maioría 
dos nenos, castelanfalantes. 

A RAG recomenda frear o re-
troceso do galego na infancia con 
medidas tanto dentro da escola 
como noutros espazos e contex-
tos que están a gañar influencia 
na socialización infantil. 

O Concello expresou a vonta-
de de intervir nos eidos nos que 
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Numerosos alumnos de ESO e 
Bacharelato dos IES de Ames par-
ticiparon nalgunha das múltiples 
actividades organizadas para a 
mocidade amesá entre abril e 
xullo. Así, en abril realizouse a 
actividade “Vente de finde”, a tra-
vés da cal un grupo de rapaces/
as de entre 13 e 18 anos visitaron 
o espazo natural de Razo-Baldaio, 
no Concello de Carballo. Durante 
unha fin de semana, os partici-
pantes non só puideron achegar-
se á practica do surf, senón que 
tamén realizaron unha camiñada 
polos cantís e o areal de Baldaio, 
así como unha visita guiada á súa 
lagoa.

Xa no verán, en xullo desenvol-
véronse os campamentos xuvenís 
de verán Mar de Arousa e Mar de 
Cangas. Un total de 55 mozos e 
mozas practicaron actividades 
como snorkel, bodyboard, wind-
surf ou kaiak, e realizaron di-
versas excursións e actividades 
intermareais.

Na contorna municipal, entre 
maio e xuño, dous grupos de ra-
paces e rapazas do IES de Bertami-
ráns participaron nun proxecto 
de interpretación ambiental do 
Rego dos Pasos. Por unha banda, 
unha vintena de alumnos de 1º de 
ESO realizaron a identificación e 
catalogación da fauna e flora da 
zona, así como un estudo de saú-
de da contorna. Pola súa banda, 
vinte e cinco mozos/as de 1º de 
Bacharelato realizaron un mural 
no que plasmaron con pinturas as 
diferentes especies de fauna e flo-
ra que habitan o Rego dos Pasos.

A DIVERSIÓN E O  
LÚDICO VAN DA MAN
O alumnado de ESO e Bacharelato participaron en diversas 
actividades nas que non só practicaron actividades acuá-
ticas ou de achegamento ao medio natural, senón tamén 
coñeceron distintas paraxes naturais de Galicia.

Campamentos no 
Mar de Arousa e 
no Mar de Can-
gas, actividades 
lúdicas e creati-
vas no Rego dos 
Pasos, e un fin de 
semana no es-
pazo natural Ra-
zo-Baldeiro foron 
algunhas das ini-
ciativas progra-
madas este ano 
para a mocidade 
amesá.

 

A OMIX organi-
zou varios cur-
sos destinados 
á capacitación e 
formación dos 
mozos e mozas 
amesás de cara a 
futuras oportuni-
dades educativas 
ou laborais. 

AMPLA OFERTA FOR-
MATIVA DESTINADA  
Á MOCIDADE AMESÁ
En 2018 a Oficina de Municipal de 
Información Xuvenil (OMIX) con-
tinuou apostando pola formación 
como protagonista da súa pro-
gramación. Na súa oferta sobran-
cean as clases de reforzo e unha 
ampla oferta formativa destinada 
a completar as súas habilidades, 
así como favorecer o desenvolve-
mento persoal e profesional dos 
participantes.

Un total de 50 rapaces de 1º e 2º 
de ESO participaron, entre xanei-
ro e xuño, no programa de reforzo 
educativo, co que se axuda á com-
prensión dos contidos traballados 
nas aulas a través da práctica, 
completar lagoas de coñecemen-

to, repasar contidos concretos e 
apoiar os alumnos con dificul-
tades para seguir as clases ordi-
narias nos institutos. Ademais, 
axudan a establecer hábitos de 
traballo e ritmo diario nos estu-
dos, para combater o fracaso e o 
abandono escolar.

Tamén 20 rapaces/as partici-
paron no curso práctico “English 
today”, enfocado en adquirir a 
capacidade de comunicarse en 
inglés de maneira fluída en situa-
cións cotiás. 

No curso homologado de mo-
nitor de tempo libre participaron 
17 mozos e mozas; nel desenvol-
véronse actividades como a lim-

do xuvenil para mozas e mozos 
de 16 a 30 anos. Colaboraron na 
organización de distintas activi-
dades municipais, contribuíron a 
mellorar a calidade vida da comu-
nidade e apoiaron a participación 
xuvenil da mocidade.

peza e acondicionamento dunha 
parte do Rego dos Pasos dentro 
do módulo de medio ambiente, 
ou unha actividade intermareal 
en Aguiño (Ribeira).

Ademais, organizouse un ano 
máis o programa de voluntaria-
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Durante o pasado verán realizá-
ronse melloras nos pavillóns de-
portivos do Milladoiro e Berta-
miráns co arranxo dos teitos de 
ambos os pavillóns, por un valor 
de máis de 13.000 euros, e coa 
instalación de novos pavimentos 
de madeira, axeitados para a alta 
competición, nos cales se investi-
ron preto de 140.000 euros proce-
dentes de plans provincias (PAS e 
POS+ complementario de 2017).

Por outra banda, tamén se re-
mataron as obras do anexo do pa-
villón de Bertamiráns, que agora 
conta cun novo ximnasio e unha 
pista de squash cuberta, obras 
adxudicadas por un importe de 
97.795,32 euros, mentres que 
no Milladoiro tamén se conta xa 
cunha nova sala-ximnasio anexa 
ao pavillón, cunha superficie de 
200 metros cadrados, no que se 
investiron 58.145,80 euros. Con 
estes novos espazos posibilitase 
incrementar tanto o número de 
persoas usuarias das escolas de-

MELLORA NAS INSTALACIÓNS  
DEPORTIVAS 
Neste segundo semestre do ano rematáronse as obras de acondicio-
namento das cubertas e de renovación do pavimento dos pavillóns 
de Bertamiráns e do Milladoiro.

Os catro novos 
desfibriladores 
están nos cam-
pus de fútbol e 
nos pavillóns do 
Milladoiro e Ber-
tamiráns, e mais 
na Policía Local, 
para atención 
móbil.

Ioga e GAP 
(glúteos, abdo-
minais e pernas) 
recibiron inscri-
cións de xeito 
masivo.

portivas, como as modalidades 
deportivas.

Primeira pista municipal 
de squash

Precisamente das obras no Pa-
villón Polideportivo de Bertami-
ráns resulta a primeira pista pú-
blica, municipal, onde se pode 
practicar squash e asistir a clases 
desta modalidade deportiva. Esta 
instalación é a premisa para pro-
mocionar o squash, despois do 
acordo adoptado coa Federación 

RÉCORD DE INSCRICIÓNS  
NAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

O DEPORTE  
CONSOLÍDASE EN AMES

O pasado mes de outubro deu co-
mezo o novo curso nas escolas 
deportivas municipais, que este 
ano acadaron un novo récord 
con 2.715 solicitudes. Foron 2.017 
as persoas que obtiveron praza en 
primeira instancia nalgunha das 
vinte actividades ofertadas, men-
tres que 657 permanecen en lista 
de agarda.

Na actualidade quedan só 200 
prazas libres, 56 nas actividades 
que se imparten nas instalacións 
do Milladoiro e 144 nas que se im-
parten en Bertamiráns, nos CEIP 

nais-pernas) e, así como ximnasia 
de mantemento. 

As novas ofertas de ioga e GAP 
recibiron inscricións de xeito ma-
sivo. Mais a actividade con maior 
número de inscritos continúa a 
ser pilates, con 318 usuarios/as 
e case todos os grupos cheos. Na 
modalidade de formación depor-
tiva é patinaxe a que acubilla o 
maior número, con máis de 280 
anotados. Debido ao éxito das ac-
tividades deportivas, este ano am-
pliouse o horario do grupo 0 de 
patinaxe no Milladoiro, que tiña 
asignada 1 hora semanal, e de te-
nis, que pasará a impartirse dous 
días á semana por primeira vez e 
mantendo o mesmo prezo. 

Galega de Squash e aproveitando 
o tirón de Borja Galán, xogador 
local recente campión de Europa 
por segunda vez nos últimos anos. 

Proxecto para a mellora 
do campo de fútbol de 
Bertamiráns

Co obxectivo de conseguir fi-
nanciamento para o cambio do 
céspede e a mellora da ilumina-
ción e do sistema de rega do cam-
po de fútbol de Bertamiráns, man-
tívose unha reunión en setembro 
coa Deputación da Coruña. O or-
zamento do proxecto ascende a 
360.000 euros e o Concello solici-
tou unha subvención coa que su-
fragar o 80% do proxecto. 

Os desfibriladores 
salvarán vidas

O Concello Ames iniciou o plan 
+Vida de cardioprotección coa 
instalación de catro desfibrilado-
res que se suman ao que xa tiña 
a Agrupación de Protección Civil. 
Os dispositivos están situados nos 
campos de fútbol e nos pavillóns 
polideportivos do Milladoiro e de 
Bertamiráns. O cuarto desfibrila-
dor está a disposición da Policía 
Local, para poder acudir ante 
unha parada cardíaca de forma 
móbil. Os desfibriladores incor-
poran dispositivos conectados 24 
horas con telecontrol, teleasisten-
cia, chamada preferente ao 112 e 
xeolocalización.

O Concello de Ames estase a con-
verter nun referente en canto a 
actividades e eventos deportivos, 
xa que gozan dunha gran acollida, 
tanto entre a veciñanza como en-
tre persoas de fóra do municipio.

O ano 2018 semella a consolida-
ción dos grandes eventos depor-
tivos organizados polo concello, 
dado o importante incremento de 
participación. Así, a segunda edi-
ción do Día do Deporte, celebrado 
o 16 de setembro, reuniu a máis 

de 1200 persoas, das que 400 se 
animaron a participar nalgunha 
das actividades. Na II Carreira da 
Familia, realizada en beneficio de 
ASANOG, participaron unhas 200 
persoas. A décimo novena edi-
ción da Carreira Pedestre Popular 
Concello de Ames, realizada o 21 
de outubro, bateu récord de asis-
tencia coa participación de máis 
de 1.400 persoas, das que 870 fo-
ron nenas/os e 560 adultos.

Agro do Muíño e de Barouta, así 
como nos locais sociais de Agrón, 
Aldea Nova, Biduído e Tapia.

O programa de Formación De
portiva comprende as actividades 
de ballet, baloncesto, fútbol sala fe-
minino, fútbol sala masculino, ju-
do, natación, patinaxe, predeporte, 
tenis, voleibol, xadrez, ximnasia 
rítmica e squash. Pola súa ban-
da, no programa Ponte en Forma 
pódense encontrar as actividades 
de adestramento fun cional, aero-
zumba, ioga, aerocombat, pilates, 
spinning, GAP (glúteos-abdomi-
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Garantir unha contía económica 
mínima coa que os veciños e ve-
ciñas con recursos económicos e 
patrimoniais insuficientes poidan 
cubrir as súas necesidades bási-
cas, é o obxectivo da Ordenanza 
reguladora da renda social e de 
garantía mínima e as axudas para 
a recuperación en situacións de 
emerxencia social, que entrou en 
vigor o 14 de decembro de 2017.

As anteriores axudas sociais re-
sultaban moi restritivas en canto 
aos tipos de situacións de emer-
xencia, as contías e os ingresos 
máximos cos que se podía optar a 
elas. A nova ordenanza, ademais 
de ampliar os supostos e as can-
tidades das axudas, así como de 
elevar o nivel máximo de ingresos 
para solicitalas, co cal se amplía a 
cobertura, inclúe como novidade 
a renda social. 

En 2018 investiuse ao abeiro des-
ta ordenanza un total de 159.478 

ANO UN DA RENDA SOCIAL  
E DE EMERXENCIAS
No exercicio de 2018 destináronse un total de 159.477,97 euros para 
que veciños/as con recursos económicos e patrimoniais insuficientes 
puidesen cubrir as súas necesidades básicas.

anteriores, en que as contías das 
axudas foron de 34.461€ en 2014, 
29.370€ en 2015, 35.060 en 2016 e 
27.010€ en 2017. 

As persoas, familias ou unidades 
de convivencia interesadas en op-
taren a estas axudas poden infor-
marse nas oficinas municipais dos 
Servizos Sociais de Bertamiráns e 
do Milladoiro.

A renda social
As rendas sociais están previs-

tas para persoas, familias ou uni-
dades de convivencia con recur-
sos económicos insuficientes, en 
situación de vulnerabilidade e/
ou en risco de exclusión social, co 
fin de evitar, previr ou paliar po-
sibles situacións de marxinación 
social, durante un período de seis 
meses, prorrogable. O límite de 
ingresos para poder acceder a 
esta renda por unidade familiar 
ou de convivencia é do 100% do 
IPREM, incrementado nun 10% 
por cada membro adicional ata 
un máximo de 150% e esíxese tres 
meses de empadroamento. 

Axudas á situacións  
de emerxencia

Trátase de prestacións econó-
micas extraordinarias e puntuais 
para atender situacións de urxen-
cia sobrevidas. Complementan as 
axudas sociais que establece a le-
xislación vixente e poden cubrir: 
necesidades básicas xerais e sani-
tarias, farmacéuticas e buco-den-
tais; uso e mantemento da vi-
venda; habitabilidade e pobreza 
enerxética; desenvolvemento de 
actividades de inserción socio-la-
boral e educativas; e transporte.

En 2018 gastouse 
38.189€ para doce 
rendas sociais  
e 121.289€ para 
situacións de 
emerxencia 
social.

 

APOIO SOCIAL  
NAS CASAS

FOGAR DE TRÁNSITO,  
OPERATIVO

Na actualidade, benefícianse do 
SAF en Ames 77 persoas maiores 
con déficits de autonomía e per-
soas con discapacidade sen apoio 
persoal inmediato, así como fo-
gares con menores se necesitan 
intervención socioeducativa. Os 
servizos, prestados por empresas 
acreditadas, son de apoio persoal 
en actividades cotiás e nas necesi-
dades domésticas (limpeza, lava-
do, cociña...).

Espazos das familias
Tamén no curso 2018/19 come-

zou o programa Espazos das Fa-
milias, en colaboración coa aso-
ciación socio-educativa Antonio 
Gandoy, co obxectivo de formar 
a quince familias con nenos/as 
de 0 a 3 anos sobre cuestións que 
afectan á primeira infancia (sono, 
medos, linguaxe, xogo, hábitos 
saudables...).

euros: 38.189€ para doce rendas 
sociais e 121.289€ para situacións 
de emerxencia social; esta última 
cifra supón un incremento impor-
tantísimo en relación ás dos anos 

No mes de xullo Ames adheriuse 
ao programa Xantar na Casa da 
Consellaría de Política Social da 
Xunta de Galicia. Consiste nun ser-
vizo de comida a domicilio para 
facilitar e garantir unha alimen-
tación equilibrada e de calidade a 
persoas maiores de 60 anos, con 
autonomía persoal limitada e sen 
rede de apoio, e a persoas depen-
dentes e menores de 60 anos en 
situación de exclusión social.

O programa Xantar na Casa está 
cofinanciado pola Xunta de Galicia 
(o 50%), o Concello (25%) e o usua-
rio/a (o 25% restante).

Incremento do SAF
O servizo de axuda ao fogar (SAF) 

incrementouse en Ames dende se-
tembro de 2017 xa por dúas ve-
ces. En total, o contrato inicial de 
41.800 horas anuais aumentou 
ata as 51.006 horas en decembro 
de 2018, e o crédito acrecentouse 
en 312.742 euros, chegando o total 
asignado ao SAF aos 766.267 euros.

A antiga escola unitaria de Fir-
mistáns converteuse desde no-
vembro na vivenda de tránsito 
e soporte socio-educativo do 
Concello, un aloxamento de ca-
rácter temporal e urxente para 
colectivos especialmente vul-
nerables, sen recurso residen-
cial e/ou económicos, aos que 
ademais se lles proporcionará 
apoio para que recuperen unha 
vida autónoma.

Esta iniciativa nace da necesi-
dade de contar cun recurso pro-
pio e dispoñible as vinte e catro 

horas para acoller persoas que 
sofren unha situación risco, ben 
puntual ou ben estrutural. 

Tralas obras de rehabilita-
ción, o edificio contén unha vi-
venda con capacidade para oi-
to persoas e unha estancia que 
pode funcionar como vivenda 
adaptada ou para realizar di-
versas actividades.

Os 86.670€ da rehabilitación e 
moblaxe financiáronse ao abei-
ro da Leader do PDR de Galicia e 
dos fondos FEDER-Galicia.
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O Concello de Ames puxo en mar-
cha a campaña Ames en Negro 
co gallo do Día Internacional 
para a Eliminación da Violencia 
contra as Mulleres, co obxectivo 
de mellorar no eido municipal a 
sensibilización cidadá contra as 
violencias machistas. Esta acción 
supuxo, por terceiro ano consecu-
tivo, un traballo coordinado entre 
o Concello, a cidadanía e o tecido 
económico, asociativo, educativo, 
deportivo, social e cultural, para 
ofrecer nunha resposta colectiva 
de rexeitamento da violencia de 
xénero. 

Na campaña deste ano, que se 
levou a cabo entre os días 12 e 25 
de novembro, participaron un to-
tal de 170 axentes sociais, entre 
establecementos hostaleiros, co-
mercios, empresas, asociacións, 
clubs deportivos, e toda a comu-
nidade educativa do concello. Así, 
a transversalidade da campaña, 
que aglutinou a moi diversos ac-
tores dos sectores económico e 
social e a parte importante da ci-
dadanía de Ames, contribuíu ao 
aumento da súa visibilidade con 
respecto a anos anteriores.

NON  
Á VIOLENCIA,  
SI Á IGUALDADE
A participación na campaña Ames en Negro 
2018 incrementouse con respecto ao pasado 
ano, ata chegar aos 170 axentes sociais, 
conseguindo o apoio transversal de toda 
a sociedade.

NOVA EDICIÓN DAS 
XORNADAS ACÉRCATE

Moitas das activi-
dades realizadas 
durante a cam-
paña estiveron 
enfocadas ao 
sector educativo, 
onde se ofreceron 
obradoiros e se 
facilitou o acceso 
a lecturas libres 
de estereotipos  
de xénero. 

 

PREVIR E  
ASESORAR 
Durante o mes de setembro, a Concellería de Servizos 
Sociais e Igualdade organizou un programa de talle-
res de competencias emocionais e sociais dirixidos ás 
mulleres amesás, a través dos cales se lles ofreceron 
ferramentas para o seu apoderamento e para a pre-
vención e o tratamento integral das violencias machis-
tas, mediante intervención terapéutica e diferentes ac-
cións psicoeducativas.

Nesta mesma liña, o Centro Integral para a Muller 
(CIM) de Ames tamén desenvolveu un programa co 
obxectivo de dar asesoramento a vítimas de violencia 
ou en risco de sufrila, ofrecéndolles ferramentas que 
favorecesen cambios nas súas vidas persoais e fami-
liares, imprescindibles para asegurar a recuperación 
integral da muller e o comezo dun novo proxecto vital.

No IES de Ames e 
no IES do Milla-
doiro impartíron-
se os Obradoiros 
de bo trato para 
adolescentes. 

 

Entre as mostras de apoio á 
campaña de particulares, organi-
zacións, asociacións e empresas, 
salienta a colocación de material 
de Ames en Negro nos escaparates 
de gran número de establecemen-
tos de Bertamiráns e O Milladoiro, 
a celebración do 25-N nas oficinas 

da empresa Altia ou a envoltura 
da merenda en panos negros no 
CEIP da Barouta. Tamén destacou 
o traballo da asociación Arcea-
Adames a prol da igualdade. 

Máis de 150 persoas acudiron ás 
VIII xornadas Acércate á Igual
dade sobre prevención da vio-
lencia de xénero, realizadas o 22 
de novembro na Casa da Cultura 
do Milladoiro, co gallo do Día 
Internacional da Eliminación da 
Violencia Contra as Mulleres, que 
se conmemora cada 25 de novem-
bro. O programa incluía diversos 
obradoiros, mesas redondas e 
conferencias ofrecidas por exper-
tas en ámbitos como a igualdade, 
a psicoloxía, o traballo social e o 
xornalismo.

Durante a mañá, destinada fun-
damentalmente á formación das 
profesionais dedicadas á preven-
ción da violencia de xénero, un-
has 110 persoas acudiron ás me-
sas de debate O consentimento, 
o acceso ao corpo das mulleres 
e os desequilibrios de poder, e 
Actualidade e retos do feminis-
mo; e ás conferencias tituladas A 

desigualdade aprendida: causas, 
consecuencias e estratexias e Da 
loca do ex á loca do ático: cando 
as nosas emocións desgustan ao 
patriarcado.

Á tarde o público asistente tiña 
a posibilidade de escoller dous dos 
seis obradoiros programados en 
dous bloques. No primeiro deles, 
celebrado de 16.00h a 17:15h, rea-
lizáronse os talleres Habilidades 
emocionais: pequenas accións, 
grandes cambios; Mindfullnes: 
Regulación do estrés e a ansieda-
de e Ferramentas para a coedu-
cación. No bloque das 17:30h ás 
18:45 horas, as opcións foron As 
redes sociais e o desenvolvemen-
to en adolescentes, Como mellorar 
a nosa comunicación: a fiestra de 
Johari, e Corporalidade e benes-
tar. A xornada pechouse cunha 
actuación da compañía de danza 
Kintsugi. 

No ámbito deportivo, os clubs FC 
Meigas, Milladoiro SD, Bertamiráns 
FC e o Club de Patinaxe Sarela tra-
ballaron coas rapazas e rapaces 
para sensibilizalos sobre esta pro-
blemática social, ao tempo que 
mostraron a súa repulsa a través 
da preparación de distintos ví-
deos, carteis ou fotos.

Entre os actos e actividades or-
ganizadas polo Concello ao abeiro 
desta campaña destacaron a ins-
talación dunha serie de Puntos de 
Igualdade nalgúns centros educa-
tivos, as VIII Xornadas Acércate 
de igualdade, actividades de con-
cienciación realizadas nos cen-
tros de secundaria ou o acto insti-
tucional de lectura do manifesto, 
no que se recordou ás vítimas de 
violencia de xénero.

Esta terceira edición de Ames 
en Negro realízase ao abeiro do 
programa En negro contras as 
violencias, que en 2018 puxeron 
en marcha 102 concellos e tres 
deputacións. 
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AMES, COMPROMETIDO 
COA SAÚDE
Ames é xa un referente na promoción de hábitos de vida 
saudable, programando actividades de sensibilización e 
fomento da saúde na axenda municipal 

A Rede de cidades 
saudables busca 
promover a saúde 
e previr enfermi-
dades, actuando 
durante todo o 
curso da vida 
sobre factores 
como a actividade 
física, a alimenta-
ción, o tabaco, o 
alcohol e o benes-
tar emocional.

 

En colaboración coa Asociación 
Galega de Enfermaría Familiar e 
Comunitaria, programáronse as 
charlas “Falemos de saúde”, nas 
que diversos profesionais achega-
ron os seus coñecementos sobre 
cuestións como a perda de me-
moria, a diabetes ou técnicas de 
relaxación. 

Así mesmo, puxéronse en mar-
cha as andainas saudables circu-
lares no Milladoiro, unhas rutas 
de dificultade media-baixa, con 
duración aproximada dunha hora 
ou hora e media, e, complementa-
riamente, dous obradoiros de ini-
ciación á marcha nórdica. 

Por outra banda, continúa o pro-
grama de prevención de condutas 
aditivas e educación afectivo se-
xual nos centros educativos públi-
cos do concello.

A axenda pública de Ames esti-
vo chea de actos e actividades des-
tinadas á visibilización de diversas 
situacións relacionadas coa saúde. 
Para conmemorar o Día Mundial 
sen Tabaco, o Día Mundial do Al-

COOPERACIÓN  
E VOLUNTARIADO AMESÁN

A OVA traballa 
a nivel local 
–acción social, 
socioeducativa 
e outros progra-
mas– e a nivel 
internacional, o 
SAMI, que orga-
niza o Encontro 
Intercultural, a 
colaboración co 
pobo saharauí 
e co municipio 
caboverdiano de 
Tarrafal.

 

O Concello de Ames colabora en 
programas de diversa índole, non 
só a nivel local senón tamén nun 
contexto internacional.

A nivel local o traballo da Ofi-
cina de Voluntariado de Ames e 
das máis de 50 persoas volunta-
rias articúlase arredor de tres 
eixos: programas de acción so-
cial (acompañamento a persoas 
maiores e/ou persoas con disca-
pacidade, programas de avellen-
tamento activo como Amessan e 
o programa de actividades acuá-
ticas para persoas maiores e per-
soas con discapacidade, Sanauga); 
de atención socioeducativa (apoio 
escolar a menores con problemá-
ticas sociais e escola integral de 
maiores); e outros programas 
(rou peiro municipal, obradoi-
ros, colaboración con “Zocos e 
Trasnos” da Asociación Veciñal 
Vivo en Ames...). 

A través dos servizos de Aten-
ción ao Migrante (SAMI) e de Edu-
cación Familiar, Ames participou 
ao longo do 2018 en programas 
como Vacacións en Paz, a través do 
cal varios nenos e nenas saharauís 
viñeron pasar o verán con fami-
lias galegas da man da Asociación 
de Solidariedade Galega co Pobo 
Saharauí. Ademais recóllense me-
dicamentos e lentes para o pobo 
saharauí co programa Para que 
outros poidan ver.

Tamén se realizou un novo En-
contro Intercultural no Pazo da 
Peregrina, no que participaron un 
total de 31 persoas de 18 naciona-
lidades diferentes, que deron a co-
ñecer as diferentes culturas a tra-
vés da gastronomía de cada país. 

Por outra banda, trala experien-
cia da técnica municipal de Turis-
mo de Ames, Sonia Moure, en Cabo 

Verde durante a súa participación 
no programa do Fondo Galego 
de Cooperación e Solidariedade 
“Vacacións con traballo”, o Con-
cello de Ames asinou un conve-
nio de colaboración co municipio 
caboverdiano de Tarrafal, en es-
pecial para planificar e xestionar 
actividades relativas á igualdade 
de xénero e políticas públicas mu-
nicipais orientadas a infancia. Ao 
abeiro deste programa, o técnico 
municipal de Deportes, Alberto 
Viaño, colaborou durante 15 días 
no municipio caboverdiano na 
posta en funcionamento de es-
colas deportivas municipais, con 
carácter social e con perspectiva 
de xénero. 

zheimer, o Día Internacional das 
Persoas Xordas ou o Día Mundial 
contra o Cancro de Mama reali-
záronse diversas actividades como 
andainas, venda de pulseiras, colo-
cación de vinilos, así como cursos 
e charlas para sensibilizar á socie-
dade sobre estes aspectos.

Ames, na rede de cidades 
saudables

Ames incorporouse á Estratexia 
de Promoción da Saúde e Preven-
ción no Sistema Nacional de Saú de 
(SNS) en 2016, polo que o Concello 
elaborou un mapa de todos os re-
cursos de prevención e promoción 
da saúde.

O obxectivo da estratexia é pro-
mover a saúde e previr enfermi-
dades, actuando de xeito integral 
durante todo o curso da vida so-
bre factores como a actividade 
física, a alimentación, o tabaco, o 
alcohol e o benestar emocional, e 
está dirixida a toda a poboación 
amesá.
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O programa InserAmes Brión X re-
matou o pasado 30 de novembro 
cunha porcentaxe de inserción 
laboral do 64,7% dos participan-
tes. Así, case o 46% do alumnado 
desta décima edición, organizada 
polos Concellos de Ames e Brión e 
cofinanciada pola Consellería de 
Economía, Emprego e Industria, 
tivo un contrato superior a tres 
meses ou estiveron dados de alta 
como autónomos máis de seis 
meses. 

Este éxito cristaliza na reali-
zación dunha undécima edición 
deste programa, no que partici-
pan arredor duns 100 mozos/as 
entre finais de 2018 e o 30 de ou-
tubro deste 2019. Ao abeiro des-
te programa, durante un ano os 
participantes reciben formación 
teórica especializada con prác-
ticas en empresas de diferentes 
áreas, dende actividades para a 
mocidade, comercio e atención 
ao público, a actividades de al-
macén, ocio e tempo libre, limpe-
za, enerxías renovables e mante-
mento de fontanería e calefacción 
ou manexo de maquinaria, entre 

FORMACIÓN PARA  
INCREMENTAR  
A INSERCIÓN LABORAL
O Concello de Ames colabora con outros concellos en diversos pro-
gramas para mellorar a formación dos participantes e ampliar as 
súas posibilidades laborais

Vives Emprende 
consiste nun iti-
nerario que com-
prende desde a 
definición da idea 
de negocio ata a 
súa posta en mar-
cha, e, se é nece-
sario, a súa conso-
lidación. Comeza 
cun diagnóstico 
de competencias 
e o deseño dun 
plan individuali-
zado.

 

Arredor de 120 
persoas partici-
pan nos progra-
mas “InserAmes” 
e “CreAs”, nos 
que se combina 
coñecementos 
teóricos e forma-
ción práctica. 

 

outras. Tamén reciben formación 
en idiomas, prevención de riscos 
laborais, técnicas de busca de 
emprego, coaching, marca per-
soal, comunicación, habilidades 
sociais e intelixencia emocional, 
autoemprego… e contarán con ti-
torías persoais.

Con esta mesmo afán de for-
mación e apoio, os Concellos de 
Ames e Santiago de Compostela 
organizaron conxuntamente o 
obradoiro de emprego ‘CreAs’, 
destinado a 20 alumnos/as-traba-
lladores/as que, dende novembro, 
están a ampliar coñecementos 
nas especialidades de repoboa-
ción forestal e tratamentos silví-
colas, pavimentos e albanelería 
de urbanización. A práctica la-
boral céntrase na realización da 
apertura de mantemento de vías 
forestais en Ames, mentres que 
en Santiago de Compostela reali-
zaranse traballos de urbanización 
e mellora medioambiental no 
Polígono do Tambre e a repoboa-
ción forestal e melloras silvícolas 
en Pedra Castro.

66 PERSOAS PARTICI-
PARON NO PROGRAMA 
VIVES EMPRENDE  
EN 2018

ro semestre, realizáronse 8 ta-
lleres no mes de maio, acompa-
ñados de asesorías individuais 
presenciais, online e telefónicas. 
Posteriormente, no meses de ou-
tubro e novembro impartíronse 
outros 10 talleres formativos, co-
rrespondentes á programación do 
segundo semestre de 2018. 

O Concello de Ames e a organiza-
ción Acción contra a Fame desen-
volveron unha nova edición do 
programa Vives Emprende, que 
asesora, forma e facilita o acceso 
a financiamento a persoas des-
empregadas ou con emprego pre-
cario que desexen emprender. O 
programa puxo especial atención 
nas mulleres desempregadas 
ou en situación de precariedade 
laboral.

De feito, foron 43 as mulleres 
que participaron do programa 
neste exercicio 2018. A maiores 
participaron 23 homes. Hai que 
sumar outras 20 persoas partici-
paron na conferencia sobre o no-
vo regulamento europeo de pro-
tección de datos, que non están 
rexistradas como participantes. 
Dese total de 66 participantes, 42 
foron veciñas/os de Ames, 9 de 
Teo, 12 de Santiago, e os restantes 
de Padrón, Val do Dubra e Ordes.

Ademais, houbo un total de 13 
negocios creados, dos cales se-
te son de persoas residente en 
Ames, aínda que son cinco nego-
cios os que teñen o domicilio fis-
cal en Ames (un de deseño, con-
fección e venda online de vestidos 

para eventos; outra tenda de im-
presións e produtos de papelería; 
unha consultoría/auditoría de 
ca lidade; un salón de manicura 
e pedicura; e unha empresa de 
xardinería).

Os talleres formativos impar-
tíronse no Centro multiusos de 
Aldea Nova. Durante o primei-
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Nos últimos meses os concellos 
de Ames, Brión, Lousame, Muros, 
Noia, Outes, Porto do Son, Rois 
e Santiago procederon ao asina-
mento dun convenio de colabora-
ción co obxectivo de regular o seu 
papel no proxecto para o recoñe-
cemento do Camiño pola Ría de 
Muros-Noia como ruta histórica 
e a súa declaración oficial como 
Camiño de Santiago, unha propos-
ta lexitimada por diversa docu-
mentación histórica. Igualmente, 
en maio o ex xogador croata de 
baloncesto Aleksander Petrovic 
chegou ao Milladoiro mentres 
realizaba o camiño portugués, 
ao abeiro da iniciativa “El cami-
no acaba en Obradoiro”, coa cal 
o Obradoiro CAB busca fomentar 
as diversas rutas xacobeas coa 
implicación de variadas persona-
lidades do deporte. A parada do 
xogador en Ames supuxo a última 
etapa antes do obxectivo, a chega-
da á Praza do Obradoiro.

De importancia para o turismo 
en Ames tamén foi a xuntanza 
entre os dez concellos que for-
man parte do GDR19 Terras de 
Compostela para estudar e facer 
achegas sobre a proposta reali-
zada pola Axencia de Turismo de 
Galicia a este grupo para xestio-
nar o destino Terras de Santiago, 
coa finalidade de desenvolver e 
dinamizar este territorio a través 
do turismo, e baseándose en re-
cursos como o patrimonio, natu-
reza, gastronomía... 

IMPULSANDO  
O TURISMO
A situación xeográfica de Ames e a súa rique-
za cultural converte o concello nun punto de 
referencia a nivel turístico e punto de paso 
dos camiños de Fisterra-Muxía e Portugués.

Ames encóntrase 
inmersa en di-
versos proxectos 
colaboradores 
que afortalan o 
aspecto turístico 
do concello, como 
son o impulso do 
recoñecemento 
do Camiño Inglés 
ou a xestión 
de Terras de 
Santiago como 
xeodestino.

 

Tamén se avanzou no tocante 
ás dúas áreas de autocaravanas 
do concello, que serán traslada-
das a unha área habilitada para 
caravanas no aparcadoiro da rúa 
Agriños do Milladoiro, mentres 
que a de Bertamiráns aínda está 
por confirmar. Ambas as zonas 
presentarán melloras con respec-
to ás anteriores localizacións, en-
tre elas a instalación de tomas de 
auga e espazos para o baleirado 
de augas fecais.

AS PEGADAS DE ROSALÍA 
A ruta, baseada no deseño de Avelino Abuín de Tembra, é un 
itinerario circular que percorre os lugares presentes na vida e obra 
de Rosalía de Castro. Está pensada para que poida realizarse en 
autobús, a pé ou en bicicleta.

co cal se pretende achegar a vida 
de Rosalía de Castro a toda a po-
boación a través dun itinerario 
baseado na ruta deseñada polo in-
telectual de Dodro Avelino Abuín 
de Tembra. A ruta, que transco-
rre polos lugares emblemáticos 
da vida e do legado literario de 
Rosalía de Castro, está concibida 

Nos últimos meses foron múlti-
ples os pasos que se deron para 
avanzar no impulso da ruta rosa-
liana e a súa conversión en ben 
de interese cultural na categoría 
de guía cultural. “As pegadas de 
Rosalía” é un proxecto impulsado 
polos concellos de Ames, Brión, 
Padrón e Santiago de Compostela, 

para que as usuarias e usuarios 
poidan percorrelo en autobús, a 
pé ou en bicicleta.

Trala presentación do proxecto 
na Feira Internacional de Turismo 
FITur o pasado xaneiro, e logo de 
numerosas reunións entre repre-
sentantes e técnicos de turismo 
dos catro concellos, a finais de 
ano avanzouse na posta en mar-
cha de medidas para impulsar es-
te itinerario, como a elaboración 
dun plan turístico de sinalización, 
no que se incorporen as novas 
tecnoloxías da información aso-
ciadas aos sistemas de sinaliza-
ción intelixente; a organización 
dunha previsión de actividades e 
eventos para este 2019, a creación 
dunha páxina web e o avance no 
expediente de solicitude para de-
clarar esta ruta como ben de inte-
rese cultural.

Itinerario circular
A ruta rosaliana consiste nun 

itinerario circular que parte en 
Compostela da praza de Vigo, on-
de naceu Rosalía de Castro o 24 
de febreiro de 1837, e pasa por lu-
gares como San Xoán de Ortoño, 
en Ames, lugar de nacemento do 
pai de Rosalía e do Seminario 
de Estudos Galegos; a igrexa de 
Bastavales, en Brión, cuxas cam-
pás foron cantadas pola escritora; 
a colexiata de Iria Flavia, o Pazo 
de Arretén e a Casa de Rosalía, no 
concello de Padrón. A última para-
da do roteiro circular é o Panteón 
de Galegos Ilustres da Igrexa 
de San Domingo de Bonaval, en 
Compostela, onde está soterrada 
a autora.
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A VECIÑANZA VOLVEU 
DECIDIR INVESTIMENTOS 
MUNICIPAIS
As 22 propostas do rural abranguen diversas áreas de 
actuación como camiños veciñais; promoción cultural; 
alumeado público; vías públicas e outros servizos básicos; 
así como parques e xardíns.

TRALO ÉXITO DA PRIMEIRA EDICIÓN DOS 
ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS, EN 2018 
DESTINÁRONSE 132.000 EUROS PARA QUE  
A VECIÑANZA DO RURAL FIXESE A SÚAS 
PROPOSTAS E DECIDISE O SEU GASTO.

Durante o exercicio 2018 o Con-
ce llo de Ames volveu apostar por 
desenvolver a segunda edición 
da campaña de Orzamentos Parti
cipativos 2018, baixo o lema “En 
Ames participamos e decidimos no 
noso concello!”.

Tralo éxito da iniciativa posta 
en marcha en 2017, nesta segun-
da edición destináronse 192.000 
euros para que a veciñanza de 
Ames fixese a súas proposta e 
decidise o seu gasto. Unha con-
tía de 132.000 euros repartiuse 
de novo a partes iguais (12.000 
euros) por cada unha das once 
parroquias para investimentos 
no rural: Lens, Tapia, Piñeiro, 
Ameixenda, Trasmonte, Agrón, 
Covas, Bugallido, Ames, Biduído 
e Ortoño. Ademais, na edición de 
2018, como novidade, destináron-
se 60.000 euros para que a moci-
dade decidise sobre espazos aber-
tos para o seu lecer, localizados 
un en Bertamiráns (25.000 euros) 
e outro no Milladoiro (25.000 eu-
ros), sobre actividades ou progra-
mas para eles/as (10.000 euros). 

Este proceso tivo unha boa par-
ticipación por parte da veciñanza 
amesá que achegou preto de 500 
propostas. En 2018 conseguiuse 
que todas as parroquias presen-
taran propostas e que houbera 

representantes de todas as parro-
quias na Comisión de Orzamentos 
Participativos. Tamén cómpre sa-
lientar o incremento no número 
de propostas presentadas para o 
rural (387 propostas) e as 103 pro-
postas presentadas pola mocida-
de, co cal sumaron un total de 490. 

Unha vez elaboradas as lista-
xes de propostas, foi a veciñanza 
a que tivo que votar e decidir ca-
les se ían incluír nos Orzamentos 
Participativos 2018. Unha vez 

CONSTRUCIÓN DE 
DOUS ANFITEATROS 
PARA A MOCIDADE

Por outra banda, o anfiteatro de 
Lapido construirase preto da pis-
ta polideportiva que existe neste 
lugar. A propia pista servirá como 
escenario do anfiteatro. Neste ca-
so, este novo espazo tamén fará 
de porta de entrada a unha zona 
verde boscosa que estará próxima 
ao anfiteatro. 

Para construír os dous equipa-
mentos empregáranse pezas pre-
fabricadas en forma de “L” de 5 
metros de lonxitude (de 40 por 90), 
que van apoiadas sobre muros de 
gabión. Ambos os dous anfiteatros 
están deseñados para albergar ca-
dansúas 60 persoas aproximada-
mente. As gradas do Milladoiro 
poderían ser ampliadas no futuro 
ata practicamente dobrar o aforo, 
mentres que en Lapido a capacida-
de de ampliación é máis reducida, 
debido á falta de espazo. Os dous 
espazos cumpren a normativa en 
materia de accesibilidade. 

A inauguración destes anfitea-
tros farase nos vindeiros meses 
cun concerto de grupos locais, 
que é a actividade elixida pola 
mo cidade dentro do programa 
correspondente dos Orzamentos 
Participativos.

O proceso sumou 
unha boa parti-
cipación por par-
te da veciñanza 
amesá que ache-
gou preto de 500 
propostas (387 
propostas para 
o rural e 103 da 
mocidade).

 

Por vez primeira no Concello de 
Ames a mocidade escolleu que 
facer cunha partida orzamenta-
ria de 60.000 euros. Esta contía 
está incluída nos Orzamentos 
Participativos de 2018 para a mo-
cidade. Un total de 50.000 euros 
destínanse á construción de dous 
anfiteatros, un no Milladoiro e ou-
tro no lugar de Lapido, preto de 
Bertamiráns, para organizar fes-
tas, teatro e cinema ao aire libre, 
entre as posible actividades. Os 
outros 10.000 euros restantes de-
dicaranse á organización de dous 
festivais con grupos locais que 
servirán para inaugurar os ditos 
equipamentos. 

No Milladoiro, o anfiteatro reali-
zarase na avenida do Muíño Vello, 
en fronte á nova igrexa desta loca-
lidade. Coa execución destas gra-
das, ademais de dispor dun novo 
espazo aberto, habilitase unha 
nova entrada para a zona ver-
de que está nos arredores do IES 
Milladoiro e da zona deportiva. 
No caso do Milladoiro aproveita-
rase o xabre que xa existe na di-
ta zona para realizar o escenario. 
Tamén se plantarán árbores para 
proporcionar sombra ao espazo.

es tudadas e examinadas pola 
Comisión, para o rural houbo que 
elixir entre 112 propostas, men-
tres que a mocidade puido votar 
entre 46 ideas. Na asemblea final 
contabilizáronse un total de 434 
votos (422 válidos e 12 nulos), que 
ordenaron as actuacións. Por últi-
mo, na Comisión de Orzamentos 
Participativos determináronse 
os investimentos que se realiza-
rían en cada unha das parroquia, 
tendo en conta a contía económi-
ca asignada e o encaixe nela das 
propostas ordenadas. 

As 22 propostas, que se están 
a executar, abranguen diversas 
áreas de actuación como cami-
ños veciñais, promoción cultural, 
alumeado público, vías públicas e 
outros servizos básicos, así como 
parques e xardíns. As actuacións 
elixidas pola veciñanza do rural 
das once parroquias do munici-
pio foron a mellora e ampliación 
de camiños, mellora e renovación 
dos antigos puntos de luz por lu-
minarias led na iluminación pú-
blica, mellora do illamento tér-
mico de locais sociais, arranxo de 
parques infantís, colocación de 
taboleiros de anuncios, acondi-
cionamento de centros sociocul-
turais e mellora da sinalización 
das aldeas.

COMO NOVIDADE, EN 2018 ASIGNOUSE 
UNHA PARTIDA DE 60.000 EUROS Á MOCI-
DADE PARA A CONSTRUCIÓN DE DOUS ESPA-
ZOS ABERTOS E PARA A PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES.
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En outubro de 2017 o Concello de 
Ames puxo a disposición da ve-
ciñanza unha nova ferramenta 
web para consultar toda a infor-
mación económica municipal no 
sitio http://orzamentosabertos.
concellodeames.gal. A través des-
te portal web publícase a informa-
ción orzamentaria referida á tota-
lidade de ingresos e gastos (tanto 
a previsión orzamentaria como a 
execución final) dun xeito claro, 
transparente, intuitivo e orienta-
do á veciñanza en xeral. Tamén 
trata de favorecer o bo goberno e 
favorecer a transparencia da xes-
tión dos recursos públicos. 

A web de orzamentos abertos 
ordena a enorme cantidade de 
datos do orzamento municipal e 
da súa execución para que sexa 
doado navegar por eles e atopar 
intuitivamente a información. 

CONSULTA AS CONTAS  
DE 2014 A 2017 E OS  
DATOS PROVISIONAIS DE 
2018 NOS ORZAMENTOS  
ABERTOS
O web de orzamentos abertos ordena a enorme cantidade de datos 
do orzamento municipal e da súa execución para que sexa doado 
navegar por eles e atopar intuitivamente toda a información.

A Corporación municipal aprobou 
por unanimidade a Conta Xeral 
de 2017 cun resultado orzamen-
tario axustado con superávit de 
2.650.775,06 euros, un remanente 
de tesourería de 4.873.854,56 eu-
ros e sen ningunha débeda banca-
ria, cumprindo os obxectivos de 
estabilidade orzamentaria, gasto 
e débeda pública. 

En relación á liquidación de or-
zamento de gastos, deuse conta 
dunhas obrigas recoñecidas netas 
no exercicio 2017 de 24.468.795,09 
euros, incrementándose en preto 

PÉCHASE O 2017  
CUN SUPERÁVIT  
DE 2.650.000€
O Concello pechou o exercicio 2017 con supe-
rávit e con débeda bancaria 0€, o que denota 
unha boa xestión económica. A porcentaxe 
de execución do orzamento de gastos foi do 
82,41%.

Este portal web 
permite coñecer 
polo miúdo in-
gresos e gastos 
municipais (paga-
mentos, provedo-
res, conceptos), e 
comparar execu-
cións e políticas 
de diversos anos 
e áreas.

 

de 4.000.000 euros (un 20% máis) 
respecto ao exercicio de 2016 
(20.514.105,12 euros). A porcenta-
xe de execución do orzamento de 
gastos foi do 82,41%. As obrigas 
recoñecidas foron moi superio-
res no 2017, respecto do exercicio 
anterior, o que amosa un incre-
mento importante do volume de 
xestión. Asemade, destaca o in-
cremento das obrigas recoñecidas 
no capítulo VI de investimentos, 
que pasa a ser de case 2.300.000 
euros, e o incremento do capítu-
lo I de persoal, que se sitúa nos 

8.100.000 euros, un dato que re-
dunda no reforzo do emprego pú-
blico coa conseguinte mellora na 
prestación dos servizos públicos.

No que respecta á liquidación 
do orzamento de ingresos, os de-
reitos recoñecidos netos ascenden 
a 24.464.677,90 euros, incremen-
tando tamén en preto de 1.600.000 
euros os ingresos ou dereitos re-
coñecidos netos, respecto do ano 
anterior. A porcentaxe de execu-
ción do orzamento de ingresos no 
2017 foi de 82,37%, superior á por-
centaxe de execución do 2016 que 
foi de 79,51%, mostra dun maior 
control, eficacia e eficiencia na 
xestión da recadación.

Isto permite que persoas sen ex-
periencia previa poidan localizar 
e comprender os datos económi-
cos do Concello, mais tamén que 
persoas interesadas en afondar 
dispoñan de todos os detalles. 

Nestes intres están cargados os 
datos económicos dos exercicios 
2014, 2015, 2016 e 2017 e os datos 
provisionais da execución ata o 30 
de setembro de 2018. Isto permite 
comparar orzamentos, políticas, 
a evolución dos ingresos e gastos 
por exercicio, etc. Todos os datos 
da web poden ser descargados en 
formatos abertos (CSV e Excel). 

Esta ferramenta web permite 
coñecer os ingresos do Concello e 
ver de onde proveñen, compro bar 
os gastos e a que se destinan, sa-
ber o gasto por áreas, etc. Tamén 
se pode consultar todos os paga-
mentos e as súas contías, así co-

EXERCICIOS REMANTENTE TESORERÍA

2014 1.642.561,37€

2015 3.313.357,53€

2016 5.381.147,06€

2017 4.873.854,56€ 

EXERCICIO Capital pendente ao 
inicio do exercicio

Débeda consolidada 
no exercicio (PAI)

Capital amortizado  
no exercicio liquidado 

Capital pendente ao 
remate do exercicio Xuros abonados

2014 6.057.075,73€ 835.675,38€ 5.221.125,96€ 164.474,90€

2015 5.221.125,65€ 833.279,71€ 4.387.845,94€ 69.216,82€

2016 4.522.899,23€ 295.670,38€ 1.087.153,84€ 3.731.415,77€ 44.696,34€

2017 3.731.415,77€ 411.319,38€ 3.435.745,39€ 706.989,76€ 37.667,45€ 

2017 2016 2015 2014

2.650.775,06€ 2.378.388,48€ 1.788.937,81€ 1.891.613,75€ 

Rdo. Orzamentario axustado (Superávit)

Observación: O capital pendente ao remate do exercicio 2017 (706.989,76€) 
corresponde aos préstamos PAI da Deputación a interese 0€.

Observación: A 31/12/2017  
amortizouse toda a débeda  
bancaria do Concello 
2.774.350,42€

mo os provedores aos que corres-
ponden. Ademais, dispón dunha 
aplicación que permite calcular 
aproximadamente a cantidade 
con que cada veciño ou veciña, 

SITUACIÓN DÉBEDA CONCELLO DE AMES

cos seus pagamentos por IBI, im-
posto de vehículos de tracción 
mecánica, lixo e vaos, contribúe 
á xestión municipal.
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O pasado 9 de marzo de 2018 en- 
trou en vigor a nova Lei de Contra-
tos do Sector Público, a cal re colle 
novos procedementos, requisitos e 
criterios que o Departamento mu-
nicipal de Con tratación tivo que 
adoptar. O principal cambio e piar 
básico da contratación a partir de 
agora é a obrigatoriedade de im-
plantar a contratación electrónica.

Todas as administracións, in-
cluída a do Estado, tiveron que 
determinar plataformas dixitais 
para poder licitar de xeito elec-
trónico os expedientes, platafor-
mas que ocasionaron en xeral nu-
merosos problemas. Así mesmo, 
houbo que adaptar os pregos ás 
novas esixencias e procedemen-
tos de contratación da Lei, pois a 
Administración Xeral do Estado 

AMES, PIONEIRO  
NA CONTRATACIÓN  
ELECTRÓNICA
Ames foi un dos primeiros concellos en Galicia que comezou a utili-
zar a licitación electrónica, colgando na Plataforma de Contratación 
do Estado o seu primeiro expediente o pasado 30 de xullo. 

Dende finais de 
xullo tramitáron-
se 29 licitacións 
de xeito electró-
nico (dezaoito de 
obras, catro de 
subministracións, 
seis de servizos e 
un privado).

Esta redución 
adquire maior 
importancia se se 
ten en conta que 
se incrementou 
a prestación dos 
seus servizos e o 
Concello de Ames 
ten que atender 
na actualidade 
un gran volume 
de xestión, pois 
tramita preto de 
7.000 facturas ao 
ano.

O PERÍODO MEDIO DE PAGO  
SITÚASE EN 8,62 DÍAS

COMEZOU A NEGOCIACIÓN  
DO ORZAMENTO DE 2019

Desde o Concello de Ames esta-
blecéronse medidas para axili-
zar a xestión e a tramitación das 
facturas. Como consecuencia, de 
xeito paulatino, o período medio 
de pago foi rebaixándose de 64,59 
días, no primeiro trimestre do ano 

2015, ata 8,62 días, último dato do 
que se dispón, correspondente ao 
terceiro trimestre de 2018.

Dende o departamento econó-
mico municipal, e perante o ele-
vado número días que se tardaba 
en pagar as facturas, puxéronse 
en marcha diversas medidas pa-
ra reducilo, entre elas a reorga-
nización dos servizos, o ditado 
de instrucións de procedementos 
para axilización na tramitación 
das facturas, conformidade, paga-
mento, devolución, etc., nos cales 
se implicaron todos os departa-
mentos municipais. 

A finais do pasado mes de no-
vembro realizouse unha primeira 
xuntanza entre o goberno munici-
pal e o grupo Ames Novo, para ini-
ciar a negociación do Orzamento 
Municipal de 2019. Nesta primei-
ra toma de contacto puxéronse 
enriba da mesa cuestións de ca-
rácter previo e as partes estable-
ceron prioridades e liñas de ac-
tuación á hora de elaborar estes 
orzamentos, seguindo o mesmo 
sistema de negociación que nos 
anos pasados, cando se logrou 

acordar novos orzamentos para 
2017 e 2018, logo de continuas 
prórrogas desde 2012. Ambas as 
partes manifestaron a súa dispo-
sición de continuar unhas nego-
ciaicóns que permitan chegar a 
acordo e contar con novo orza-
mento para 2019. 

Contar cun orzamento realista, 
adaptado ás circunstancias e ne-
cesidades do Concello, é impres-
cindible para que a veciñanza 
poida contar con máis e mellores 
servizos e equipamentos.

non facilitou modelos que ser-
visen de base. Por estas razóns 
baixou extraordinariamente o rit-
mo normal de licitacións en todas 
as administracións. 

A pesar do atrasos que ocasio-
nou a nova Lei de Contratos desde 
o mes de marzo, coa dita adapta-
ción de pregos e cos problemas 
de funcionamento das platafor-
mas, Ames foi un dos primeiros 
concellos en Galicia que comezou 
a utilizar a licitación electróni-
ca, colgando na Plataforma de 
Contratación do Estado o seu pri-
meiro expediente o 30 de xullo de 
2018. 

Trimestres 2015 2016 2017 2018

1º 64,59 55,55 5,55 11,48

2º 39,97 40,23 10,66 8,32

3º 82,67 30,72 22,15 8,62

4º 86,11 14,77 8,31

Período medio de pago global a provedores  
trimestral (en días) do Concello de Ames

Desde entón e ata a data actual 
tramitáronse un total de 29 lici-
tacións electrónicas (dezaoito de 
obras, catro de subministracións, 
seis de servizos e un privado), ci-
fra moi superior á doutros conce-
llos próximos de similar poboa-
ción e características, que non 
deron xestionado máis de 16 li-
citacións electrónicas no mesmo 
período. Xa que logo, o Concello 
de Ames é un dos concellos máis 
avanzados na implantación da 
contratación electrónica. 

Tamén se tramitaron de xeito 
electrónico un total de 195 con-
tratos menores desde maio (101 
de servizos, 53 de subministra-
cións, 18 obras, 21 privados, dous 
administrativos especiais) que 
están subidos á Plataforma de 
Contratación do Estado. O Conce-
llo amosa así o seu compromiso 
coa transparencia publicando to-
dos os contratos e licitacións, así 
como a capacidade de xestión, 
con preto de 3 millóns de euros 
licitados na nova plataforma de 
contratación desde o pasado mes 
de xullo.

Afondando na transparencia e 
continuando co labor informativo 
na área de contratación, está publi-
cada na páxina de Transparencia 
o “Plan para a mellora da contra-
tación administrativa municipal 
do 1º semestre de 2019”, onde se 
dá conta ademais das licitacións e 
adxudicacións do 2º semestre de 
2018. 

Na actualidade, non só se con-
seguiu reducir o número de días 
que se tarda en pagar, senón que 
se está moi por debaixo do prazo 
legal establecido, que é de 30 días. 
No terceiro trimestre de 2016 con-
seguiuse chegar aos 30,72 días. A 
partir dese momento o período 
non subiu deses 30 días legalmen-
te establecidos. No cuarto trimes-
tre de 2016 alcanzáronse os 14,77 
días. Durante o exercicio 2018 o 
período de pago situouse en 11,48, 
no primeiro trimestre; 8,32 no se-
gundo trimestre, e 8,62 no tercei-
ro trimestre.
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O proxecto de radio cidadá de Ames 
Radio naceu para achegar a radio 
á veciñanza e calquera persoa, 
asociación ou entidade do conce-
llo puidese propoñer un progra-
ma de radio. O proxecto conso-
lidouse neste 2018, coa segunda 
convocatoria, á que se presenta-
ron vinte proxectos. 

Finalmente son dezasete os es-
pazos que forman parte da grella 
municipal, que se pode consul-
tar na web. Cinco xa repiten da 
primeira convocatoria: Miradas, 
Tangos de la Esquina Sur, Vivirmos 
nun mundo finito, De museo e Pais 
na Onda. As novas propostas res-
ponden a temas diversos: ciencia, 
actualidade, tradición, arte, cultu-
ra ou saúde. Os programas sema-
nais son A arte como factor inte
grador, que achegará a Asociación 
Galega de Arte e Cultura; A Baran
da, sobre as vivencias de persoas 

UNHA RADIO DE TOD@S
O éxito de participación na segunda convocatoria da radio cidadá 
consolida esta iniciativa, á que se presentaron vinte proxectos. 

OS PLENOS ENTRAN 
NA ERA DIXITAL
Dende outubro de 2016, o Conce-
llo de Ames grava os Plenos da 
Corporación a través da aplica-
ción de VideoActa. Con este novo 
sistema as actas en papel de cada 
sesión serán substituídas por es-
tes documentos audiovisuais, 
que terán o mesmo carácter ofi-
cial e serán asinados pola secre-
taria municipal de xeito dixital. O 
único que se recollerá por escrito 
será un breve resumo dos acordos 
adoptados en cada sesión.

Os vídeos envíanselles aos gru-
pos municipais da Corporación. 
Proximamente as gravacións ta-
mén estarán nunha plataforma 
web para que poidan ser consul-

UNHA NOVA WEB MÁIS  
MODERNA E FUNCIONAL

A grella radio-
fónica de Ames 
Radio, no 107.2 
consta na actuali-
dade de dezasete 
programas.

 

A nova web será 
plenamente fun-
cional en dispo-
sitivos móbiles e 
permitirá o rápi-
do acceso á infor-
mación, trámites 
e servizos.tadas por todas as persoas intere-

sadas que o desexen. Para facilitar 
as consultas, cada vídeo permitirá 
acceder de modo desagregado ás 
diversas intervencións dos deba-

tes e a cada un dos puntos trata-
dos, en troques de colgar un úni-
co vídeo de cada sesión plenaria 
completa.

tades visuais, auditivas, dislexia e 
as incluídas no espectro do autis-
mo. Ademais, a súa renovación 
permitirá un mellor acceso aos 
diversos trámites e xestións. 

Por último, coa nova web bús-
case facilitar o seu uso tanto ao 
persoal técnico responsable do 
sitio como ao persoal dos diver-
sos departamentos municipais, 
claves para descentralizalo e am-
pliar e atender contidos. Para iso, 
o contrato obriga tamén a un pro-
ceso formativo para os traballado-
res e traballadoras do Concello. 

Mellorar a información e a comu-
nicación coa veciñanza, permitir 
o acceso plenamente funcional á 
web tamén mediante dispositivos 
móbiles, modernizar o deseño, 
buscar a accesibilidade univer-
sal, facilitar a integración da web 
coas redes sociais e descentralizar 
e facilitar o traballo de xestión e 
administración do sitio son os 
obxectivos da renovación da web 
municipal. Para iso, logo da co-
rrespondente licitación pública, 
adxudicouse o contrato da nova 
web por un importe de 29.753 eu-
ros á empresa Tecnologías Plexus, 
que dispón de catro meses para 
poñela en marcha. 

Con base en tecnoloxías aber-
tas, a nova web terá unha estru-
tura orientada aos usuarios, cun 
deseño inicial que facilite a rápi-
da localización da información e 
o acceso a trámites e servizos. Así 
mesmo ampliaranse as posibilida-
des de comunicación (avisos me-
diante notificacións, boletíns in-
formativos, envío de incidencias 
ao Concello e integración coas 
redes sociais) e potenciarase os 
contidos xa existentes de transpa-
rencia e de actualidade. Na mes-
ma liña, a nova web será accesible 
para persoas usuarias con dificul-

programa sobre a inmigración 
con ducido por Alejandra Mar-
cano, e Amaltea, un espazo de 
divulgación científica con Javier 
Rocamora.

Cada quince días pódese se-
guir Ondas Novas, no que Eladio 
Gómez aborda entrevistas de in-
terese; Un café coa túa matroa, 
co asesoramento de Isabel Abel 
en saúde sexual e reprodutiva; 
Palabras que refrescan, programa 
de autoaxuda con María Eugenia 
Muñoz; Parque empresarial do 
Milladoiro, conducido por Salomé 
Blanco para amosar as activida-
des destas empresas; Que me es
tás a contar?!, un programa so-
bre a Biblia realizado polo Centro 
Cristiano; O protocolo é para 
todos, con Margarita Murillo, e 
ConCiencia, un espazo sobre cre-
cemento persoal presentado por 
Lorena Boquete. 

Investimentos para 
a radio municipal

Ao longo de 2018 realizáronse 
investimentos para mellorar par-
te do equipamento (cableame, 
conectores, micrófonos, auricula-
res, gravadora, procesador de di- 
námica) de máis de 6.000 euros. 

Tamén se tiveron que realizar 
obras nos estudios da radio para 
a total desratización das instala-
cións, e mais a reparación da eta-
pa de potencia, que resultou da-
nada por sobretensión.

con trastorno mental; E ti de quen 
vés sendo, no que Mónica Casas 
divulga costumes e tradicións das 
diferentes culturas de Ames; Los 
tuyos, los míos y los nuestros, un 
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Segundo os datos estatísticos en 
relación á seguridade durante 
os tres primeiros trimestres de 
2018, publicados oficialmente 
polo Ministerio de Interior, Ames 
é o segundo concello con menor 
índice de criminalidade de toda 
Ga li cia. 

O Ministerio informa de que 
o número de delitos por roubos 
con forza se reduciu un 20% en 
vivendas e un 14,6% en estable-
cementos con respecto a 2017. 
Especialmente significativa é a 
diminución dos roubos con vio-
lencia, o 100%, ao non se produ-
cir ata o mes de setembro ningún 
caso. Tampouco se constatan, 
afortunadamente, homicidios, 
secuestros nin agresións sexuais. 
E só houbo unha subtracción de 
vehículos, co que se reduciu nun 
90% con respecto a 2017. Nestes 
primeiros nove meses de 2018 
contabilizáronse 708 infraccións 
por delitos penais, cifra inferior á 
media da provincia, á media gale-
ga e á media española. Con todo, 
representa un incremento do 11% 
que se debe, maiormente, ao au-
mento xeral da ciberdelincuencia 
(delitos relacionados coas novas 
tecnoloxías e Internet).

AMES É O SEGUNDO 
CONCELLO MÁIS SEGURO 
DE GALICIA
Entre os concellos galegos de máis de 30.000 habitantes, 
Ames só é superado en materia de seguridade por Narón, 
e sitúase no posto 18º de España en menor número de 
delitos penais.

O 12 de decembro entrou en vi-
gor a prohibición do Ministerio 
de Fomento que impide a circu-
lación de vehículos pesados, con 
MMA maior de 30 toneladas, pola 
avenida de Rosalía de Castro, no 
Milladoiro. Deste xeito, os ditos 

UN PASO MÁIS  
NA HUMANIZACIÓN  
DO MILLADOIRO

NO DÍA DE GALICIA,  
MEDALLA DE AMES  
PARA ANXO CARRACEDO 

1.334 ACTUACIÓNS  
DE PROTECCIÓN CIVIL 

A Subdelegación 
do Goberno con-
firma a redución 
de roubos en vi-
vendas e o repun-
te de estafas na 
Internet.

 

Deixarán de cir-
cular polo Milla-
doiro preto de 
100.000 vehículos 
pesados ao ano.

 

Unhas 40 per-
soas voluntarias 
prestan axuda 
en materia de 
emerxencias, in-
cendios forestais, 
tráfico, retirada 
de animais soltos 
e eventos deporti-
vos ou culturais.

O delito que máis se cometeu en 
Ames foron os furtos, mais o noso 
é o concello de Galicia con menor 
número deles entre os munici-
pios de similar poboación como 
Arteixo, Oleiros, Narón, Carballo 
ou Vilagarcía. Igualmente mantén 
esta posición en canto a roubos 
con forza, roubos con intimida-
ción, delitos graves e delitos con 
lesións e disputas. As cifras son 
unha clara mostra da seguridade 
do concello amesán.

vehículos teñen que desviarse 
dende a SC-20 (á altura da gasoli-
neira) cara á autoestrada AG-56 e 
polo corredor AC-522, ata a glorie-
ta das Galanas, situada na N-550. 

Os únicos camións que poden 
circular pola avenida de Rosalía 
de Castro son os que se dirixan 
aos concesionarios situados no 
lugar de Reborido (zona sur do 
Milladoiro). Estímase que deixa-
rán de circular ao ano pola ave-
nida de Rosalía de Castro preto de 
100.000 vehículos pesados (250 ao 
día). 

Ademais, estanse executando as 
obras do proxecto de mellora da 
seguridade viaria na rúa Viorneira 
e na avenida de Rosalía de Castro, 
co cal se van instalar dous semá-
foros e un paso de peóns adapta-
do, que aumentará a seguridade 
peonil.

Co gallo da celebración do Día 
de Galicia, o Concello de Ames 
organizou o 23 de xullo un acto 
aberto no Pazo da Peregrina, que 
axuntou a concelleiros e conce-
lleiras da Corporación, membros 

das asociacións e veciñan-
za. Durante o acto fíxoselle 
entrega da máxima distin-
ción de Ames, a medalla 
do concello, ao catedrático 
e veciño Anxo Carracedo, 
en recoñecemento da súa 
traxectoria profesional, 
pola súa visión humani-
zada da ciencia e polo seu 
compromiso coa divulga-
ción científica e a lingua 
galega. 

Carracedo compaxina 
a investigación como ex-
perto internacional en xe-
nética co labor docente na 
Facultade de Medicina da 

Universidade de Santiago. Malia 
os innumerables premios recibi-
dos, Carracedo confesou que “este 
é un premio que vén dos veciños, 
da xente, polo que é un dos máis 
importantes para min”.

Durante o ano 2018, o equipo de 
Protección Civil participou en 1.334 
operativos do 112. Interviñeron 
nun total de 160 accidentes en es-
trada; 264 retiradas de animais 
soltos; 7 asistencias sanitarias; 105 
avisos pola presencia de niños de 

avespas velutinas; 63 incidencias 
de circulación; 210 operativos de 
AVPC; 1 apertura de praia; 4 requi-
rimentos das forzas de seguridade; 
9 accións de salvamento ou resca-
te; 4 solicitudes de información 
xeral; 11 intervencións por verti-

dos e 496 incidencias doutras ín-
doles. Este corpo, operativo dende 
setembro de 2017, está composto 
por unhas 40 persoas voluntarias, 
que traballan de xeito coordinado 
coa Policía Local. Ademais, pres-
tan axuda en materia de emerxen-
cias, incendios forestais, tráfico e 
eventos deportivos/culturais.

Total de infraccións penais
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A Lei de Orzamentos Xerais do 
Estado para o ano 2018 estable-
ce no seu artigo 19 que no ano 
2020 a temporalidade das admi-
nistracións públicas non poderá 
superar o 8% e que ese obxectivo 
deberá acadarse nos exercicios 
2018-2019 e 2020. O incumpri-
mento deste mandato pode impe-
dir ás administracións recibiren 
axudas económicas do Estado ou 
contratar novo persoal a partir de 
2021. 

A taxa de temporalidade entre 
o persoal do Concello de Ames é 
actualmente do 67,5%. Co fin de 
tentar solucionar este grave pro-
blema así como evitar as conse-
cuencias previstas na lei, o gober-
no municipal aprobou na Xunta 
de Goberno Local do pasado 21 
de decembro a Oferta de Emprego 
Público de 2018. Nela recóllense 
todas aquelas prazas de natureza 
estrutural que están dotadas or-
zamentariamente e ocupadas de 
forma temporal e de xeito inin-
terrompido, polo menos, nos tres 
anos anteriores ao 31 de decem-
bro de 2017. Dentro desta OEP 
tamén se recollen aquelas prazas 

CONTRA A TEMPORALIDADE  
DO PERSOAL MUNICIPAL
O goberno e a representación sindical negociaron a Oferta de Empre-
go Público 2018, que foi aprobada por maioría na asemblea de traba-
lladores/as e na Mesa Xeral de Negociación.

que foron creadas por sentenza 
xudicial firme, unha praza para 
cubrir por promoción interna e a 
praza que se pode crear pola taxa 
de reposición por xubilacións.

A anterior Oferta de Emprego 
Pública aprobada no Concello 
de Ames foi no ano 2006. Algúns 
traballadores e traballadoras le-
van moitos anos en situación de 
temporalidade, sen ter a oportu-
nidade de poder presentarse á 
correspondente oposición, debi-
do a que durante doce anos non 

A REALIDADE VAISE  
REFLECTINDO NA RPT

REFORZAMENTO DA POLICÍA LOCAL

Aprobouse tamén 
o “Acordo para a 
estabilización do 
emprego tempo-
ral”, que ten por 
obxecto a fixación 
dos principios e 
criterios básicos 
que se aplicarán 
aos procesos de 
estabilización.

 

A RPT foi xa mo-
dificada sete ve-
ces dende 2016 
porque debe ser 
un documento 
vivo que se adap-
te á realidade e 
ás necesidades do 
Concello.

 

se convocou ningunha oferta de 
emprego. Nun exercicio de res-
ponsabilidade, o goberno muni-
cipal e a representación sindical 
negociaron esta OEP ao longo de 
2018 nunha comisión de traballo 
creada para tal fin. A oferta de 
emprego foi explicada polos/as 
delegados/as sindicais aos traba-
lladores/as nunha asemblea, e a 
proposta foi aprobada por maio-
ría. Posteriormente, referendouse 
na Mesa Xeral de Negociación por 
todos os representantes sindicais, 
agás un, que emitiu un votou par-
ticular en contra. 

Acordo para a 
estabilización

De xeito parello á OEP, apro-
bouse un “Acordo para a estabi-
lización do emprego temporal no 
Concello de Ames”, que ten por 
obxecto a fixación dos principios 
e criterios básicos que resultarán 
aplicables aos procesos de es-
tabilización. O dito Acordo, que 
será a enviado á autoridade la-
boral dependente da Consellería 
de Emprego da Xunta de Galicia, 
aprobouse por unanimidade en 
Mesa Xeral de Negociación.

Asemade, vaise a elaborar un 
Plan de estabilización do emprego 
temporal no Concello de Ames, co 
obxectivo de dotar o desenvolve-
mento da OEP 2018 da máxima se-
guridade xurídica, e de recoller as 
liñas xerais que rexerán na execu-
ción da oferta de emprego. O dito 
Plan será sometido á aprobación 
do Pleno antes de que remate o 
actual mandato. 

baixas médicas existente dende o 
verán na Policía Local, así como a 
negativa a reforzar quendas con 
horas extra, debida ás diferen-
zas existentes co Concello sobre 
o complemento de destino, que 
xa se remontan a 2010. Cómpre 
lembrar a existencia dunha sen-
tenza xudicial e de informes téc-
nicos municipais en contra a de-

manda destes funcionarios. Aínda 
así, Concello e Policía aviñéronse 
á mediación do Consello Galego 
de Relacións Laborais. Por outra 
banda, está aberta a negociación 
sobre o complemento específi-
co no marco da Mesa Xeral de 
Ne go ciación.

Grazas a un convenio coa Axencia 
Galega de Seguridade, cinco au-
xiliares de policía local reforzan 
este servizo municipal durante 
cinco meses. Os axentes exercen 
funcións de atención ao público e 
regularización do tráfico nas en-
tradas e saídas escolares.

Preténdese así paliar a situa-
ción creada polo alto número de 

mento de destino de determina-
dos postos que foron reclasifica-
dos no convenio colectivo como 
consecuencia da entrada en vigor 
do EBEP, pasando do grupo III ao 
grupo II. A sétima e última modi-
ficación puntual da RPT de 2018 
consistiu no cambio de adscri-
ción orgánica dun dos postos de 
auxiliar administrativo/a, e a in-
corporación dunha nova división 
administrativa correspondente á 
Escola de Música, e a creación de 
novos postos adscritos a ela.

Durante o exercicio 2018 reali-
záronse catro novas modifica-
cións puntuais da RPT do Concello 
de Ames, que se suman ás tres 
realizadas desde a súa aproba-
ción en 2016, logo de nove anos 
sen modificar. As relacións de 
postos de traballo deben ser docu-
mentos vivos que se reflictan a si-
tuación real das empresas –tamén 
das administracións públicas- e se 
adapten ás súas necesidades. As 
modificacións da RPT foron apro-
badas primeiro na Mesa Xeral de 
Negociación e, posteriormente, no 
Pleno municipal.

A cuarta modificación da RPT 
recolleu a creación dun posto de 
conserxe no departamento de de-
portes. Coa quinta modificación 
puntual creáronse un posto de 
arquitecto/a técnico/a –en cum-
primento dunha sentenza xudi-
cial firme– e un posto de tracto-
rista e integrouse o Servizo de 
Contratación no departamento 
de Secretaría Xeral. Ademais, re-
coñeceuse oficialmente como ser-
vizo a Escola Municipal de Música 
(EMMA) e creáronse nela dous 
postos de profesores/as, deriva-
dos de sentenzas xudiciais.

A sexta modificación da RPT 
adecuou a valoración do comple-
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A Escola Municipal de Música ten, 
logo de 13 anos de funcionamen-
to, un regulamento onde se reco-
lle a súa organización, os recursos 
humanos e materiais, así como o 
seu funcionamento e réxime in-
terno. A proposta de Regulamento 
foi sometida a exposición pública 
durante 20 días hábiles, remata-
dos o pasado 15 de novembro, 
co obxectivo de que a veciñanza 
puidese facer as achegas que esti-
mase oportunas. Finalmente, foi 
aprobado no Pleno de decembro e 
na actualidade está en exposición 
pública.

Ademais en 2018 desenvolveuse 
un proceso de regularización do 
profesorado da Escola Municipal 
de Música de Ames (EMMA), que 
finalizou no pasado mes de setem-
bro coa aprobación da sétima mo-
dificación da Relación de Postos 
de Traballo (RPT). Con ela inclúe-
se a Escola de Música dentro da 
RPT, adscríbese ao Departamento 
de Cultura e créanse nove postos 
adscritos a dito servizo, sete dos 
cales débense ás sentenzas xudi-
ciais que recoñecen as persoas de-
mandantes como persoal laboral 
indefinido (non fixo) do Concello. 

Como conclusión, a EMMA con-
ta con profesores e profesoras de 
frauta, saxofón, musica e move-
mento, percusión/batería, violín, 
linguaxe musical, guitarra, canto 
moderno e piano. Os dous primei-
ros, frauta e saxo, dotaranse tem-
poralmente cunha bolsa de traba-
llo a través dun proceso selectivo, 
mentres os sete postos restantes 
serán cubertas segundo as senten-
zas dos Xulgados do Social. 

REGULARIZACIÓN 
DA ESCOLA DE MÚSICA
Culminouse a regularización da Escola Municipal de Música nestes 
dous últimos anos. A aprobación do seu regulamento no Pleno de 
decembro únese á regularización do profesorado en 2018 e á inscri-
ción da EMMA no Rexistro de escolas de música e danza da Xunta de 
Galicia.

Á CALOR DOS LOCAIS  
SOCIOCULTURAIS
Instaláronse equipos térmicos de biomasa 
nos locais sociais de Trasmonte, Biduído, Pi-
ñeiro, Augapesada, Ameixenda e Cruxeiras

to investíronse 12.714 euros, dos 
cales 7.705 euros foron concedidos 
a través das ditas axudas, mentres 
que a Administración local puxo o 
importe restante, 5.009 euros.

Estas actuacións súmanse ás 
realizadas en 2017 nos locais so-
ciais de Cruxeiras e da Ameixenda, 
a través das cales se instalaron va-
rios equipamentos térmicos de 
biomasa co obxectivo de mellorar 
a eficiencia enerxética. Asemade, 
no ano 2016 instaláronse equi-
pos térmicos de biomasa nos lo-
cais sociais de Biduído, Piñeiro, 
Augapesada e na escola unitaria 
da Tarroeira. Nos dous últimos 
anos o Concello de Ames inves-
tiu 31.000 euros na instalación 
de equipamentos térmicos de 
biomasa.

AXUDAS EN CONCORRENCIA 
COMPETITIVA

Co acordo coas 
asociacións, as 
axudas para fes-
tas e actividades 
culturais serán 
de concorrencia 
competitiva.

Logo dun proceso de participa-
ción no que interviñeron diversas 
asociacións culturais e agrupa-
cións de veciños/as, modificáron-
se as liñas de axudas para festas 
e actividades culturais.

O cambio máis relevante é a eli-
minación das subvencións nomi-

O Concello de Ames vén apostan-
do nos últimos anos polo uso das 
enerxías renovables. Así, partici-
pou na convocatoria de axudas 
para a realización de proxectos 
de enerxías renovables, cofinan-
ciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, no 
marco do programa operativo 
Feder-Galicia 2014-2020. Ao abei-
ro desta convocatoria de subven-
cións o Concello de Ames recibiu 
7.705,45 euros. 

A contía foi destinada á realiza-
ción do proxecto que incluíu a pos-
ta en funcionamento de dúas estu-
fas de pellets e cheminea de aceiro 
inoxidable de dobre parede no 
local social de Trasmonte e unha 
estufa de pellets (hidroestufa), por 
auga e cheminea de aceiro inoxi-
dable de dobre parede, no local da 
Factoría, en Biduído. Neste proxec-

nativas: unifícanse dentro dunha 
mesma convocatoria as diversas 
liñas de axudas mediante conco-
rrencia competitiva e con crite-
rios obxectivos. 

Ademais, amplíase o abano de 
conceptos subvencionables e po-
sibilítase a redistribución do re-

O regulamento, as regulariza-
cións do persoal, a inclusión con-
seguida en 2017 no Rexistro de 
escolas de música e danza desta 
comunidade autónoma (que per-
mite optar a financiamento da 
Xunta e da Deputación), e mais 
a mellora dos espazos no local 
de Aldea Nova onde está situada 
a EMMA, posibilitarán no futuro 
abordar novos proxectos didácti-
cos e musicais.

manente da convocatoria, se o 
houber, entre as solicitudes apro-
badas. As contías van en función 
da poboación, procurando tanto 
beneficiar as entidades con maior 
poboación como non discriminar 
as máis pequenas.
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En 2018 realizáronse máis de 150 
actividades para todos os públicos. 
O teatro volveu ser unhas princi-
pais actividades culturais deste 
ano e nos auditorios das Casas 
da Cultura de Bertamiráns e do 
Milladoiro representáronse máis 
de 20 espectáculos teatrais, tanto 
para adultos coma para nenos e 
nenas. Destaca a representación 
de obras como Elisa e Marcela, 
unha coprodución da Panadaría 
co Centro Dramático Galego; 
Cranios privilexiados ou crítica da 
razón perralleira, de Mofa e Befa; 
O servidor de dous amos, de Talía 
Teatro; Casa O’Rei, de Ibuprofeno 
Teatro; ou Invisibles de Redrum 
Teatro, baseado na novela de 
Montse Fajardo.

Durante o verán apostouse pola 
música ao vivo con concertos ao 
aire libre como os de Treixadura; 
A Banda da Loba, nas Noites en 
Vela; e maila oitava edición do 
festival Millarock, que coa súa re-
cuperación hai dous anos permite 
gozar de novo de grupos represen-
tativos do rock en galego como The 
Teta’s Van, Supernatural, Astarot e 
Ruxe Ruxe.

Asemade, reforzouse a progra-
mación de animación á lectura 
con sesións de contacontos nos 
locais sociais de Augapesada e 
Bugallido con dúas sesións quin-
cenais. Deste xeito, complétase a 
programación de contacontos que 
se viña facendo nas bibliotecas 
municipais. 

Afiánzase o festival 
Cinema Crianza

A segunda edición do Festival 
Internacional de Cinema Infantil 
Cinema Crianza celebrouse du-
rante os días 15, 16, 17 e 18 de 
novembro. Proxectáronse 73 cur-
tametraxes chegadas desde os 
cinco continentes, escollidas en-
tre 2.000 propostas audiovisuais 
procedentes de máis de 90 países. 

Nesta segunda edición, como no-
vidade, incluíronse dúas sesións 
de mañá para os escolares, ás que 
asistiron 629 rapaces e rapazas. 
A través desta iniciativa trátase 
de reivindicar o audiovisual co-
mo ferramenta pedagóxica e de 
exploración do mundo para as 
crianzas.

O Festival de Maxia 
supera os 4.000 
espectadores 

O Festival de Maxia en Ames é 
sinónimo de éxito e na semana do 
22 ao 28 de outubro celebrouse a 
súa décimo terceira edición. Un 
total de 1.139 persoas acudiron 
aos espectáculos da fin de sema-
na, mentres que 3.039 nenos e 
nenas puideron gozar dos pro-
gramados de luns a venres nos 
centros de ensino de Ames.

EN 2018 REPRESENTÁRONSE NOS AUDITO-
RIOS DAS CASAS DA CULTURA DE BERTAMI-
RÁNS E DO MILLADOIRO MÁIS DE 20 ESPEC-
TÁCULOS TEATRAIS, TANTO PARA ADULTOS 
COMA PARA NENOS E NENAS.

DURANTE O VERÁN APOSTOUSE POLA MÚ-
SICA AO VIVO CON CONCERTOS AO AIRE 
LIBRE COMO OS DE TREIXADURA; A BANDA 
DA LOBA, NAS NOITES EN VELA; E MAILA 
OITAVA EDICIÓN DO FESTIVAL MILLAROCK.

MÁIS DE 150 ACTIVIDADES CULTURAIS 
PARA TODOS OS PÚBLICOS

Ao longo do ano 
tamén se realizan 
diferentes actos 
culturais como o 
Día de Rosalía de 
Castro, Literatura 
na Praza –co gallo 
do Día do Libro–, 
o Día das Letras 
Galegas, ou o Día 
de Galicia, e re-
mata coa progra-
mación de Nadal.

 

A Factoría dos grupos locais
A Factoría é unha iniciativa das concellarías de 
Cultura e Mocidade para facilitar o desenvolve-
mento das inquietudes artísticas das bandas, 
a creación de novas formacións e a produción 
cultural. 

Con este obxectivo acondicionouse a antiga es-
cola unitaria de Biduído como local de ensaio. 
O 16 de xaneiro abriu o prazo para solicitar un 
local de ensaio na Factoría durante 2019. Hai 
que enviar un correo a administracion.cultura@
concellodeames.gal, indicando os días e horas. 
As bandas que utilicen o local responsabilízanse 
da apertura e peche, do cumprimento do hora-
rio solicitado e do coidado do material. En 2018 
foron 5 os grupos da Factoría. 

Restauración da Ponte Cabirta
A Ponte Cabirta, unha das nosas pontes tradicio-
nais, que une as dúas marxes do Sar dende Costoia 
e dende o Castro de Miras, corría perigo. Ademais 
da limpeza da ponte e da calzada empedrada, a 
Brigada de Garda Ambiental retirou unha grande 
cantidade de troncos que facían perigar a pon-
te, para o cal contaron coa colaboración veciñal. 
Ademais sinalizouse o acceso e acondicionouse a 
antiga calzada. Na actualidade estase traballando 
na consolidación do arco da ponte.

Nace o Parque Compostela 
Rupestre
No pasado mes de setembro os concellos de 
Ames, Santiago, Brión, Teo e Val do Dubra e a 
Deputación da Coruña asinaron un convenio de 
colaboración que dará luz verde á creación do 
Parque Compostela Rupestre. O proxecto será fi-
nanciado polo organismo provincial con 500.000 
euros. O convenio establece a cooperación 
para promover e xestionar de forma conxunta 
o proxecto de promoción e posta en valor da 
arte rupestre nas cinco localidades. A través do 
Comité de dirección do proxecto iranse asignan-
do os fondos para diferentes cuestións como a 
mellora da contorna e o estado dos xacementos, 
un plan director ou un plan de comunicación. 

Visitas máxicas aos petróglifos
O colectivo A Rula e o Concello de Ames organiza-
ron dúas rutas nocturnas para visitar os conxun-
tos rupestres da Pedra da Nave de Mourigade, 
situado en Bugallido, no mes de xullo, e do Monte 
Castelo e a Peneda Negra, da parroquia de Covas, 
en setembro.

As rutas nocturnas permiten ver os espectacu-
lares petróglifos con maior nitidez. Logo das in-
formacións previas dos guías d’A Rula, xa in situ 
explicaron as formas e os deseños na pedra e as 
súas posibles interpretacións. As excursións, nas 
que participaron máis de 120 persoas de todas as 
idades, remataron a media noite.
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En agosto presentáronse os re-
sultados da auditoría enerxética 
de dezaoito instalacións admi-
nistrativas, educativas e deporti-
vas municipais, do Milladoiro e 
Bertamiráns. Ademais de reflectir 
un consumo anual duns 560.000 
kw, que se traducen en 95.000€ de 
electricidade e 38.000€ en com-
bustible, a auditoría establece 
as medidas de aforro enerxético 
para reducilos, tanto de forma in-
dividual para cada edificio como 
de forma global: cambio a lumina-
rias LED, incorporación de aero-
termias eficientes e instalación de 
enerxías renovables. Todas estas 
medidas iranse executando nos 
seguintes anos do Plan Impulsa 
Ames e en conxunto facilitarán 
un aforro de 55.800 euros anuais. 

Ademais, en decembro apro-
bouse a licitación da administra-
ción electrónica por un importe 
de 177.561€, para executar nun 
período de catro anos. A nova Sede 
Electrónica permitirá o inicio de 
trámites administrativos, presen-
tación de documentación, acceso 
á documentación, o pagamento de 
impostos, etc.

Máis de seis millóns  
de euros
O plan Impulsa Ames, a través do 
cal se executarán actuacións refe-
ridas á mellora dos servizos públi-
cos a través das TIC e implantación 
da Administración electrónica, á 
mellora de mobilidade, á dotación 
de espazos verdes e accesibilida-
de, e á dinamización social e eco-
nómica, está sufragado a través da 
segunda convocatoria europea de 
Estratexias de Desenvolvemento 
Urbano Sustentable e Integrado 
(DUSI), cofinanciada polo progra-
ma europeo FEDER de Crecemento 
Sus tentable 2014-2020. 

En total, entre 2018 e 2022 inves-
tirase 6.250.000€ nas dezasete ac-
cións estratéxicas do plan Im pulsa 
Ames, pois aos 5 millóns de euros 
concedidos, o Concello de Ames de-
be engadir 1.250.000€ máis (o 20% 
restante). Para financiar a achega 
municipal dos investimentos do 
plan Impulsa Ames da DUSI no 
Orzamento de 2018 (222.895,50€), 
aprobouse unha operación de 
préstamo a longo prazo.

AS MEDIDAS QUE PROPÓN A AUDITORÍA 
ENERXÉTICA, QUE SE IRÁN EXECUTANDO 
NOS SEGUINTES ANOS, SUPORÁN UN AFO-
RRO CONXUNTO NAS INSTALACIÓNS MUNI-
CIPAIS DE MÁIS DE 55.000 EUROS ANUAIS.

A NOVA SEDE ELECTRÓNICA, QUE SE LICI-
TOU EN DECEMBRO, OFRECERÁ, POLO ME-
NOS, 121 FUNCIONALIDADES, COAS QUE SE 
FAVORECERÁ A MELLORA DOS SERVIZOS 
PÚBLICOS.

AVÁNZASE NA EXECUCIÓN DO 
PLAN IMPULSA AMES DA EDUSI

Parque do Milladoiro 
Dentro desa mesma liña estratéxica do Im-
pulsa Ames, de dotación de espazos verdes 
urbanos, inscríbese a futura ampliación do 
parque do Milladoiro, logo de mellorar o 
seu acceso a través da Travesía do Porto. 
Na actualidade, este pequeno parque ur-
bano é practicamente a única zona verde 
do Milladoiro. Na súa contorna atópanse 
varios centros de grande actividade social: 
a Casa da Cultura, o instituto, o polideporti-
vo, a igrexa parroquial ou o albergue para 
peregrinos, así como o novo centro de saú-
de ou o futuro centro para a mocidade. A 
zona, logo, acolle boa parte da vida social 
da veciñanza, á que lle falta un espazo ver-
de axeitado, que comezará a dotarse en 
2019.

Eliminación de barreiras 
urbanas
O Impulsa Ames tamén abrangue unha 
liña estratéxica de dotación de espazos 
verdes e accesibilidade en Bertamiráns e 
no Milladoiro. No referido á accesibilida-
de, cómpre partir das conclusións do diag-
nóstico do Plan Integral de Accesibilidade 
de Ames, o cal sinala diversas deficiencias 
no acabado e execución do espazo público: 
ausencia de vaos peonís axeitados en de-
terminados cruzamentos, pavimentos in-
adecuados, carencia de varandas de apoio 
en escaleiras e desniveis, inexistencia de si-
nalización de pasos de peóns nalgúns cru-
ces, e eivas na ampla dotación de prazas de 
aparcadoiro para persoas con mobilidade 
reducida.

Xestión en liña  
de instalacións
Dentro da liña estratéxica de mellora dos 
servizos públicos a través das TIC inscríbe-
se o deseño e posta en marcha da aplica-
ción para a xestión de instalacións depor-
tivas e control de accesos, que facilitará o 
traballo do persoal municipal así como as 
xestións por parte das veciñas e veciños, 
pois permitirá, entre outras funcións, o 
alugueiro de instalacións deportivas e so-
cioculturais; a compra de entradas, bonos 
e abonos; consultar os horarios de competi-
cións deportivas e clasificacións; consultar 
os horarios de clases deportivas e as prazas 
libres dispoñibles; o pagamento de recibos, 
a inscrición en actividades deportivas, etc. 

Comezaron as 
actuacións sobre 
administración 
electrónica e 
eficiencia ener-
xética, logo de 
avanzar no pri-
meiro semestre 
en mobilidade e 
conectividade en-
tre os diferentes 
núcleos metropo-
litanos de poboa-
ción, e de iniciar 
os procesos de 
participación.

 

Axenda Dixital 
A liña estratéxica referida á mellora dos 
servizos públicos a través das TIC, cunha 
dotación próxima aos 500 mil euros, non 
sería posible sen a implantación dunha 
axenda dixital. En febreiro constituíuse 
unha oficina técnica que realizou unha 
auditoría sobre a sede electrónica actual, 
a web e as restantes aplicacións web muni-
cipais (Conciliames, billeteira electrónica, 
escolas deportivas..) e que presta asesora-
mento e apoio para a contratación dos ser-
vizos electrónicos derivados do plan, como 
a nova sede electrónica, a nova web e apps, 
así como a tarxeta cidadá. 

Edita: Concello de Ames
D.L.: C 187-2017


