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DOUS ANOS DE TRABALLO
MUNICIPAL, PARA EXAME
DA VECIÑANZA
O novo xornal municipal 94 kma, de carácter
semestral, dará conta á veciñanza de Ames
do traballo municipal como preludio ás xuntanzas nas parroquias e núcleos urbanos.

Xornal municipal
gratuíto

Primeiro Pleno
sobre o estado do Concello
Celebrouse en marzo na Casa da Cultura do Milladoiro
con escaso público. O vindeiro será en Bertamiráns.

dar información de última hora
e actualizada, como para render
contas sobre o que se está a facer.
Este primeiro número é máis
avultado do que lle corresponde
ao deseño do xornal, pois pretende resumir a actividade destes
dous anos de goberno. Non busca
sacar peito, senón ofrecer unha
panorámica do traballo desenvolvido ata aquí para que as vindeiras xuntanzas coa veciñanza sexan máis áxiles e eficaces, e para
que o un mellor coñecemento de
temas poida suscitar curiosidade, preguntas e maior desexo de
afondamento e control por parte
da cidadanía.
Agardamos que un maior coñecemento das políticas e as accións municipais contribúan a
unha maior participación pública. Porque a democracia non só
é poder votar, senón tamén participar da vida pública; e para poder participar, cómpre contar con
información.

NOVOS ENCONTROS
COA CIDADANÍA
O xoves 23 de marzo celebrouse o primeiro Pleno extraordinario sobre o estado do Concello no
Auditorio da Casa da Cultura do
Milladoiro, con escaso público.
O vindeiro Pleno sobre o estado
do Concello, con participación
de todos os grupos políticos municipais, que se celebrará en
Bertamiráns no mes de marzo,
tamén será aberto a todas as veciñas e veciños.

Por outra banda, ademais das
xuntanzas que o goberno e os
diversos grupos municipais levan mantido con veciñas e veciños nas parroquias, ao longo
deste último trimestre de 2017
convocaranse cadansúa reunión
coas veciñanzas do Milladoiro e
Bertamiráns, que se difundirán
oportunamente.

Goberno municipal
O goberno municipal do Concello
de Ames está formado por unha
coalición do BNG, Contigo Pódese
e o PSdG-PSOE.
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ATENCIÓN CIDADÁ, PARTICIPACIÓN E TRANSPARENCIA

AMPLIOUSE A ATENCIÓN VECIÑAL POR
PARTE DO GOBERNO, QUE ATENDE AS
PETICIÓNS DE REUNIÓN DE PERSOAS E
COLECTIVOS, E DAS OFICINAS MUNICIPAIS.
O REXISTRO E URBANISMO ABREN TAMÉN
ÁS TARDES.

ATENCIÓN VECIÑAL, PARTICIPACIÓN,
DIÁLOGO E TRANSPARENCIA, EIXES
VERTEBRADORES DO CONCELLO
O diálogo con veciñanza, oposición e outras administracións logrou
grandes acordos como os novos orzamentos, o ROM, o ciclo da auga
ou avanzar no centro de saúde do Milladoiro.
O traballo realizado polo goberno
no Concello de Ames durante os
dous últimos anos baseouse principalmente en tres eixos: o reforzo da atención veciñal, o diálogo e
a aposta pola transparencia.
O goberno municipal está respondendo ás peticións dos veciños e veciñas para reunirse e
atender as súas demandas e propostas, incluíndo a atención nas
oficinas municipais do Milladoiro
por parte do alcalde nas mañás
dos martes. Por outra banda, o
goberno xuntouse en varias ocasións coa veciñanza das diversas
parroquias por mor do inventario
municipal, dos orzamentos participativos e por outras cuestións
específicas. Coa implantación
da administración electrónica o
rexistro municipal está aberto
24 horas ao día, a través da sede electrónica municipal, á que
se pode acceder dende a páxina
web, e mediante o rexistro electrónico xeral. Por último, durante o proceso de regularización
da Dirección Xeral do Catastro, o
Concello de Ames habilitou un número de teléfono e mantivo a oficina de Urbanismo aberta a todas
as persoas afectadas para realizaren as súas consultas e asesoralas
nas posibles alegacións.
Tamén se incrementou a participación veciñal coa creación dos

consellos municipais de Deportes,
Educación e Comunicación, que
aprobaron o plan de necesidades
educativas, a nova orientación
das subvencións a ANPAS e das
axudas para a promoción de actividades deportivas de clubs e
asociacións deportivas, ou a nova programación de Ames Radio,
respectivamente. Igualmente,
abriuse un proceso de participa
ción das asociacións culturais
para mellorar as convocatorias

Máis participación veciñal cos
consellos municipais de Deportes,
Educación e
Comunicación,
e coas achegas
das asociacións
en asuntos do
seu interese.

de axudas dirixidas á promoción
de actividades culturais e a celebración de festexos tradicionais.
Tamén se recuperou a Mesa do
Comercio Local. Os orzamentos
participativos, destinados ás parroquias, póñenlle o ramo a esta
nova vía.
A nivel interno, reforzouse o
diálogo cos grupos políticos da
oposición coa creación da Xunta
de Voceiros e coa constitución
de varias mesas e comisións de
traballo, como a do Ciclo Integral
da Auga na que se elaboraron os
pregos que rexeron o proceso de
licitación deste servizo, ou a do
Regulamento de organización
municipal. Consecuencia dese
diálogo é así mesmo a aprobación no Pleno da gran maioría
dos asuntos tratados, moitos deles
por unanimidade.
Recuperouse tamén o diálogo
cos traballadores/as do Concello,
o que permitiu a actualización
da Relación de Postos de Traballo
(RPT), esixida legalmente para poder aprobar un novo orzamento.
Por último, estase en diálogo
permanente con outras administracións. As xestións coa Xunta
de Galicia permitiron desatascar
un asunto que levaba varios anos
pendente como é o novo centro
de saúde do Milladoiro e a ampliación de centros educativos.

APRÓBASE O PRIMEIRO
REGULAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
En xaneiro de 2016 aprobouse
por unanimidade do Pleno do
Concello o primeiro Regulamento
orgánico municipal de Ames
(ROM), logo de catro meses de traballo dunha comisión integrada
por todos os grupos políticos da
Corporación. Deuse cumprimento así a un dos puntos do acordo
de investidura do actual alcalde.
Trátase dunha norma moi necesaria para regular a xestión municipal dun concello que conta
con máis de 30.000 habitantes e
numerosos servizos.
Os regulamentos orgánicos municipais xa se prevían no Regulamento de organización e funcionamento das entidades locais do
ano 1986 e boa parte dos concellos
de certo tamaño xa dispoñían do
seu propio. Porén, Ames carecía
del, o que provocaba, entre outros
problemas, que en moitos plenos
municipais non se chegasen a tratar todos os puntos da orde do día
por falta de limitación nos tempos
de intervención.
O ROM asegura os medios con
que poden contar os grupos políticos presentes no Pleno para
levar adiante o seu traballo e as

condicións dos voceiros/as e dos
concelleiros e concelleiras non
adscritos. Establece un novo órgano, a Xunta de Voceiros, como un
órgano de consulta e negociación
política e de asesoramento para a
Alcaldía.
Nos plenos, co novo ROM, pódense levar ao pleno varios tipos
de asuntos: as propostas son asuntos que propón tanto o goberno
como a oposición co seu respectivo expediente e ditame na comisión informativa; as proposicións
son propostas da Alcaldía pero
sen ditame da respectiva comisión informativa, e as mocións
preséntanse directamente no pleno por razóns de urxencia. Malia
o ROM ser aprobado por unanimidade, existen discrepancias sobre
cando un asunto debe ser tratado
como proposta ou como moción.
Por outra parte, o ROM regula as
intervencións dos diversos grupos
municipais nos plenos e establece
a obriga de celebrar con carácter
anual unha sesión extraordinaria
do pleno para debater o estado do
Concello, o primeiro dos cales se
celebrou no Milladoiro o pasado
23 de marzo.
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A XESTIÓN MUNICIPAL,
CON TRANSPARENCIA
Veciñanza, oposición e medios de comunicación poden coñecer polo
miúdo toda a xestión municipal grazas á posta en marcha do Portal
de Transparencia do Concello.
Facilitarlle á cidadanía o acceso
á información de interese público e mellorar a transparencia da
actividade do Concello e dos seus
responsables son os dous obxectivos que guiaron a posta en marcha do Portal da Transparencia,
localizable doadamente no web
do Concello (www.concellodeames.gal) mediante un banner. A
súa creación obedece ao mandato
da Lei de Transparencia para dar
conta da xestión municipal, especialmente no referido ao uso do
diñeiro público, e para permitir
coñecer mellor o funcionamento
interno da Administración local.
Destaca a transparencia en materia económica: pódese acceder
a toda a información en materia de contratación, convenios
e contas municipais, así como
ás retribucións de concelleiros/
as e grupos municipais. Tamén
é posible consultar o relativo ao
persoal municipal, ofertas de tra-

No Portal da
Transparencia
pódese consultar doadamente
información de
contratación económica, contas
municipais, procesos selectivos e
bolsas de traballo,
a orde do día dos
plenos, as actas
da Xunta de Goberno Local, etc.

ballo, procesos selectivos e bolsas
de emprego.
Ademais, accédese doadamente á orde do día dos plenos, xunto
coas actas de todas as reunións
plenarias, comisións e xuntas de
goberno. Igualmente resulta fácil
consultar as normas e ordenanzas municipais e as diversas planificacións, como os plans provinciais de obras (POS).
Tamén no eido da transparencia
destaca a publicación semanal da
axenda dos concelleiros de goberno. Deste xeito, dáse conta ante á
veciñanza do traballo realizado
polo alcalde e concelleiros/as do
goberno municipal cada semana.
Ademais, o Concello asinou un
acordo coa USC para estudar os
puntos a calidade da transparencia municipal e iniciar accións de
mellora de implantar a cultura da
transparencia en Ames, así como
ir alén do cumprimento da normativa cun selo de garantía.

RETÓMASE
O DIÁLOGO CO
PERSOAL MUNICIPAL

Acordouse cos traballadores/
as a modificación puntual do
Convenio colectivo do persoal laboral do Concello para adaptalo
ao Estatuto Básico do Empregado
Público. Así, creouse o grupo profesional B, no que se integrou o
persoal ao que se lle esixira como
requisito de acceso a titulación de
técnico superior (FP II) e que estaba mal clasificado. Deste xeito
atallouse a interposición de numerosas demandas laborais contra o Concello.
Máis importante aínda foi a actualización da relación de postos
de traballo (RPT) do Concello de
Ames. Cómpre lembrar que a RPT
de Ames fora aprobada en 2007,
que tiña moitas eivas, e que non
se chegou a revisar en case dez
anos malia a esixencia legal de
adaptala á realidade do Concello.
Goberno e representantes dos
traballadores acordaron unha
proposta, logo de varios meses de
xuntanzas, que foi aprobada na
Mesa Xeral de Negociación polo
71% dos representantes dos traballadores/as e finalmente aprobada no Pleno de decembro de
2016.
A modificación permitiu, entre outras melloras, incorporar á
RPT o persoal dos comedores escolares, rematando así coa situación de inseguridade laboral que
padecían dende a súa creación.
Tamén corrixiu outras situacións
irregulares e permite a mobilidade. Así mesmo crea un posto
de técnico/a de Secretaría, moi
necesario pola falta deste tipo de

persoa técnico en Contratación,
Secretaria e Persoal, e outro de
conserxe. Aínda existen situacións problemáticas, como a do
persoal da Escola Municipal de
Música, mais unha RTP é un documento dinámico que admite constantes modificacións. De feito, en
abril volveuse modificar para
dar cobertura ás necesidades en
Servizos Sociais.
A actualización da RPT, ademais, foi chave para poder aprobar en 2017 un novo orzamento
municipal, pois é un requisito trala entrada en vigor da Lei galega
de emprego.

Retomar o diálogo
cos traballadores/
as permitiu actualizar a relación de
postos de traballo
(RPT) do Concello,
que levaba sen
modificarse dende 2007, a pesar
das esixencias
legais de adaptación ás circunstancias reais.
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PARA O VINDEIRO CURSO O INSTITUTO DE BERTAMIRÁNS CONTARÁ
CUNHA NOVA SALA DE USOS MÚLTIPLES E O CEIP AGRO DO MUÍÑO,
CON TRES NOVAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL E SEIS NOVAS
AULAS PARA PRIMARIA.

O CONCELLO INVESTIU MÁIS DE
580 MIL EUROS EN MANTEMENTO
DOS CENTROS ESCOLARES E MÁIS
DE 60.000 EUROS NA SALA DE
USOS MÚLTIPLES DE BAROUTA.

NA PROCURA DE PRAZAS
DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA
TODA A POBOACIÓN ESCOLAR
A elaboración dun novo mapa de necesidades
educativas permitiu negociar coa Xunta de
Galicia novas dotacións escolares nas que xa
leva investidos máis de 1.200.000€.
A finais de 2015 o Concello encargoulle ao Instituto de Estudos
e Desenvolvemento de Galicia
(IDEGA) da USC, elaborar un
mapa de necesidades educativas
do Concello de Ames. O mapa,
presentado en xuño de 2016 e publicado na web municipal para
a súa consulta, utiliza un sistema de información xeográfica
para planificar os equipamentos
educativos, logo de combinar os
datos do censo municipal e de escolarización coa obtida a través
de enquisas realizadas a centros
escolares ou familias.
Os resultados deste mapa de
necesidades, que son moitas, dadas o continuo incremento de
alumnado en todas as etapas,
serviron para abrir un proceso de
diálogo e negociación coa Xunta
de Galicia, que é a administración
con competencias na dotación
de centros escolares públicos.
Trasladóuselle a necesidade de
ampliar con novas instalacións
varios centros educativos (IES
de Bertamiráns, CEIP Agro do
Muíño, CEIP de Barouta) e cubrir
as necesidades de escolarización
existentes en Ames, nomeadamente a dotación dunha nova
escola para infantil e primaria no
Milladoiro. E chegouse a acordos
coa Xunta.

IES Plurilingüe de Ames
Durante o pasado curso a Xunta
realizou obras de ampliación no
IES Plurilingüe de Ames para
habilitar tres novas aulas e para
cubrir o patio interior do centro,
unha intervención que contou
cun orzamento de 233.243,71€.
Ademais, en agosto presentouse o proxecto para dotalo dunha
nova sala de usos múltiples de
360m2, dous aseos adaptados e
un almacén. A este proxecto destinarase 522.012,08€ e está previsto
que estea rematado para o inicio
do curso 2018/19. Por último, o
Concello de Ames fará unha re-

serva de solo ao carón do instituto para habilitar unha zona de
aparcadoiro, novos viarios e futuros equipamentos públicos.

CEIP Agro do Muíño
Asemade a Xunta está ampliando o CEIP Agro do Muí
ño. Na primeira fase do proxecto construíronse tres
novas aulas de infantil con
aseo incorporado, espazos
comúns, rampla de acceso,
instalación e aseos, cun orzamento de 342.997,2€.
O novo volume construído
conta cunha superficie útil total de 243,75m2.. Pavimentouse
a zona entre o edificio existente
e a ampliación para patio dos
alumnos e renovouse o caucho
e o equipamento da zona de xogos de infantil. Ademais, nunha
segunda fase vanse executar
seis novas aulas para educación
primaria, coas que este colexio
pasará a ter unha liña más. Estas
aulas executaranse nunha parcela que existe ao carón do actual
centro.

CEIP de Barouta
Por outra banda, o Concello está
executando con fondos propios a construción dunha nova
sala de usos múltiples no CEIP
de Barouta que ten un custo de
60.380€. Este proxecto permitirá
habilitar no primeiro andar deste
colexio un novo espazo de 170m2
para desenvolver diferentes actividades, co que se recupera o
espazo da antiga sala de usos
múltiples coa que se habilitara
un comedor escolar.

Terreos no Milladoiro
O antedito mapa escolar sinalaba
como unha das necesidades máis
destacadas a dotación de recursos escolares no Milladoiro, pois
as prazas existentes non cobren
un terzo da poboación do segun-

do ciclo de infantil
e a metade en primaria.
Dende o Concello estase traballando na posta á disposición
da Xunta de Galicia dos terreos
necesarios para a construción
dun novo CEIP no Milladoiro, para o cal se impulsa un proceso de
expropiación.

Traballos de mantemento
O Concello é a administración
responsable do mantemento dos
centros de ensino. Dende setembro de 2015 ata outubro de 2016
investíronse 541.301,84€ na realización de obras de reparación e
mellora das instalacións de once
centros educativos de Ames. Dese
total, 182.904,51€ dedicáronse a
obras de reparacións (albanelería, carpintería, fontanería, elec
tricidade, etc); 260.856,10€ corresponden a servizos de mantemento
periódico (limpeza, mantemento de ascensores e xardinería,
entre outros); e 96.541,23 € de

Estase a xestionar, mediante
expropiación, a
adquisición de terreos para poñer
á disposición da
Xunta, co obxecto
de dotar un novo
CEIP no Milladoiro, o núcleo con
maior déficit de
prazas escolares
en infantil e
primaria.

pago de diversos tipos
de subministración como electricidade, gas, gasóleo
e telefonía.
Ademais, antes do inicio
do curso 2017-2018 destináronse 53.000€ a mantemento
das escolas unitarias de Ortoño
e de Covas, así como doutros cinco centros de infantil e primaria.
Todas as actuacións responden ao
Plan de Mantemento 2017 elaborado a partir das propostas achegadas polos propios centros ao
finalizar o pasado curso escolar.

Escolas unitarias
O Concello aposta por manter e
potenciar as escolas unitarias de
Covas e A Tarroeira (Ortoño) e o
seu modelo educativo, polo que
ademais das obras extraordinarias de mantemento e reparación
lanzou unha campaña para dalas
a coñecer que incluía a posibilidade de dotalas con servizos
complementarios de conciliación. Igualmente, a través desta
campaña coñeceuse o alto grao
de satisfacción das familias co seu
funcionamento. Como resultado,
ambas as escolas incrementaron
a súa matrícula.
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OS PROGRAMAS DE
CONCILIACIÓN, BLINDADOS
A xestión directa dos comedores constitúe un referente en Galicia.
Un de cada dous escolares de Ames utiliza este servizo municipal
que supón 1,4 millóns de euros anuais.

A Rede Municipal de Comedores
Escolares de Ames naceu hai máis
dunha década, no curso 20052006, como un proxecto educativo
e de conciliación cunha oferta total de 297 prazas. Para este curso
2017-2018, serán 1.173 os nenos e
nenas que fan uso deste servizo
municipal nos cinco colexios de
ensino infantil e primaria existentes: un de cada dous escolares de Ames utilizan este servizo
municipal.
Os comedores municipais contan con cociña en dous dos colexios (no CEIP Agro do Muíño e
na EEI do Milladoiro), que preparan e distribúen os menús para
os outros tres. O seu persoal foi
incorporado na relación de postos de traballo (RPT) do Concello
en 2017, co que pasan a formar
parte do persoal municipal logo
de máis de dez anos de traballo.
Os gastos dos comedores escolares abranguen nomeadamen-

A incorporación á
RPT municipal do
persoal de cociña, o incremento
do convenio coa
Xunta, a nova
oferta de programa lúdico no
Entroido son algunhas das novidades dos programas educativos
de conciliación.

te o persoal de cociña, o persoal
educativo (un por cada quince
nenas/os), as subministracións
de enerxía e auga, limpeza e, por
suposto, os alimentos. Aínda que
para as contas municipais representan un déficit, os comedores
escolares lévanse considerando
dende a súa creación un servizo
fundamental e imprescindible.
No ano 2016 os comedores escolares de Ames representaron
unha factura para o Concello de
1,4 millóns de euros. Coas cotas

CREADO O PRIMEIRO CONSELLO
ESCOLAR MUNICIPAL
En xullo de 2016 aprobouse o
Regulamento do Consello Escolar
Municipal de Ames, froito dun
amplo proceso no que participaron as ANPAS, o profesorado e
todos os grupos políticos da corporación. O Regulamento fixa o
Consello Escolar Municipal como
o principal punto no ámbito municipal para a toma de decisións
nesta materia pola comunidade
educativa.
Este regulamento é máis ambicioso que o aprobado en 2004
e que nunca se chegou a poñer
en marcha, xa que incorpora a
posibilidade de participación de
todos os membros da corporación
e da comunidade educativa que o
desexen.
O Consello Escolar Municipal
de Ames constituíuse no IES do
Milladoiro en maio deste ano.
Nesta xuntanza quedou conformado o Pleno, que será o órgano
de consulta e participación con
representación todos os sectores implicados: Concello, profesorado dos centros públicos e
concertados, ANPAS, alumnado,
dirección dos centros e Xunta de
Galicia.
Nesta primeira convocatoria
acordouse iniciar as xestións para
solicitar a construción dun novo
colexio de infantil e primaria no
Milladoiro dada a crecente solicitude de prazas derivado do incre-
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que pagan as familias por este
servizo (677 mil euros) cóbrese o
47,78% desa factura; a Xunta de
Galicia pon a través dun convenio
90.780€ (o 6,41%) e o Concello, o
resto, case 650.000€ (o 45,81%).
Aínda que o convenio por dous
anos asinado coa Consellaría de
Educación en agosto de 2015 incrementou un 4,56% a partida
dos dous exercicios anteriores, o
Concello lembroulle este mesmo
ano á Xunta de Galicia que este
servizo de competencia autonómica está a ser desenvolvido con
excelencia e de forma directa en
Ames, polo que solicita un incremento da achega realizada pola
Consellaría.
A Rede Municipal de Comedores
Escolares de Ames é un referente
en Galicia como modelo educativo, de xestión e de alimentación
polo criterio de proximidade en
canto a produtos e elaboración.
Por todo isto o Concello foi elixido
como modelo a seguir nas xornadas de comedores escolares organizadas pola Federación de ANPAS
Compostela e a Confederación
de ANPAS galegas na primavera
pasada.
Alén dos comedores, o Concello
de Ames tamén oferta outros programas de conciliación como os
programas Bos días cole e Tardes
divertidas e os programas lúdicos
de Setembro, Nadal, Primavera,
Xuño e Entroido, este último incorporado dende 2016.

IR Á ESCOLA
CON SEGURIDADE
Dende o inicio do curso 2015-2016 puxéronse en
marcha medidas para mellorar a seguridade viaria na contorna dos centros educativos: reforzo
da presenza policial, semáforos na Avenida da
Peregrina, mellora da sinalización e incremento
dos controis de velocidade nas inmediacións dos
CEIP de Barouta e da Maia, mantemento da patrulla escolar de reforzo para a entrada e saída
das clases, apertura dunha nova senda peonil
para o CEIP de Ventín e acondicionamento dun
acceso traseiro no IES do Milladoiro.
Ademais desenvolveuse coa participación da
dirección, das ANPA e das empresas de autobuses un plan especial para reorganizar o tráfico e
mellorar a seguridade no CEIP da Maía e no IES
de Ames, que afectou ás beirarrúas, ás dársenas
de autobuses, á entrada e aparcamento de vehículos e á entrada dos escolares nos dous centros.

mento de poboación. Os membros
do Consello tamén acordaron a
realización dun seguimento das
actuacións previstas pola Xunta
de Galicia nos centros escolares,
así como das xestións urbanísticas do Concello necesarias para
dispor dos terreos necesarios
para a ampliación e dotación de
novos equipamentos educativos.

O CONSELLO ESCOLAR
MUNICIPAL É O ÓRGANO DE
PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA AMESÁ NESTA
MATERIA.
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ADEUS AO SACRIFICIO DE ANIMAIS E
OLA A PARQUES
CANINOS E A MULTAS
O Concello de Ames está a prestar
o novo servizo de lacería, canceira, recollida e tratamento de cadáveres de animais abandonados
cunha orientación totalmente
diferente.
En 2016 o Concello optou por
non prorrogar o contrato coa an
terior adxudicataria e revisar
as condicións do servizo para
garantir unha vida digna aos

BUSCANDO SENSIBILIZACIÓN CO MEDIO
O Concello aposta fortemente polos programas de educación,
e sensibilización ambiental tanto para adultos como para nenos
e nenas, e contan cunha grande participación veciñal.
Co obxectivo de sensibilizar a
cidadanía no respecto ao medio
ambiente, o Concello de Ames, a
través da Aula da Natureza, ofrece unha ampla programación de
educación ambiental.
Dirixidos aos maiores impartíronse obradoiros de fotografía,
poda, fruticultura, cestaría, recoñecemento de plantas silvestres,
cosmética natural e conservación
tradicional de alimentos. Así mesmo organizáronse charlas sobre
cogomelos, ornitoloxía ou paisaxismo. e realizáronse saídas de
carácter ambiental.
Destaca tamén o fomento da
apicultura no “Mes das abellas”,
con diversas actividades como
exposicións, cata de produtos apícolas, charlas para difundir a importancia dos polinizadores e as
diversas accións para tentar controlar a praga da avespa velutina.
A vixilancia e mantemento
do espazo Rede Natura 2000, a

“A horta divertida”, “Eu guísoo,
eu cómoo” ou o
“Monte escolar de
Trasmonte” son
algunhas das actividades de educación ambiental dirixidas ás persoas
máis pequenas do
Concello.

recuperación ambiental do Río
Sar e o acondicionamento, e mellora e difusión de espazos naturais de Ames (senda verde O
Milladoiro-Bertamiráns, as rutas
das beiras do Sar e dos muíños de
Riamontes) tamén son eixos fundamentais do traballo ambiental
do Concello.
Na programación para nenos
e nenas sobrancean o obradoiro
“Eu guísoo, eu cómoo”, para coñecer o valor nutritivo dos alimentos e aprender a cociñalos, e a
actividade “A horta divertida” na
que nenas e nenos de 3 a 6 anos
realizan traballos na horta.
Ademais renovouse a actividade no monte escolar de Trasmonte
co asinamento dun novo convenio coas súas propietarias, o que
permite a continuación dos traballos de sensibilización con usos
tradicionais e coidado do monte
en todos os centros escolares do
concello.

O novo servizo
de lacería elimina o sacrificio
de animais, que
poderán adoptarse / Aberto un
parque canino
no Milladoiro e
proximamente un
en Bertamiráns
/ As multas por
non recoller os
excrementos das
mascotas poden
chegar aos 500
euros.

animais abandonados. Agora é
a Asociación Protectora Refuxio
de Animais de Cambados a encargada do servizo de lacería e
canceira. Na actualidade, pasados
20 días dende a súa recollida, os
animais sen reclamar poden ser
dados en adopción; a eutanasia só
se aplicará en casos excepcionais,
debidamente xustificados segundo criterios veterinarios (animais
atropelados, con enfermidades
incurables...).
A nova empresa debe tamén
realizar campañas de sensibilización e concienciación contra o
abandono e o maltrato animal, e
contar cun número de teléfono
operativo as 24 horas do día.
Por outra banda, o Concello de
Ames conta xa co seu primeiro parque canino, cuns 3000 m2
logo de acondicionar un antigo
parque infantil en desuso na rúa
Figueiras, detrás do cuartel da
Garda Civil do Milladoiro. Estase
a traballar para abrir tamén un
espazo similar en Bertamiráns,
nunha zona próxima ao río Ameneiral. As persoas que leven as
súas mascotas a estes parques
teñen que cumprir as normas de
uso.
Finalmente estase desenvolvendo unha campaña para concienciar os propietarios de mascotas
da importancia de recolleren os
seus excrementos. No caso de non
facéreno, poderase sancionar os
propietarios/as con multas que
van dende os 100 ata os 500 euros.

MEDIO AMBIENTE
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MIL ÁRBORES BOMBEIRAS
PARA FREAR O LUME
O proxecto estase a desenvolver na parroquia de Piñeiro, onde xa
se asinaron convenios para a tala de especies pirófitas e a plantación
de árbores frondosas-caducifolias.
Coa finalidade de diminuír o risco de incendios o Concello iniciou
este mesmo ano un innovador
proxecto piloto baseado na plantación de 1.000 árbores bombeiras que freen a propagación de
incendios. Estase a desenvolver
inicialmente na parroquia de
Piñeiro, parroquia abondo castigada polo lume, onde logo dun
proceso informativo quince veciñas e veciños se decidiron a asinar convenios co Concello co fin
de talar nas súas fincas árbores
pirófitas, que propician a propagación do lume (como o eucalipto
ou o piñeiro), e a plantación de
árbores frondosas-caducifolias
(castiñeiros, abeleiras, nogueiras
e cerdeiras). Ata o de agora, xa
foron plantadas 519 novas árbores en 18 ficas que abranguen uns
8.830 metros cadrados. O obxectivo do proxecto piloto de Piñeiro
é asinar novos convenios, de xeito que se estenda a 37 fincas e se
planten unhas 1.000 novas árbores nunha superficie de arredor
das dúas hectáreas.
O proxecto de árbores bombeiras de Ames está pensado para lle

O SAR SEGUE
ESPERANDO
Logo das presións de veciños composteláns, a nova depuradora do
Sar en Compostela cambiouse da
Silvouta para o Souto, tamén dentro do Concello de Santiago, pero
a escasos metros do Concello de
Ames, moi perto dos núcleos de
Costoia e Quistiláns, localización
contra a que o anterior goberno
amesán non alegou no período
correspondente.
No Pleno de febreiro de 2017
o Concello de Ames acordou, por
ser concello lindante afectado, solicitar formar parte da Comisión
de Seguimento do proxecto, o
que conseguiu e lle permite recibir toda a información e documentación. Mais o anteproxecto
da nova depuradora de augas de
Santiago aínda está sen presentar
por parte do Concello de Santiago,
a Xunta de Galicia e o goberno
central.

O Concello iniciará as accións
legais que cumpra na defensa
dos afectados
en Ames polo
proxecto EDAR.
A competencia
exclusiva das decisións é do Concello de Santiago
e da Xunta de
Galicia.

Este innovador
proxecto piloto
baséase na plantación de árbores
bombeiras (castiñeiros, abeleiras,
nogueiras e cerdeiras) que freen
a propagación
de incendios
forestais.
dar cumprimento á Lei 3/2007 de
incendios, posteriormente modificada pola Lei de Montes do 7
de xullo de 2012, que establece
a obriga de talar os pinos, eucaliptos e acacias existentes nos 30
primeiros metros de perímetro
próximos de vivendas e zonas
urbanas.
Alén de cumprir a lei, con este proxecto o goberno municipal pretende controlar o monte
baixo, poñer en valor terreos
que non son explotables forestalmente, fomentar a obtención de
beneficios complementarios non
madeireiros e reverter a visión
negativa existente da lei.
O Concello ten delimitados 59
ámbitos de actuación, aos que
pretende estender o proxecto en
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vindeiros anos. Os convenios que
se asinan coas veciñas veciños establecen esas faixas de seguridade
de 30 metros con árbores frondosas-caducifolias. O Concello subvenciona o 80% dos traballos de
roza, subsolado, aboado e micorrizado, así como a apertura manual ou mecánica da plantación.
Ademais, as especies que se empregan na repoboación son escollidas entre as veciñas e veciños e
mais o Concello.
O financiamento deste proxecto nutrirase de fondos propios do
Concello así como das achegas da
Xunta de Galicia, sen prexuízo da
participación doutros entes públicos ou privados. A execución
anual deste proxecto ascende a
máis de 50.000€.

O Concello subvenciona o 80%
dos traballos de
roza, subsolado,
aboado e micorrizado, así como a
apertura manual
ou mecánica da
plantación.

O plan inclúe a contratación
dos servizos dun tractor forestal e tractorista con cisterna e
lanzadeira anti-incendios, con
dispoñibilidade para os días de
alto perigo de incendios. De igual
maneira, o plan compleméntase
coa contratación dunha brigada
de prevención e extinción, formada por un xefe de brigada e
catro peóns, que realizan traballos de prevención e extinción.
Esta brigada está incluída dentro
do operativo municipal de prevención e defensa de incendios
forestais que incorpora membros
da Policía Local, da Garda Civil,
da Policía Autonómica, así como
traballadores sociais, médicos de
atención primaria, farmacéuticos, veterinarios...

Ademais, solicitouse que se
adopten as medidas oportunas
para corrixir o máis axiña posible as deficiencias atopadas no
anteproxecto para mellorar a
súa eficiencia, que se inclúa un
estudo de impacto ambiental
sobre como afectaría a depuradora ao concello amesán, que se
protexan os petróglifos e a Ponte
Cabirta, e que se abra un novo período de alegacións ou consultas,
para que o procedemento teña as
máximas garantías legais na súa
tramitación.
Por último, acordouse que o
Concello de Ames inicie, de ser o
caso, as accións legais que cumpra na defensa dos intereses dos
veciños e veciñas que poidan
verse afectados en Ames polo
proxecto EDAR. As competencias
sobre a nova EDAR de Santiago
recaen, en exclusiva, no Concello
de Santiago e na Xunta de Galicia.
A revisión do proxecto, o asinamento do convenio, a licitación e
adxudicación das obras, a redacción do proxecto e os traballos de
construción impedirán que o Sar
estea depurado antes de 2023, no
mellor dos casos.
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OBRAS NO RURAL,
O MILLADOIRO E
BERTAMIRÁNS

O MANTEMENTO DOS
PARQUES
INFANTÍS
O deterioro dos parques infantís
é unha das preocupacións das
familias e do propio Concello de
Ames, polo que se decidiu realizar unha auditoría como paso
previo á busca de solucións.
En Ames existen 40 parques –
tendo en conta tamén os dos centros educativos-, e a maioría deles
non cumprían a normativa vixente. Por iso, fíxose preciso realizar
diferentes obras destinadas á súa
mellora e acondicionamento, que
ata o de agora supuxeron máis de
100.000€ de investimento.

Os investimentos en obras deben ser equilibrados
entre os distintos núcleos e xustos coas necesidades
existentes. Nestes dous anos destinouse 2,4M€ a
saneamento, abastecemento e vías no rural.
Ames é un concello amplo (94
km2) e complexo, pois conta cun
rural extenso e dous núcleos urbanos, Bertamiráns e O Milladoiro.
Daquela, a xestión complícase e
obriga a facer equilibrios, tanto nas obras como nos investimentos. Neste sentido, unha das
prioridades do novo goberno foi
planificar de xeito equilibrado e
o máis xusto posible as obras nos
distintos núcleos e parroquias
que conforman o concello, partindo das obras aínda pendentes
planificadas polo goberno anterior e tendo en conta que se trata
dunha planificación a catro anos.

Ames estreou o
seu primeiro parque infantil accesible no Milladoiro, no que poden
xogar nenas e
nenos con diversidade funcional.
Conta cunha gran
zona multixogo á
que se pode acceder con cadeira
de rodas.

No Milladoiro
abriuse o viario que lle dá un
novo acceso ao
instituto e ao polígono, e iniciouse o proxecto de
urbanización da
Travesía do Porto.
En Bertamiráns
habilitouse un
novo aparcadoiro.

O rural
Considerouse prioritario dotar
de saneamento e abastecemento
de auga a aqueles núcleos que non
o tiñan. En total, trátase de máis
de 1 millón de euros en dous anos
nos lugares de Miso, Guimaráns,
Quistiláns, Oca, Pedregal, Costoia,
Trasmonte, Portanxil, Susavila,
Castrigo, Ventosa, Sura, Ponte
Maceira, Maguxe.
O arranxo e a pavimentación
de pistas, estradas e camiños
no medio rural (Ameixenda,
Ames, Agrón, Trasmonte, Tapia,
Covas, Mámoa, Barreiro, OuteiroCostoia...) tamén é un eixo chave do traballo, así como tamén
a roza e mantemento de varios
quilómetros de beiravías e vías
interiores de lugares, un traballo
que non se desenvolvía dende
había anos. As obras realizadas
na rede viaria suman un investimento de máis de 700.000€, dos

cales máis de 530.000€ foron investidos no rural. A esta cantidade hai que sumarlle as recollidas
nos diferentes plans provinciais
e nos fondos propios, que suman
outros 700.000€. Como exemplo
relevante, a senda peonil entre a
Condomiña e Agro do Muíño, de
máis de 300.000 euros.

O Milladoiro
e Bertamiráns
Ademais de melloras do firme en
varias rúas e do repintado da sinalización horizontal en ambos
os núcleos, no Milladoiro abriuse o novo viario da rúa Muíño
Vello entre a estrada de Ventín e
o polígono Novo Milladoiro, que
habilita un novo acceso para o
alumnado, o transporte escolar e
emerxencias ao IES do Milladoiro,
que ademais o Concello conectou
á rede de saneamento pública,
en todo o cal se investiu máis de

90.000 euros. Por outra banda,
comezou o proxecto de urbanización da beirarrúa oeste da
Travesía do Porto e o acceso desde
esta rúa á zona deportiva e educativa e ao parque, cun orzamento
de 389.408 euros.

A veciñanza pode
comunicarlle incidencias de xeito
rápido e eficaz ao
departamento de
Obras e Servizos
cunha aplicación
móbil gratuíta.

En Bertamiráns habilitouse un
novo espazo de estacionamento
detrás da rúa Alcalde Lorenzo.
Con este novo aparcadoiro engádense máis de 150 prazas de estacionamento coa que se pretende
mellorar o tránsito peonil e promover o comercio local.

Nova aplicación móbil de
incidencias
En xullo presentouse “Concello
Ames – Obras e Servizos”, unha
aplicación móbil gratuíta no que
as veciñas e veciños poderán comunicar incidencias, explicándoas brevemente, localizándoas
e achegando unha foto. O obxectivo é que a información chegue
ao departamento de Obras e
Servizos dunha maneira rápida
e eficaz, ao tempo que a veciñanza dispón dunha canle cómoda e
sinxela para notificar as deficiencias detectadas.

En 2016 tocoulles aos parques
de Augapesada, na parroquia
de Ames, e da Rúa Estivada de
Castelao, no Milladoiro. En 2017
contratouse unha empresa para
adaptar os elementos existentes
nos parques á normativa europea, a reparación das deficiencias
detectadas e o mantemento do solo de área. Ademais, realizouse a
substitución do pavimento, e limpáronse e reparáronse os xogos
do parque infantil da praza de
Manuel Murguía no Milladoiro;
tamén está aprobada para este
ano a reparación e mantemento
de catro parques infantís do rural (Cruxeiras, Trasmonte, Covas
e Guimaráns).
Por outra banda, o pasado mes
de maio abriu o primeiro parque
infantil accesible do Concello, no
que tamén poden xogar nenas e
nenos con diversidade funcional. O novo parque, situado no
Milladoiro, conta con bambáns
con apoio e cunha zona multixogo e unha fonte, ás cales se pode
acceder con cadeira de rodas.
Ademais, o parque tamén conta
cunha zona de aparcadoiro para
estas cadeiras.
O Concello de Ames estuda
a cobertura dun parque infantil, tanto no Milladoiro como en
Bertamiráns, para que as nenas e
nenos de Ames poidan continuar
a xogar durante a tempada de
inverno.

OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS

AMES
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ABRE POR FIN O CEMITERIO
PÚBLICO DE AMES TRAS SETE
ANOS DE ESPERA
CAMIÑANDO PASO
A PASO CARA Á
MUNICIPALIZACIÓN
DA AUGA
En outubro de 2015 aprobouse
a nova ordenanza de taxas polo
abastecemento de auga, que elimina a taxa de consumo mínimo
e fixa unha cota variable con varios tramos para pagar en función do consumo, máis axustados
ao consumo real.
Logo dun ano de traballos, a comisión do ciclo integral da auga,
na que participaron todos os grupos políticos municipais, aprobou
a finais de 2016 os pregos para
licitar o servizo municipal de saneamento e abastecemento de auga. Gañou Espina&Delfín, pero as
alegacións e recursos atrasaron o
cambio ata xuño de 2017. A comisión acordara sacalo a concurso
por dous anos mais un e un máis
de prórroga se é preciso, mentres
se realizan os estudos e xestións
necesarias para municipalizalo.
Coa nova xestión rebáixase as
tarifas nas obras de saneamento
e abastecemento, tanto para as
usuarias/os como para o propio
Concello, e amplíase a atención
ao público coa apertura das oficinas os sábados á mañá. Ademais,
mellora a xestión dos depósitos
cun sistema de telexestión, a ins-

Ao tempo que se
aborda a municipalización do
ciclo da auga,
elimínase a taxa
de consumo mínimo e prémiase
o aforro de auga;
rebáixase as tarifas nas obras de
saneamento
e abastecemento
e amplíase o
horario de atención ao público.

pección da rede e a detección de
problemas.
Ademais na actualidade o Concello cobra o servizo a través de
Abanca, empresa adxudicataria
do servizo de tesourería e recadación das taxas da auga e o lixo, co
cal o Concello dispón de información que ata agora non había sobre os ingresos e os custos do servizo e tamén sobre os pagamentos
dos veciños e veciñas.
Para realizar os estudos técnicos acordados sobre a municipalización da auga contratarase un
enxeñeiro/a de camiños, para,
asemade, poder ter un maior control sobre a prestación do servizo.

O investimento de 252.092€, a modificación do regulamento do
cemiterio, a ordenanza das taxas por uso e o contrato de apertura
e atención ao público permiten abrir o cemiterio municipal sete
anos despois de ser entregado.
O Concello de Ames asinou en
agosto un contrato de servizos
para a vixilancia, mantemento e
atención ao público do cemiterio
municipal, situado nos Batáns. A
súa duración será de cinco meses
(ata o 31 de decembro), nos cales se farán os trámites para que
poidan ser prestados por persoal
municipal.
O cemiterio dos Batáns foi rematado en xaneiro de 2010 logo
de sete anos. Porén non chegou a
abrirse ao público por mor dunhas deficiencias observadas polos
técnicos municipais. Ao deterioro
provocado pola falta de uso nestes anos, sumáronse os danos
ocasionados por actos vandálicos
en varias ocasións. Nos dous últimos anos o Concello puido obter de fondos PAI da Deputación
os 252.041,95 euros necesarios
para acometer as obras de restauración. Xa neste ano o Pleno
aprobou en marzo modificar o
texto do regulamento do cemite-

rio para adaptalo á realidade física da infraestrutura e en abril,
a ordenanza que regula as taxas
pola utilización de nichos, tum-

Durante o mes de
novembro as persoas interesadas
poderán presentar propostas que
partan do prezo
mínimo fixado e
logo realizarase a
adxudicación dos
nichos, tumbas,
panteóns e columbarios.

bas, panteóns e columbarios.
Cúmprese así por fin a obriga legal de que os concellos de máis de
20.000 habitantes conten con este
servizo básico.
Dende o 1 de agosto o cemiterio
municipal está aberto á cidadanía. A veciñanza amesá pode ir
a velo antes de presentar as súas
propostas. Actualmente o cemiterio está aberto todos os días (incluídos sábados, domingos e festivos) de 10:00 a 18:00 hora.
As persoas interesadas poden,
ao longo de novembro e decembro, presentar as súas ofertas. A
adxudicación farase en novembro
e decembro en función da proposta económica de cada persoa
propoñente e doutros criterios de
valoración xa publicados. A proposta económica debe partir dun
prezo mínimo establecido para cada unha das modalidades ás que
se pode optar. Logo da adxudicación poderase comezar a empregar as instalacións do cemiterio.
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ECONOMÍA E FACENDA

NOVO
ORZAMENTO,
APÓS CINCO
PRÓRROGAS

Concello de Ames. Orzamentos 2017

Capítulo
9. Pasivos financeiros

Logo de cinco anos de prórrogas, aprobouse
o orzamento de 2017, con máis de 23 millóns
de euros. Incrementa os ingresos un 5,62% e
un 8,10% nos gastos con respecto ao de 2012.
O Pleno de maio aprobou o novo
orzamento municipal, logo das
sucesivas prórrogas do orzamento de 2012. Para sacalo adiante,
o goberno e o grupo Ames Novo
negociaron as propostas de renda
básica, de estudos para a municipalización da auga, a asistencia
técnica para os participativos de
2018 e o acordo coa federación
rural.
O novo orzamento está dotado
con 23.294.000 euros e supón un
incremento do 5,62% nos ingresos e do 8,10% nos gastos con respecto ao de 2012.
O gasto corrente (11.300.000€) é
case a metade do orzamento; non
aumentou, pero abrangue máis
actuacións; os gastos de persoal
aumentan e son un terzo do total.
Ambos son acordes coa cantidade
de servizos que ofrece o Concello
(programas de conciliación, escolas culturais e deportivas, prestacións sociais, mantemento de
infraestruturas...) así como co
seu tamaño e dispersión entre
Bertamiráns, O Milladoiro e o rural. Os 2.300.000€ de investimentos (obras, novas infraestruturas)
representan un 10%, aínda que se
verán incrementados co programa EDUSI. Destaca a importante
redución de gastos financeiros e
o aumento de amortización bancaria con respecto ao orzamento
de 2012.
Un terzo dos ingresos provén
dos impostos de veciños e veci-

ñas, e un 25% das taxas e prezos
públicos polos diversos servizos;
finalmente outro terzo dos ingresos débese a transferencias doutras administracións.
O novo orzamento cumpre a
estabilidade orzamentaria malia
a rebaixa do IBI (que supón unha
diminución de ingresos duns
615.000€) e as novas bonificacións
establecidas, e malia non se incrementaren nin impostos nin taxas.

A metade dos
gastos destínanse
a gasto corrente
(11.300.000€) e un
terzo, a persoal, o
que é acorde coa
cantidade de servizos que ofrece
o Concello. Invístese 2.300.000€
(un 10%) en obras
e novas infraestruturas.

Comparativa real dos orzamentos 2012-2017

Importe (€)
676247,92

8. Activos financeiros

12000

7. Transferencias de capital

47877,45

6. Investimentos reais

2328480,68

4. Transferencias correntes

963937,55

3. Gastos financeiros

45346,56

2. Gastos correntes en bens e servizos
1. Gastos do Persoal

UN ORZAMENTO
MÁIS SOCIAL
Co novo orzamento apóstase especialmente
polo benestar social, o emprego e o deporte,
que aumentan as súas partidas, e blíndase os
servizos educativos e de conciliación. Destínase 2,3M de euros a infraestruturas.
dun local social (100.000€) para
vivenda social de tránsito e co
alugueiro dunha vivenda (6.000€).
Ademais establécese novas liñas
de subvencións para a rehabilitación de infravivenda e para
accesibilidade (40.000€) e para as
entidades que colaboran na promoción e apoio social das persoas
en situación de risco (40.500€).
Complementariamente aumenta
a partida para reforzar o persoal
de servizos sociais.
O Concello aposta por políticas
de fomento do emprego aumentando un 70% a súa partida: créa-

O gasto en protección e promoción
social aumenta un 31% con respecto ao orzamento de 2012 e supera os 2M€. Presenta dúas novidades importantes: a creación da
renda social municipal (121.000€)
e a implantación do programa
Xantar na Casa (18.000€), destinado a persoas maiores e dependentes con limitacións e que carezan
de apoio familiar e a persoas en
situación de exclusión social. Así
mesmo amplíase máis de 18.000
horas ao ano do servizo de axuda
no fogar (770.000€) e aténdese a
urxencias co acondicionamento

11316517,90
7897545,19

se un centro de coworking e recupérase o Viveiro de Empresas.
Complementariamente, Turismo
e Comercio é a partida que máis
se incrementa (un 132% máis);
crea unha nova liña de subvencións para actividades comerciais,
que xunto coas subvencións xa
existentes, suman 70.000€.
Os servizos educativos e de con
ciliación (comedores, bos días, lúdicos) quedan blindados co 18,34%
do orzamento (4,3M). A política
deportiva incrementa a súa partida en máis de 160.000 euros para aumentar as subvencións nun
50%, novas infraestruturas, novos
eventos e material deportivo.
Á urbanización da contorna do
novo centro de saúde do Milladoiro
e á mellora enerxética da iluminación deste núcleo, á compra de
terreos para ampliacións e novos
equipamentos escolares (Barouta,
IES de Ames, novo centro escolar
no Milladoiro), xunto con outras
actuacións en infraestruturas, destínanse 2.300.000€.

Comparativa do gasto en materia social 2012-2017
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UN 25% MENOS
DE DÉBEDA BANCARIA
A débeda bancaria municipal experimentou unha redución de máis
dun millón de euros en apenas dous anos e o período medio de pago
a provedores diminuíu de 82 a menos de 30 días.
En 2015, coa entrada do novo goberno, comezou tamén unha nova
etapa na xestión económica. En
setembro dese ano iniciouse unha
rolda de negociacións e contactos
coas distintas entidades bancarias co obxectivo de axustar e
reducir os xuros dos préstamos.
En efecto, conseguiuse un aforro de practicamente 100.000€
en 2015 e de 119.000€ en 2016,
así coma nos anos que restan de
amortización. Na actualidade,
os xuros a pagar sitúanse nuns
45.000€ por ano, unha cifra que
contrasta cos 164.000€ anuais
que se pagaban no ano 2014 (un
84,70% menos).
No tocante á débeda bancaria,
esta diminuíu nun 25%. En decembro de 2014 a débeda situábase nos 4.580.000€ mentres que en
decembro 2016 era de 3.430.000€:
unha redución de 1.150.000 euros
en dous anos.

Pago a provedores
Nesta etapa, tamén se produciu
unha forte redución do período
medio de pago a provedores, que
pasou de 82 a 62 días no terceiro trimestre de 2015 para logo
situarse en 2017 sempre por debaixo do límite do prazo medio de
pagamento legalmente establecido. Así, o Concello de Ames está
a abonar as facturas nun tempo
sempre por debaixo do máximo
establecido na lei, que é de 30
días. Pódese afirmar, deste xeito,
que en Ames non existe morosidade e que o Concello cumpre
coas obrigas e cos pagamentos
aos provedores con responsabilidade e axilidade.

Subvencións e
contratacións
Asemade, por primeira vez o
Concello puxo en marcha un Plan

FACILITAR
O PAGAMENTO
O proceso de regularización ordenado pola Dirección Xeral do
Catastro do Ministerio de Facenda,
o “Catastrazo”, afectou en Ames a
1.900 veciños e veciñas. O Concello
puxo á súa disposición os técnicos
municipais para axudaren aos
veciños a presentaren alegacións.
Ademais aprobou o fraccionamento dos recibos dese proceso de regularización catastral, o que posibilitou pagalo en conxunto ou nos
prazos que cada veciños/a elixira
ata un máximo de 12 meses, sem-

A redución da
débeda, o aforro
nos xuros bancarios, a redución
do tempo medio
de pago a provedores e o desenvolvemento de
plans estratéxicos
de subvencións e
contratacións son
as bases da mellora da xestión
económica.

pre que as débedas fosen superiores a 100 euros. Para cantidades
superiores a 3.000 euros ofreceuse
a posibilidade de aboalo ata en 24
meses.
Por outra banda, púxose en
marcha un novidoso sistema de
pagamento do IBI, que posibilita
o pagamento do IBI en dous prazos (xuño e outubro) sen custo
adicional. Ao ser un sistema voluntario, hai que solicitalo antes
do 30 de maio.
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Redución da débeda bancaria
2014

4585948,33

2015
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Reducción intereses bancarios
2014

164013,66
67972,52

2015

44346,56

2016
0

50000

Estratéxico de Subvencións para
os exercicios 2017, 2018 e 2019.
Dentro do orzamento de 2017 habilitouse unha partida de 653.018,55
euros para este plan, que recolle
novas liñas de axudas orientadas
a financiar a renda social municipal, eventos comerciais e de promoción ao comercio, actividades
de promoción social e a mellora
de infravivendas e da accesibilidade. Ademais, incrementáronse
as partidas destinadas ás subvencións para as ANPAS, as axudas

100000

150000

200000

destinadas ás entidades deportivas, ao fomento do comercio local, aos premios do concursos de
escaparatismo e de ideas e á Gala
de emprendedores.
Igualmente vanse publicando
semestralmente as contratacións
que o Concello debe realizar co
obxecto de lles dar transparencia e facilitar a participación, o
que redunda en aforros á hora
de facer as licitacións, e semanalmente os contratos menores e
convenios.

REDUCIÓN DO IBI E
NOVAS BONIFICACIÓNS
A difícil situación económica pola
que atravesan moitos veciños e
veciñas levou a que o goberno
propuxera unha redución da carga fiscal durante os dous últimos
anos. Así, rebaixouse a porcentaxe do imposto de bens inmobles (IBI) do 0,50 ao 0,44%. Esta
medida supuxo un aforro para
as veciñas/os de Ames (e unha
perda para as arcas municipais)
de 615.000€. Por outra banda, establecéronse novas bonificacións
con este mesmo propósito: do
90% do IBI para as familias numerosas con todos os seus membros en pago e sen prestación;
do 50% da taxa de saneamento,
abastecemento e depuración
para aquelas persoas que están
en risco de exclusión cobrando
a Risga; e do 95% do IBI para inmobles vinculados a actividades
agrícolas, gandeiras e forestais.
Tamén se estableceu un recargo
no IBI dun 25% por vivenda desocupada (polo menos 2 anos), co
fin de loitar contra a especulación
inmobiliaria.
Por outra banda, co obxecto de
fomentar as enerxías renovables
púxose en marcha unha bonificación no imposto de actividades
económicas (IAE) dun 50% da co-

ta o 1º ano e o 25% o 2º ano, para
os establecementos que utilicen
ou produzan enerxía a partir de
instalación de sistemas de enerxías renovables ou de coxeración,
así como unha bonificación de ata
o 50% do IBI de inmobles nos que
se instalen sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da
enerxía solar.
E para fomento do emprego bo
nifícase ata o 50% no IAE polo
aumento dun 20% dos contratos
indefinidos de persoal, con abanos intermedios.

O Concello reduciu do IBI ao
0,44% e coa aprobación de diversas bonificacións
sociais, ambientais e de fomento
de emprego.
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PRETO DE 200
PROPOSTAS NO PROCESO DE ORZAMENTOS
PARTICIPATIVOS 2017
Arranxos de camiños e lavadoiros, acondicionamento de locais
sociais, paneis informativos nas aldeas, obras de accesibilidade...
186 propostas foron presentadas pola veciñanza do rural.

AS CONTAS
MUNICIPAIS, CADA
VEZ MÁIS CLARAS
A web orzamentosabertos.concellodeames.
gal vai permitir visualizar de xeito claro,
transparente e didáctico as contas do Concello de Ames: orzamento, execución real,
provedores...

Por vez primeira, as veciñas e veciños de Ames puideron decidir
directamente que facer cunha
parte dos seus impostos; concretamente, os investimentos a
facer no rural no 2017, a través
dos orzamentos participativos. E
fixérono con moito éxito, tanto
polo número de iniciativas, como
polo alto grao e a calidade da participación como pola calidade da
campaña “En Ames participamos
e decidimos no noso concello!”
iniciouse en maio con xuntanzas
do goberno coa veciñanza das parroquias para explicarlles en que
consistía esta iniciativa e como
presentar propostas. Logo das 14
xuntanzas e de que transcorrera
o prazo durante o mes de xuño,
resultaron ser 186 as propostas
recibidas: arranxos e limpezas de
camiños e lavadoiros, acondicionamentos de locais sociais, paneis
informativos nas aldeas e melloras de accesibilidade.
A Comisión de Orzamentos Par
ticipativos, formada por represen-

Os orzamentos
participativos de
2017 destínanse
a investimentos
no rural das once
parroquias e teñen asignados
132.000 euros.
É a veciñanza a
que propuxo e
a que por unanimidade elixiu
as propostas
definitivas.

tantes de todas as parroquias, por
membros do goberno e persoal
técnico municipal, é a encargada
de valorar as propostas e aprobalas, polo que o peso das persoas
que representan a veciñas e veciños nas decisións que se adoptan
é maioritario. Algúns dos criterios
para priorizalas foron: que melloren a calidade de vida e as necesidades básicas da poboación rural;
que afecten ao maior número de
veciñas e veciños da parroquia;
que favorezan colectivos vulnerables ou con necesidades especiais;
que favorezan o desenvolvemento sostible, o aforro económico ou
a eficiencia enerxética Tras unha
preselección, a escolma final fíxose en función de que se adapten
ao orzamento e a que se poidan
realizar en tempo.
Finalmente, as propostas aprobadas serán executadas durante o
último trimestre de 2017.

Canto inviste o Concello en servizos sociais e que parte representa
do total? Cal era o gasto que se
prevía para os comedores escolares en 2016 e canto se gastou
realmente? Que empresas están
executando as obras do concello
e canto cobran? Como evolucionou o gasto de luz? E os ingresos
polo IBI?
Son preguntas ás que calquera veciña ou veciño pode agora
responder doadamente. 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. Isto permite que persoas sen experiencia
previa poidan localizar e comprender os datos económicos do
Concello, mais tamén que persoas
interesadas en afondar dispoñan
de todos os detalles.
A web amosa o orzamento no
seu conxunto e posibilita mergu-

llarse polo miúdo nos ingresos do
Concello e ver de onde proveñen,
e comprobar os gastos e a que se
destinan. Ademais pódese consultar todos os pagamentos e as súas
contías, indicando os provedores
aos que corresponden. Por último, permite calcular aproximadamente a cantidade que cada
contribuínte tería que pagar por
IBI, Imposto de vehículos de tracción mecánica, lixo e vaos.
Todos os datos da web poden ser
descargados en formatos abertos
(CSV e Excel). Segundo se vaian
cargando os datos correspondentes será posible comparar orzamentos, evolución dos gastos, etc.
Deste xeito, Ames dá un paso
alén do que obriga a Lei de transparencia, pois non só fai públicas
as súas contas senón que o fai de
forma aberta, comprensible e intuitiva, facilitando o control da
xestión económica.

DESENVOLVEMENTO LOCAL

AMES
O CONCELLO DE AMES ACHEGARÁ 1.250.000 EUROS MÁIS PARA
O FINANCIAMENTO DE ACCIÓNS
ESTRATÉXICAS DO PLAN IMPULSA AMES, AUMENTANDO O
INVESTIMENTO ATA OS 6.250.000
EUROS

IMPULSA AMES TEN OBXECTIVOS SOCIAIS, DE MELLORA DA
MOBILIDADE E ACCESIBILIDADE, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, ESPAZOS VERDES, DEMOGRÁFICOS E DE DINAMIZACIÓN
LOCAL

CINCO MILLÓNS DE €
DE FONDOS EUROPEOS
PARA AMES
Ampliación da e-Administración
O Concello de Ames atópase xa inmerso nun proceso de modernización e mellora dos seus sistemas e aplicacións informáticas. Por iso, o Plan
Impulsa Ames inclúe accións de acceso aos servizos públicos mediante a administración electrónica e a dotación de equipamentos públicos TIC.
O Concello de Ames foi seleccionado na segunda convocatoria europea de Estratexias
de Desenvolvemento Urbano
Sustentable e Integrado (DUSI),
cofinanciada polo programa
europeo FEDER de Crecemento
Sustentable 2014-2020. Isto implica a concesión dunha axuda
de cinco millóns de euros, aos
que o Concello de Ames sumará
1.250.000 euros. En total entre
2018 e 2022 investirase 6.250.000€
nas accións estratéxicas do plan
Impulsa Ames.
Impulsa Ames parte dun estudo
de necesidades de Bertamiráns
e O Milladoiro, dado que son os

O Plan Impulsa
Ames busca facer
de Ames un municipio integrador, ben comunicado, sustentable,
accesible e no que
fique a mocidade facilitándolle
ferramentas culturais e de lecer
atractivas e fomentando o
emprego.

espazos urbanos o obxectivo da
DUSI, aínda que o conxunto de
actuacións beneficiará a todo
o concello. Establécense catro
grandes obxectivos estratéxicos:
1. A mellora de acceso aos servizos públicos a través das TIC e a
implantación da Administración
electrónica. 2. Facer de Ames un
concello integrador, ben comunicado con transporte público e
privado. 3. Converter Ames nun
concello sustentable medioambientalmente, accesible e disfrutable polos seus veciños. 4. Ancorar
a poboación xuvenil no concello,
brindándolles ferramentas atractivas para o seu lecer e cultura e
facilitando o emprego por medio
do emprendemento.
En materia social, o Impulsa Ames
tamén prevé a construción dun
centro multidisciplinar dirixido
principalmente á mocidade amesá e para o emprendemento, ao
que se destinarán 1.200.000€, a
posta en marcha dun proxecto de
dinamización e modernización
comercial e emprendemento, un
programa piloto de unidades habitacionais de interese social ou
o apoio personalizado para a integración social e laboral de persoas desempregadas, con especial
atención a inmigrantes, mulleres
e mozos/as.
O Concello de Ames xa entregou
o manual de procedementos e
toda a documentación necesaria
para o desenvolvemento do plan,
coa asistencia ás xornadas técnicas de Madrid, a contratación
dunha consultora de apoio e a
definición da estrutura de organización dos departamentos municipais implicados.

Eficiencia enerxética
No eido enerxético, o Concello de Ames centra
os seus esforzos na mellora do consumo enerxético coa implantación de sistemas de control do
alumeado público e nos edificios municipais mediante a sensorización destas instalacións. Estas
actuacións medioambientais compleméntanse co
investimento de 300.000 euros de fondos provinciais do POS+, destinados ao aforro enerxético do
alumeado público do Milladoiro.

Transporte público
A mellora da mobilidade e da conectividade
será un dos investimentos de maior importancia
(case un millón de euros), coa implantación dun
plan de transporte público entre O Milladoiro e
Bertamiráns, complementado cun de transporte
baixo demanda coas parroquias, todo o cal favorecerá a redución de emisións de CO2, un dos
obxectivos do programa europeo.

Humanización de espazos
A maior contía, 1.900.00€, será para o programa
de revitalización e valorización urbana dos núcleos: accesibilidade e eliminación de barreiras
urbanas, creación dun grande espazo verde no
Milladoiro, peonalización de rúas de Bertamiráns
e creación de sendeiros educativos que permitan
ir a pé aos centros escolares de Bertamiráns e
Milladoiro.
No ámbito demográfico, impulsarase a creación
dun centro multifuncional de ocio, cultura e emprendemento para a mocidade, no que se investirán preto de 1,2 millóns de euros. A este novo
proxecto sumarase un programa de dinamización comercial e un programa piloto de unidade
habitacional de interese social.
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AMES

TURISMO

AMES CONTA CUN
SERVIZO DE ASESORAMENTO EN
MATERIA DE
CONSUMO

TAPIA, UNHA PRAIA FLUVIAL
MELLORADA E ACCESIBLE PARA
TODAS AS PERSOAS
Ao tempo que se define a estratexia para o turismo en Ames como motor do desenvolvemento local, investíronse preto de 53.000 euros en mellorar a praia fluvial de Tapia e facela accesible tamén para persoas con mobilidade reducida, entre outras actuacións.
O Concello de Ames traballa na
definición das liñas estratéxicas
para fomentar o turismo como un
dos motores do desenvolvemento
local. Ata 2019 desenvolveranse
unha serie de accións para poñer en valor os nosos principais
recursos turísticos, para o que se
conta cunha axuda da Deputación
da Coruña.
Na praia fluvial de Tapia, un
dos recursos turísticos máis co-

As melloras na
praia fluvial de
Tapia abrangueron accesibilidade, aparcadoiros,
axardinamento,
sistema de rega,
piscina, baños,
mobiliario, sendas peonís...

ñecidos, acondicionouse o firme
da zona de estacionamento e das
sendas peonís, executouse un
pozo de barrena para garantir o
abastecemento de auga, semen-

touse novo céspede e reparouse
o sistema de rega, para todo o
cal se investiron 16.455 euros;
ademais limpouse a piscina e as
zonas axardinadas. Ademais, me-

llorouse a súa accesibilidade para
persoas con mobilidade reducida:
habilitación de dúas prazas de
aparcamento adaptadas, execución dunha rampla que facilita o

Grazas a un convenio asinado polo
Concello, desde 2016 a Unión de
Consumidores de Galicia ofrece á
veciñanza amesá asesoramento
en materia de consumo tanto no
Milladoiro (nas mañás de luns
e martes, e nas tardes dos martes) como no Pazo da Peregrina
en Bertamiráns (xoves á mañá e
mércores e xoves ás tardes). Para
facer algunha consulta sobre
calquera tema (cláusulas chan,
electricidade, gas, telefonía, etc),
é preferible solicitar cita previa
chamando ao número de teléfono
662 130 312.
Durante o último ano a UCGAL
realizou varias xornadas informativas sobre consumo e aforro
da electricidade, o pagamento dos
dereitos de autor e a devolución
das cláusulas chan.

tránsito cara á piscina e a cantina,
adaptación do mostrador desta,
adaptación de baños e colocación
de mobiliario urbano accesible. O
custo foi de 36.391,49 euros, dos
cales a Axencia de Turismo de
Galicia subvencionou 27.293 e o
Concello achegou 9.097.
Por outra banda, a Brigada de
Espazos Naturais repuxo os paneis
interpretativos da senda verde O
Milladoiro-Bertamiráns e mais
das rutas do Sar e de Riamontes.
En relación ao Camiño de Santiago, competencia da Xunta de
Galicia, o Concello propúxolle a
habilitación dunha beira de seguridade e a creación dunha área
recreativa en Trasmonte como
actuacións no Camiño de Fisterra,
prioridade do Plan Director do
Camiño de Santiago para 2018 da
Xunta. Así mesmo colabórase en
varias actividades de promoción
e divulgación.
Finalmente, estase traballando
na elaboración dunha aplicación
móbil que facilita todo tipo de recursos turísticos do concello: hostalaría, rutas, información sobre
patrimonio, mapas, etc.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

AMES

NOVO PROGRAMA PARA
FOMENTAR O EMPREGO

15

A VONTADE DE PROMOVER A CREACIÓN DE
EMPREGO EN AMES TAMÉN SE REFLICTE NO
ORZAMENTO DE 2017, CUNHA PARTIDA UN
70% SUPERIOR Á DE 2012.

O Concello de Ames aposta pola creación de emprego cun novo programa mixto de formación e emprego, o RenovAmes-Brion II, destinado a persoas desempregadas menores de 30 anos.
O fomento do emprego é un dos
eixos fundamentais de traballo
do Concello de Ames. Por este
motivo, e como principais liñas
de actuación, puxéronse en marcha dúas edicións do obradoiro
de emprego RenovAmes-Brión
(co Concello de Brión), o obradoiro Accede, centrado na mellora da accesibilidade peonil, e
maila novena edición do programa integrado para o emprego
InserAmes-Brión.
O obradoiro de emprego RenovAmes-Brión é un programa mixto
de emprego e formación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo
a través da Iniciativa de Emprego
Xuvenil, dirixido a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas. Teñen unha duración
de 6 meses e conta con 15 alumnas e alumnos menores de 30 anos
e inscritos no programa de garan-

Co RenovAmes
-Brión aprendeuse a colocar
equipamentos
térmicos de biomasa e de mellora da eficiencia
enerxética. O 47%
dos asistentes ao
InserAmes-Brion
conseguiron
un contrato de
traballo.

tía xuvenil da Xunta de Galicia, así
como con catro formadores.
O RenovAmes-Brión II está dirixido a aprender a colocar equipamentos térmicos de biomasa
e de mellora da eficiencia enerxética, para o cal practicarán en
varias instalacións municipais de
Ames e Brión. Coa primeira edición do RenovAmes-Brión, que
comezara en setembro de 2016,
instaláronse estufas de pellets
nos locais sociais de Piñeiro e
Augapesada, mentres que na escola unitaria de Tarroeira (Ortoño)
se instalou unha caldeira de pellets e no local social de Biduído,
unha hidroestufa con radiadores.
Tamén se levaron a cabo traballos
de mantemento na instalación solar térmica do pavillón polidepor-

tivo de Bertamiráns e da escola
infantil do Bosque, así como no
Centro de Formación e Emprego
do Concello de Ames.
O outro programa de emprego do Concello de Ames, tamén
en colaboración co Concello de
Brión, é o InserAmes-Brión, que
chegou a súa novena edición coa
participación de 60 persoas, dos
cales 28 conseguiron algún contrato de traballo (o 46,7%). Esta
iniciativa está destinada principalmente a persoas menores de
30 anos, desempregadas e cunha
baixa cualificación, aínda que

tamén está aberta a outros colectivos con especiais dificultades
para acceder a un emprego.
Financiado pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria,
o InserAmes-Brión ten unha duración de 12 meses. Neles combínase as accións formativas coas
prácticas en empresas. Nesta novena edición impartíronse, entre
outros, un curso de manexo de
plataformas elevadoras móbiles
de persoal, outro de limpeza de
superficies e mobiliario en edificios e locais e un de inglés medio
orientado á atención ao público.

O programa tamén inclúe obradoiros de busca activa de emprego, titorías individuais, prospección de empresas e asesoramento
para o autoemprego.
A vontade o Concello por fomentar a creación de emprego en
Ames tamén se ve reflectida no
orzamento de 2017, cunha partida un 70% superior á dos orzamentos de 2012. Con ela recóllese
o compromiso de crear un centro
de coworking, que facilite espazos de traballo compartidos para
persoas emprendedoras, e recuperar o Viveiro de Empresas.

POLO
COMERCIO
LOCAL
A celebración de dúas mesas locais do comercio, que reúnen o goberno municipal coas asociacións
representantes do comercio local,
axudou a fixar as prioridades de
acción a prol desta actividade en
Ames, sempre buscando mellorar
a calidade do comercio do concello e promover actividades de dinamización que atraian e reteñan
a maior clientela posible.
Puxéronse en marcha as convocatorias de subvencións de 2015,
que estaba sen convocar, dotada
con 25.000 euros, e a de 2016,
dotada con 40.000 euros, para a
mellora da comunicación e para
gastos de infraestrutura e equipamento das asociacións.
Por outra banda, para dinamizar o comercio e atraer máis clientela, ademais do habitual concurso de escaparates de Nadal (que
vai pola súa undécima edición),
realizáronse outras actividades
que buscan fixar a clientela do noso Concello e da bisbarra en Ames,
como Xogo de Pistas, que repartiu 1.500 euros en premios entre
a clientela dos establecementos
amesáns; o evento “Primavera na
Peregrina”, un desfile de modelos
para presentar diversos produtos
de moda e beleza, ou unha cata de
viños.

As convocatorias
de subvencións
reparten 65.000
euros entre o
comercio local.

Así mesmo, celebrouse en Bertamiráns a XII Feira do Comercio
Val da Maía, no que se ofreceron
produtos e servizos con grandes
descontos. Contou con eventos
para os distintos sectores profesionais e actividades para os máis
pequenos.
Tamén se organizou “ArteSan
na Maía”, iniciativa para visibilizar o traballo de labregos e artesáns de Ames e de comarcas lindeiras, e para analizar distintas
problemáticas que atopan á hora
de poñer á disposición dos consumidores os seus produtos.
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AMES APOSTA POR
UNHA IGUALDADE REAL
Ao longo do pasado ano púxose en marcha a Mesa Local Interinstitucional contra a violencia machista, as campañas Ames pola Igualdade
e Ames en Negro, entre outras iniciativas.
Desgraciadamente, a violencia de
xénero tamén existe en Ames. O
pasado 2016 foron 35 as mulleres amesás vítimas desta lacra
que foron atendidas no Centro

de Información á Muller, situado
nas oficinas xerais do Milladoiro.
O Centro de Información á Muller
ofrece unha atención integral (xurídica, psicolóxica, social) para

todas as usuarias/os que o demandan. Ao longo de 2016 o CIM
atendeu un total de 266 mulleres
e 2 homes, das cales 204 era a
primeira vez que acudían a este

centro. Ademais, realizáronse 300
atencións xurídicas e 139 atencións psicolóxicas.
Precisamente contra a violencia
machista é a campaña En negro
contra a Violencia á que tamén se
sumou Ames xunto con outros
dezasete concellos de Galicia.
Ames en Negro, a versión local
da campaña, tivo unha gran acollida, xa que se sumaron máis de
100 axentes sociais, entre establecementos comerciais, asociacións, clubs deportivos, ANPAS,
e centros escolares, que non dubidaron en difundir a cartelaría ou en participar nas fotos de
sensibilización.
En materia de igualdade tamén
hai que destacar a elaboración

do terceiro Plan de Igualdade de
Oportunidades entre mulleres e
homes, que foi presentado o pasado 8 de marzo no acto de conmemoración do Día Internacional
da Muller.
Ademais, púxose en marcha
a Mesa Local Interinstitucional
contra a Violencia Machista e
fixéronse diversas actuacións dirixidas á mocidade (concurso de
marcapáxinas; obradoiros sobre
xénero, violencia, prostitución
e trata nos institutos; o obradoiro Quérome/te: Decálogo para o
bo trato, etc). Con motivo do Día
Internacional para a eliminación da violencia recuperouse o
Paseo Carme Amado no IES de
Ames e inaugurouse o Paseo da
Igualdade no Milladoiro.

Ames pola Igualdade
Seguindo coa formación en
igualdade organizouse a campaña Ames pola Igualdade, que comezou coa colocación dunha pancarta no Concello co lema Contra
ás violencias machistas, participando da marcha convocada pola Plataforma Feminista Galega,
para rematar cun acto adicado a
Carmen Feteira no que participaron as anteriores concelleiras de
Igualdade.
No pasado mes de novembro
tamén se organizou a VI edición
das Xornadas Acércate: Igualdade
e Prevención da Violencia de Xénero, nas que participaron preto
de 200 persoas repartidas entre
o bloque da mañá, cun carácter
máis xurídico e destinado a profesionais, e o bloque da tarde,
que estivo destinado a un público
máis xeral.

NOVO CENTRO DE SAÚDE
PARA O MILLADOIRO

FALEMOS
DE SAÚDE
No pasado mes de marzo púxose
en marcha o programa Falemos
de saúde, que pretende poñer en
valor o concepto de saúde e crear
un espazo onde desenvolver
charlas-obradoiros participativas
sobre diversas doenzas femininas
ou de prevalencia feminina. O
programa está composto por un
total de 12 charlas-obradoiros que
se desenvolverán ata final de ano.
Asemade, o Concello adheriuse á Rede Española de Cidades
Saudables recuperando nova-

mente o programa Ames Saudable e dándolle un novo impulso. Unhas das medidas incluídas
dentro deste programa foi abrir
de novo ao público o servizo personalizado da nutricionista municipal, que atende os xoves na
Casa de Cultura de Milladoiro e os
venres no Pazo da Peregrina en
Bertamiráns, en horario de 9:00
a 14:00 horas. Pódese pedir cita a
través do correo electrónico dietista@concellodeames.gal

As xestións para poñer en marcha o novo centro de saúde do
Milladoiro avanzan. En outubro a
Xunta iniciou o proceso de licitación das obras nas que se investirán 2,7 millóns de euros. O actual
goberno municipal logrou desatascar os problemas existentes
en canto aos terreos e asinou en
setembro de 2016 un convenio co
SERGAS para a execución das devanditas obras. No pasado mes de
xuño o Concello aprobou a concesión de licenza de obra. Esta infraestrutura construirase nunha
parcela do S-15, que se atopa en
fronte á Casa da Cultura e ao pavillón polideportivo do Milladoiro.
O novo centro de saúde contará, ademais das instalacións auxiliares, con 23 despachos para os
médicos, enfermeiros/as, farmacia, matrona, educación sanitaria,
odontólogo, fisioterapeuta co correspondente ximnasio, toma de
mostras, consultas polivalente de
técnicas de urxencias de probas,
consultas de pediatría e para os
traballadores/as sociais.

Disporá duns 2.100 metros cadrados de superficie construída.
Haberá tres módulos. No primei-

Haberá áreas de
pediatría e maternidade; medicina
xeral; e fisioterapia e odontoloxía.

ro estarán situadas as áreas de
pediatría e maternidade; na segunda estará a área de medicina
xeral, e a terceira estará dedicada
a fisioterapia, odontoloxía e salas
de oficinas. Asemade, existirán
varias zonas verdes que lle darán
luz natural aos diferentes módulos, e unha parte baixa na que
estarán instaladas as caldeiras
da calefacción de eficiencia enerxética, etc. A entrada deste equipamento lindará coa Travesía do
Porto.
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FORTE APOSTA SOCIAL
CON NOVOS PROGRAMAS: RENDA SOCIAL,
VIVENDA DE TRÁNSITO
E XANTAR NA CASA
O Concello de Ames fai unha forte aposta polas políticas sociais coa
mellora do Servizo de Axuda no Fogar e coa posta en marcha de
novos programas como son a Renda Social municipal, a vivenda
de tránsito e o programa de Xantar na casa, entre outras.
O investimento en gasto social
ampliouse considerablemente co
novo orzamento. Trátase dunha
forte aposta en políticas sociais
que está sustentadas cun incremento de 1.095.500 euros, o que
representa un 31% máis que en
2012. A aposta comezou dende
o verán de 2015, cando se habilitou o servizo de Escola de Verán,
con comedor, para os nenos e
nenas con situacións económicas
difíciles.
No Pleno de setembro deste ano
aprobouse por unanimidade a ordenanza municipal que regula a
Renda social de garantía mínima
e das axudas para a recuperación
en situacións de emerxencia social, para o cal se conta cunha partida de 121.000€. Esta ordenanza
supera a anterior, de emerxencia
social.
A Renda Social está dirixida a
veciños e veciñas que no momento actual aínda non recuperaron
o seu poder adquisitivo e que seguen sendo castigados pola crise,
que non teñen emprego nin prestacións. Tamén a aqueles que,
mesmo tendo emprego, este é
tan precario que son simplemente traballadores e traballadoras
pobres, pero cuxa insuficiencia
de recursos non é paliada por
ningunha outra Administración,
o que non lles permite levar una
vida minimamente digna.
A nova ordenanza regula a renda social (prestación periódica)
e cinco prestacións concretas e
outros gastos excepcionais como
son unha prestación para a cober-

Forte aposta en
políticas sociais
que están sustentadas cun incremento no
investimento
neste eido en
1.095.500 euros.

tura de necesidades básicas, tanto
de carácter xeral como para gasto
sanitario e farmacéutico (incluído saúde buco-dental); para uso
e mantemento da vivenda; habitabilidade e pobreza enerxética;
desenvolvemento de actividades
de inserción socio-laboral e educativas; e transporte.
O Pleno de setembro tamén
aprobou por unanimidade a Ordenanza que regula o uso da Vivenda de Tránsito e/ou de soporte
socio-educativo destinada a colectivos en situación de especial
vulnerabilidade ou en risco de
exclusión social. A través desta
actuación preténdese ofrecer
unha vivenda de urxencia para
os veciños e veciñas que o precisen. É nun recurso público creado e sostido polo propio, que lles
ofrece un aloxamento de carácter
temporal e urxente a persoas en
situacións especialmente vulne-

rables que carezan de recurso residencial e/ou recursos económicos. Ademais o programa apóiaas
e asesóraas na busca activa de
vivenda, traballo, aspectos xurídicos e legais, etc.
Tamén se establece unha nova
liña de subvencións, de 40.500 euros, de concorrencia competitiva
para as entidades que colaboran
na promoción e apoio social para
persoas en situación de risco.
Por outra banda, refórzase o capítulo de persoal no Departamento
de servizos Sociais coa contratación dun novo/a traballador/a
social e amplíase a xornada da
actual educadora familiar.
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INCREMÉNTANSE AS HORAS DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
EN 1.521 HORAS/MENSUAIS (18.262 HORAS
ANUAIS) E IMPLÁNTASE O XANTAR NA
CASA.

MÁIS AXUDA
NO FOGAR
Desde este ano aumentou o Servizo de Axuda no Fogar, que o
Concello de Ames ofrece tanto a
persoas con situación de dependencia recoñecida como a aquelas que sofren unha situación de
urxente necesidade de atención.
Incrementáronse as horas de
prestación deste servizo en 18.262
horas anuais, o que representou
un aumento de 312.742 euros,
acadando o crédito total asignado ao SAF a cifra de 766.267 euros. Na licitación deste servizo,
por primeira vez cambiáronse os
criterios de valoración para que
tivesen máis peso os criterios técnicos que os económicos, e conseguiuse aínda así un aforro de
241.394 euros respecto do orzamento base de licitación, así como
unha notable mellora do servizo.
No novo contrato, adxudicado á
empresa Atendo Calidade SL por
un por un período inicial de dous
anos, recóllese un programa de
empréstitos para a prestación
do servizo coma guindastres de
mobilización, camas articuladas
motorizadas, colchón antiescaras,

cadeira xiratoria de baño, cadeira
rodas manuais, etc.
Tamén haberá prestacións específicas complementarias como
podoloxía, perruquería, fisioterapia e enfermería, que facilitan
a permanencia destas persoas
dependentes na súa contorna habitual. Outra das principais novidades é que a nova empresa que
presta dito servizo habilitou unha
oficina na rúa Agrelo, número 10,
en Bertamiráns.
Ademais, para mellorar o servizo de axuda no fogar realizáronse
outras actuacións de mellora da
xestión, dos criterios e do procedemento, e agora está xestionado
por un único técnico municipal.

Xantar na casa
Outra novidade en materia de
servizos sociais é a solicitude do
programa Xantar na casa, para
persoas maiores e dependentes
que teñan limitacións e carezan
de apoio familiar e a para persoas
en situación de exclusión social.
Para esta iniciativa dedícanse
18.000 euros.
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AOS POUCOS, MÁIS
ACCESIBILIDADE
Nos dous últimos anos investiuse uns 300.00 euros na mellora da
accesibilidade en varias rúa e instalacións municipais e mais nun
parque infantil para nenos/as con diversidade funcional.
O inicio da aposta do Concello
pola mellora da accesibilidade
das instalacións municipais e dos
espazos públicos traduciuse na
realización de obras en varias
instalacións do Milladoiro (oficinas xerais, biblioteca e piscina
municipal), así como nas instalacións da praia fluvial de Tapia.
En Bertamiráns, foron executadas obras na praza do Concello
e na Casa Consistorial. Tamén se
vai mellorar a accesibilidade no
Pazo da Peregrina a través do
plan complementario do Plan
de Acción Social da Deputación.
Ademais, grazas ao obradoiro
de emprego Accede realizáronse
obras de eliminación de barreiras
arquitectónicas na praza da Maía,
en Bertamiráns, e en varios pasos
de peóns.
Acción novidosa con este obxectivo foi a construción do primei-

O Concello ofrece un servizo de
transporte adaptado para persoas
que presenten
dificultades de
mobilidade, complementario ao
transporte do 065
da Xunta de Galicia, actualmente
saturado.

ro parque infantil accesible para
nenos/as con diversidade funcional que se executou na área deportiva do Milladoiro, ao carón
da Casa da Cultura e do Pavillón
Municipal.
En total, nos dous últimos anos
investíronse arredor de 300.000
euros en obras de mellora da accesibilidade en distintos espazos
públicos e instalacións municipais, así como no parque infantil
accesible.

Tarxetas e transporte
adaptado
No mes de maio de 2016 o Concello tamén comezou un proceso
de renovación das tarxetas de
aparcamento para persoas con
diversidade funcional para mellorar a súa calidade, unificalas e
facilitar a súa comprobación. As
tarxetas estanse renovando por
anos, aínda que os usuarios pódense achegar ás dependencias
de Servizos Sociais do Milladoiro
e de Bertamiráns, para asinaren
o documento de cesión de datos
e así proceder a renovación da
súas tarxeta de xeito máis rápido
e áxil.
Por outra banda, o Concello
ofrece un servizo de transporte
adaptado para persoas que presenten dificultades de mobilidade. Chamando ao número de
teléfono gratuíto 900 204 000 pódese solicitar un traxecto, facer
suxestións ou notificar algunha
incidencia. Un microbús, levado
por unha condutora e supervisado por unha auxiliar de transporte, percorre Ames de luns a venres, en horario de 08:00 a 19:00
horas. Trátase dun servizo que
intenta cubrir os baleiros da cobertura do transporte do 065 da
Xunta de Galicia, limitado a casos
de urxencia, e que actualmente
está saturado pola alta demanda
existente.

VIVENDA, UNHA
NECESIDADE SOCIAL
O Concello de Ames adheriuse ao
convenio de colaboración asinado entre o IGVS e a FEGAMP para
o desenvolvemento do programa
de Vivendas Baleiras. Este programa media entre propietarios de
vivendas desocupadas e persoas
ou unidades familiares ou de convivencia con maior dificultade de
acceso á vivenda e, de xeito prioritario, ás afectadas por procedementos de execucións hipotecarias ou por desafiuzamentos por
non pagamento da renda de alugueiro da súa vivenda habitual.
Na actualidade xa son tres as vivendas incorporadas ao dito programa e unha cuarta en trámite
de incorporación, e está prevista
xa a formalización dos contratos
coas persoas seleccionadas como
adxudicatarias das vivendas.
Por outra banda, o Concello destinou 100.000 euros para rehabilitar a antiga escola unitaria de
Firmistáns, co obxectivo de destinala a vivenda de tránsito e/ou
soporte socio-educativo. Así este
edificio que pasará a ser un fogar
de tránsito, para acoller a persoas
en situación de risco social temporal. No Pleno de agosto aprobouse
a ordenanza que regula o uso da
dita de vivenda.
Cómpre destacar tamén que no
mes de agosto de 2015 constituíuse a comisión de desafiuzamentos
que se reuniu en varias ocasións

AMES
SOLIDARIO
O Concello dispón dun banco municipal de alimentos que abastece de alimentos básicos a
arredor de 100 familias que atravesan dificultades económicas. Para reforzar este servizo,
en 2016 asinouse un convenio de colaboración
co Banco de Alimentos Rías Altas, o que permite dispor de maior variedade de alimentos e de
froitas e verduras frescas.

para analizar os casos de desafiuzamentos hipotecarios e de vivendas en alugueiro que deron en
Ames.
Tamén se establece unha nova
liña de subvencións para rehabilitación de infravivenda e mellora
da accesibilidade en vivendas dotada con 40.000 euros.

O programa de Vivendas
Baleiras conta con tres
vivendas e unha cuarta en
trámite de incorporación.

Ademais, o Concello colabora co programa
Vacacións en Paz da asociación Solidariedade
Galega co Pobo Saharauí, co obxectivo de que
os nenos/as saharauís poidan pasar o verán con
familias amesás. O Concello actúa de mediador
entre as familias e esta asociación, e sufraga os
billetes de avión (ida e volta) destes rapaces e
rapazas. Nos dous últimos anos incrementouse o
número de familias amesás acolledoras, pasando de dúas a dez. Este pasado verán estiveron en
Ames once nenos/as saharauís.

MOCIDADE

AMES

AS ACTIVIDADES DA OMIX GOZAN
DE GRANDE ACEPTACIÓN ENTRE A
MOCIDADE AMESÁ
A Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) aumentou as actividades que organiza
e o número de usuarios directos:
de 320 en 2014 chegouse aos 570
en 2016.
As actividades de formación
son moi variadas: cursos de inglés
orientado á preparación do exame PET, de dinamización infantil,
de monitor/a de tempo libre, de
linguaxe de signos, de primeiros
auxilios na natureza... Así mesmo

mantén durante o curso un programa de reforzo educativo para
o alumnado de 1º e 2º de ESO.
Alén diso, tamén houbo obradoiros de carácter máis lúdico:
electrónica, break-dance ou introdución ao GIMP. Ademais dos
campamentos de verán, as excursións tamén formaron parte
da actividade da OMIX, como a
ruta nocturna en kaiak pola fervenza do Ézaro ou o ráfting polo
río Ulla.
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PRETO DE 400 RAPAZAS
E RAPACES PARTICIPARON NOS CAMPAMENTOS DE VERÁN
Os campamentos de verán son un dos programas municipais con
maior éxito de participación. Este servizo, que permite a conciliación
familiar, viuse reforzado nos dous últimos anos co incremento de
prazas e de novos destinatarios.
Nestes dous últimos anos os campamentos municipais de verán
de Ames presentaron algunhas
novidades con respecto a edicións
anteriores. En 2016 ampliouse o
número de prazas e incluíuse o
alumnado de bacharelato como
destinatario dalgúns dos campamentos. De igual maneira, a
oferta estival de campamentos
aumentou en número coa incorporación dun campamento a
maiores no mes de setembro: o da
Granxa-Escola Kirico.
Tanto en 2016 coma en 2017 as
cifras reflectiron o bo acollemento por parte da mocidade amesá
destes campamentos que organiza o Concello a través dos departamentos de Medio Ambiente e
Mocidade. Ámbolos dous anos a
participación roldou as 400 usuarias e usuarios.
Así, ao longo destes dous veráns as rapazas e rapaces amesáns puideron gozar do verán
na Granxa Escola Fervenzas do
Toxa (Silleda), na Granxa Escola
Barreiros (Sarria), no Galipark

Multiaventura (en Extramundi,
Padrón) e no campamento urbano da Aula da Natureza. En 2016,
tamén se ofertou o Campamento
Xuvenil Fragas do Eume e o Campamento do Parque Natural do
Xurés, mentres que no 2017 a oferta de campamentos municipais incluíu o Campamento Xuvenil Mar
de Cangas, a Acampada Xuvenil
Mar do Grove e o Campamento
Astronomía e Aventura en San
Xoán de Río.
O obxectivo destes campamentos é ofrecer unha alternativa de
conciliación para as familias que
axunte o carácter formativo e o
lecer. Do mesmo xeito, tamén se
procura dotar as rapazas e rapaces de ferramentas para seren
autónomos e independentes, ao
tempo que se fomenta un achegamento ao medio natural, ao deporte e á cultura. A cooperación,
a solidariedade e o compañeirismo tamén son algúns dos valores que se tentan promover nos
campamentos.

Procúrase dotar
as rapazas e rapaces de ferramentas para seren
autónomos e independentes, ao
tempo que se fomenta un achegamento ao medio
natural, ao deporte e á cultura.
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UNHAS BIBLIOTECAS
CHEAS DE VIDA
As bibliotecas municipais ofrecen unha programación continuada
que inclúe contacontos, obradoiros e mesmo un club de lectura.
As bibliopiscinas completan o servizo de bibliotecas.
mellor as actividades de animación á lectura, a zona infantil, o
préstamo bibliotecario e a sala de
estudo. Para a distribución desta
sala tívose en conta as propostas
das persoas usuarias.
No ámbito laboral solucioná
ronse os conflitos existentes co
posto de coordinación xeral de bibliotecas, pero aínda queda pendente resolver a escaseza de persoal que ás veces motiva o peche
destas instalacións municipais.

Animación á lectura

Ames é un dos primeiros concellos galegos en migrar a súa xestión bibliotecaria ao programa
KOHA, co cal haberá un carné único para todas as usuarias e usuarios das bibliotecas de Galicia co
que poderán acceder aos servizos
de todas elas. As socias e socios
deben pasar polas bibliotecas
municipais de Ames para obteren o novo carné. Alén de tratarse dunha aplicación libre, KOHA
posibilitará unha maior homoxeneización e simplificación da catalogación das coleccións, o que
tamén redundará na mellora do
servizo para as persoas usuarias.
Por outra banda, a Biblioteca
do Milladoiro fíxose totalmente
accesible para persoas con diversidade funcional. Na Biblioteca de
Bertamiráns, ademais de reparar
as cubertas, que estaban introducindo humidades e pingueiras,
habilitouse unha sala de lectura
anexa, co cal se compatibiliza

A migración das
bibliotecas de
Ames ao novo
sistema de xestión bibliotecaria
KOHA permitiralles aos seus usuarios e usuarias o
acceso cun único
carné a todas as
bibliotecas de
Galicia.

As bibliotecas públicas municipais manteñen unha programación de animación á lectura dirixido a públicos diversos. Destacan
os contacontos quincenais dirixidos ao público infantil (3-8 anos),
que se desenvolven nas bibliotecas do Milladoiro e Bertamiráns e
nos locais sociais de Augapesada
e Bugallido.
“Móllate na lectura” é o programa de animación á lectura do
verán co que as bibliotecas levan
libros, prensa, xogos, obradoiros
ou sesións de contacontos ás piscinas municipais do Milladoiro e
Bertamiráns e á praia fluvial de
Tapia.
“Literatura na Praza” celebra
en Ames o Día do Libro, con mostras bibliográficas, intercambio e
solta de libros, e actividades de
animación á lectura. En 2016 celebrouse unha maratón de contos
na que participaron con doce familias narradoras.
Na Biblioteca do Milladoiro
existe, asemade, un club de lectura para adultos que, ademais da
lectura de libros, organiza proxección de filmes en relación á obra
lida ou saídas a obras de teatro ou
excursións literario-culturais.

BUSCANDO
SOLUCIÓNS
PARA A EMMA
En xuño deste ano a Xunta de Ga
licia autorizou a inclusión da Escola de Música Municipal de Ames
(EMMA) no Rexistro de escolas de
música e danza, logo de ser solicitada a inscrición por parte do
Concello en 2011. Para conseguilo, o Concello tivo que regularizar
o contrato do local de Aldea Nova
onde está situada a EMMA, así
como realizar a adaptación e mellora das instalacións e adaptarse
aos requirimentos das titulacións
que debe posuír o profesorado.
Este é un paso fundamental para a consolidación da Escola, que
naceu en 2004 como un proxecto
educativo integrador dirixido a
todas as idades a partir dos catro
anos co obxectivo de fomentar a
aprendizaxe da música e o aprezo pola cultura musical. Porén
estaba necesitada dun forte impulso para as súas instalacións,
profesorado e proxecto didáctico
e musical.
A inscrición no Rexistro permite, entre outros aspectos, optar ás liñas de subvencións convocadas pola Xunta de Galicia e
a Deputación da Coruña para a

A EMMA está xa
inscrita no Rexistro de escolas de
música e danza
da Xunta de
Galicia.

realización de investimentos na
EMMA que permitan incrementar o número de prazas ofertadas.
Por outra banda, a regularización da contratación do profesorado para incorporalo ao resto do
persoal municipal (tal foi o desexo
expresado no proceso de consulta
a familias, profesorado da EMMA
e grupos políticos para definir o
modelo de xestión da Escola) está
á espera das sentenzas que diten
os tribunais. Mentres, procedeuse
á súa contratación a través dunha
empresa logo do correspondente
concurso e/ou licitación pública.

TRABALLANDO
POLO PATRIMONIO
O Concello de Ames e o Concello
de Negreira están a realizar as
xestións necesarias para a declaración de Ponte Maceira como
Ben de Interese Cultural (BIC).
Alén disto, ambos os concellos
organizan en conxunto Noites
en Vela, polas que pasaron Xan
Solo’s, Xavier Díaz, Amaianas,
Tetramorph e, na terceira edición,
este verán, a Requinta da Maía e
as Tanxugueiras. Os labores de
limpeza e roza da contorna están
incluídas dentro do programa

anual de tarefas da brigada municipal de obras.
Ademais, desde o Concello tamén se acometeron traballos de
limpeza de vexetación e acceso
aos petróglifos para, en caso de
incendio, evitar posibles afeccións sobre as pedras e gravados.
O pasado verán o Concello de
Ames organizou, coa colaboración do colectivo A Rula, unha ruta nocturna para visitar o petróglifo do Monte Castelo, no lugar
de Ventosa.

CULTURA

AMES
A PROGRAMACIÓN CULTURAL
DO CONCELLO INCLÚE ESPECTÁCULOS DE TEATRO, MÚSICA,
MAXIA, DANZA, ASÍ COMO
CURSOS E OBRADOIROS
MULTIDISCIPLINARES

DESDE O CONCELLO PERSÉGUESE QUE AS VECIÑAS E VECIÑOS
DE AMES PARTICIPEN ASIDUAMENTE DAS ACTIVIDADES QUE
CONFORMAN A PROGRAMACIÓN
CULTURAL

UNHA OFERTA CULTURAL
REVITALIZADA
A revitalización da oferta cultural
materialízase en Ames na nova
programación, estable e variada,
axeitada a un concello de máis de
30.000 habitantes. Nos últimos
dous anos o teatro colocouse no
epicentro, cun programa de calidade que levou 7.975 persoas ao
teatro.
Pasaron por Ames espectáculos como Menú da Fala de Carlos
Blanco e Luís Dávila, O Tolleito de
Inishmaan dirixida por Cándido
Pazó, con cinco premios María
Casares, ou Raclette de Ibuprofeno
Teatro, obra escrita e dirixida por
Santiago Cortegoso, que obtivo un
premio María Casares e foi premio Álvaro Cunqueiro para textos
teatrais en 2014.
A calidade do programa teatral
e a posta en marcha d’A Billeteira
explican o constante incremento
de espectadores/as, que obrigaron a colgar en varias ocasións
o cartel de “Non hai entradas”.

O Concello mantén unha programación variada,
estable e de calidade, e puxo o
teatro no epicentro da programación cultural. Nos
últimos dous anos
representáronse
66 espectáculos
teatrais aos que
asistiron case
8.000 espectadores/as.

Creación da Billeteira
A Billeteira é a aplicación de venda de entradas
en liña do Concello, que conta xa con máis de
15.000 usuarias/os, e que se encadra no plan de
modernización da xestión da programación cultural e de espectáculos. Está dispoñible na páxina web municipal e en www.abilleteira.concellodeames.gal desde xaneiro de 2016.

Máis de 5.000 persoas de diferentes idades asistiron ao Millarock
de 2017
No ano 2016 cumpriuse co compromiso de recuperar o Millarock. Na pasada edición o cartel deste festival estivo composto polos grupos
Agoraphobia, Ith e Biribirlocke, mentres que
na edición de 2017 contouse cun cartel de luxo
formado por Heredeiros da Crus, Medomedá,
Familia Caamagno e A Compañía do Ruído. Máis
de 5.000 persoas de diferentes idades asistiron
este ano ao dito festival, o que supuxo un récord
de asistencia.

Modificadas as subvencións
culturais
As bases das axudas culturais foron modificadas
tras un proceso de participación no que interviñeron as propias asociacións culturais e agrupacións veciñais do Concello. Así, unificáronse
dentro dunha mesma convocatoria as diversas
liñas de axudas de concorrencia competitiva e
con criterios obxectivos. Destínase unha partida
de 40.000 euros para a realización de actividades
de asociacións culturais e 29.500 euros para a
promoción de festas populares. Recupérase así
a relación transparente e de apoio constante ás
asociacións culturais.

Durante o segundo semestre de
2015 representáronse 14 espectáculos aos que asistiron 1.413
persoas; no primeiro semestre
de 2016, 15 obras foron vistas por
2.164 persoas; no segundo semestre de 2016 houbo un total de 19
espectáculos aos que asistiron
1.890 veciños/as; e no primeiro
trimestre de 2017, 2.508 persoas
seguiron os 18 espectáculos.
A programación cultural tamén
atendeu aos máis pequenos. Incluíu espectáculos musicais para
o público infantil como Brinca
Vai! 2.0 de Paco Nogueiras, espectáculos para bebes como a obra
de monicreques Baila, Roque,
baila, da compañía Baobab Tea-

tro, ou o espectáculo de teatro,
A nena que quería navegar de
Redrum Producións. Asemade,
programouse cinema infantil
para ver Maimiño e A Tropa de
Trapo na Selva do Arco da Vella. E
por suposto, o festival de maxia,
que xa celebrou a súa duodécima
edición
Continúase fomentando a nosa cultura tradicional, apoiando
ás entidades organizadoras das
festas tradicionais e das romarías
populares, e organizando as festas de Entroido, Magosto e Reis.
Outras actividades que amosan o
dinamismo cultural de Ames son
o Concerto de Corais e a Mostra
de Teatro Afeccionado.

Consolidación das Escolas Culturais municipais de Teatro, Artes
Plásticas e Baile
O Concello non lle prorrogou en 2015 o contrato
das Escolas Culturais á anterior adxudicataria,
a empresa Eulen SA, e contratou a profesores/as
e empresas locais de recoñecido prestixio e solvencia, asumindo directamente a xestión. Con
todo, foi obrigado un proceso de licitación aberto
que acaba de rematar. As tres Escolas Culturais
(Escola de Artes Plásticas, a Escola de Teatro e a
Escola de Baile) contan cun total de 240 prazas
para nenos/as e maiores de 16 anos e presentan
varias novidades como as clases de teatro infantil e xogo dramático no Milladoiro e o obradoiro de expresión dramática, en Bertamiráns e O
Milladoiro, para mozas e mozos entre os 12 e os
18 anos.
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DEPORTES

INCREMENTO
DO INVESTIMENTO
EN DEPORTE
O incremento dos investimentos en Deporte destinouse a aumentar
as axudas ás entidades deportivas, a mellorar as instalacións
municipais e a adquirir novo material deportivo.
O Concello de Ames incrementou
a partida destinada ao fomento do
deporte a través da liña de convenios. Desta forma, asináronse catro novos convenios con diferentes clubs de Ames por un importe
de 18.584€, que sumados aos convenios xa existentes suman unha
cifra total de 46.000€, destinados
ao desenvolvemento das actividades das escolas deportivas de
patinaxe, xadrez, voleibol, baloncesto e fútbol-sala masculino
e feminino.
Outra liña de financiamento
ás entidades deportivas amesás
foron as subvencións de concorrencia competitiva, que se incrementaron nun 50% repartindo 75.000€ entre as 23 asociacións

Investiuse máis
de 500.000 euros
no plan de mellora das instalacións deportivas,
destináronse
43.000 euros ao
fomento do deporte e 75.000 de
axudas aos clubs
deportivos.

rexistradas en Ames, e as subvencións nominativas a Bertamiráns
F.C e Milladoiro SD.. Con respecto
á convocatoria de subvencións, o
Concello logrou por vez primeira
adiantar os prazos de presentación das bases, de xeito que os
clubs poidan coñecer de antemán
unha estimación dos ingresos
que poderán ter a finais de cada
curso.
Así mesmo, co plan de mellora
das instalacións deportivas municipais fíxose un investimento
superior aos 500.000€, que foi
destinado á realización de varias
obras importantes como o acon-

dicionamento completo das instalacións da piscina descuberta do
Milladoiro, o cambio do solado da
pista de tenis de Bertamiráns, a
ampliación da sala de spinning, a
construción das gradas do campo
de fútbol do Milladoiro e dos parques biosaudables de Bertamiráns
e Milladoiro ou a remodelación
das instalacións do club de piragüismo de Tapia.
Sobresae tamén a ampliación do
pavillón do Milladoiro coa construción dun ximnasio, obra que
está en marcha grazas á subvención nominativa que o Concello
conseguiu da Deputación, por un
importe de 83.000€. O Concello
tamén investirá 50.000€, de fondos propios, na construción dunha
nova pista polideportiva en Agro
do Muíño e na reforma da xa existente nas Mimosas, en Biduído,
así como a construción dun novo
ximnasio multideporte con pista de squash en Bertamiráns por
110.000€.
Outros investimentos máis pe
quenos realizados na área de
deportes foron a adquisición do
marcador do campo de fútbol de
Bertamiráns e mais o cambio das
canastras dos dous pavillóns municipais, a través dunha axuda de
preto de 10.000€, concedida pola
Deputación. A adquisición de oito
novas canastras adaptables permite a práctica do baloncesto en
todas as categorías de rapaces e
adultos.

MÁIS EVENTOS,
MÁIS ESCOLAS
E MÁIS USUARIAS

CRÉASE O CONSELLO
CONSULTIVO DE DEPORTES
En maio de 2016 constituíuse formalmente o Consello Consultivo
de Deportes conformado por
clubs, asociacións deportivas,
centros educativos, ANPAS, concesionaria das escolas deportivas, goberno municipal e oposición. Gran parte do seu traballo
estivo centrado na modificación
da taxa das escolas e na xestión
directa das actividades por parte
dos clubs.
Outros dos traballos realizados
polo Consello foron as aproba-

cións do regulamento da Gala
do Deporte, do funcionamento
do propio Consello e das bases
das subvencións deportivas,
que sufriron algunhas modificacións, valorizando por vez
primeira aspectos como a presencia feminina nos equipos ou
o seu carácter local, autonómico
ou estatal. Coa súa aprobación,
buscouse o equilibro entre as
asociacións e un reparto máis
acorde ao volume e gasto da
entidade.

Desde o departamento de Deportes puxéronse en marcha novos eventos con moi boa acollida
como I Trail Galaica de Ames e
o I Trail de Montaña BTT. O concello tamén acolleu, por vez primeira, o Campionato Galego de
10km, que se fixo coincidir coa
Carreira Pedestre de Ames. Alén
destes eventos, seguíronse a organizar outros xa asentados como a
Gala do Deporte, o Día da Bici,
o Descenso do Tambre o Ames
Cup de Fútbol e o encontro de
patinaxe das escolas deportivas.
En 2016, Ames acolleu a fase rexional do Campionato Galego de
Patinaxe.
O Concello tamén lle deu continuación ao Torneo de Fútbol
do Concello de Ames, á Xornada
de Karate Infantil e Xuvenil, ás
probas Dagan Cup de Supercross
e ao Campus da Fundación Celta
de Vigo. A programación deportiva incluíu, asemade, algunhas
novidades como o Depor Campus,
o Campus de Baloncesto de Ames
ou a práctica de deporte nocturno
coa ruta nocturna en kaiak pola
fervenza do Ézaro.
No que ás escolas deportivas se
refire, estas presentaron varia-

cións co obxectivo de conseguir
atraer un maior número de usuarias e usuarios. Destacan a apertura á práctica do ponte en forma
a nenas e nenos maiores de 14
anos, a inclusión na programación da actividade de Aerozumba
e a impartición das escolas de
baloncesto, patinaxe, xadrez,
voleibol e fútbol para nenas e nenos por parte de clubs amesáns.
Sobresae tamén o récord de participación acadado neste curso con
2.347 usuarios e usuarias.

A programación
deportiva incluíu
novidades como
o novo Campus
de Baloncesto de
Ames.

COMUNICACIÓN

AMES
FÓXESE DE CONVENIOS DISCRECIONAIS
CON MEDIOS OU ASESORÍAS DE COMUNICACIÓN E IMPLÁNTANSE CRITERIOS OBXECTIVOS PARA A CONTRATACIÓN CON TRANSPARENCIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL.
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AMES GALEGUIZOU A SÚA PRESENZA EN
INTERNET IMPLANTANDO O DOMINIO .GAL
COMO PREFERENTE TANTO NA WEB CONCELLODEAMES.GAL COMO NO CORREO ELECTRÓNICO E NA SÚA IMAXE EXTERNA.

O CONCELLO DE AMES
APOSTA POLA XESTIÓN
PÚBLICA DA COMUNICACIÓN
As melloras nos servizos municipais da radio e web, a participación e o control
democrático dos medios constitúen os eixes da política de comunicación do Concello.
Publicidade institucional
Difusión e tarifas, mais tamén
características intrínsecas do
medio, uso da lingua galega, e
responsabilidade social son os
criterios obxectivos fixados polas Bases orientadoras para a
contratación da publicidade institucional, aprobadas pola Xunta
de Goberno Local en xullo. Con
estes criterios unha comisión de
técnicos e técnicas municipais
avalia as propostas dos medios á
hora de contratar espazos publicitarios. Trátase dunha iniciativa
novidosa que busca en materia
de publicidade institucional a súa
utilidade, racionalidade, transparencia e fiscalización e contribuír
á consolidación dun espazo de
comunicación plural, galego e en
galego.

Punto gal
A celebración en Ames do Día
Nacional de Galicia en 2015 realizouse cunha importante novidade: a implantación de <concellodeames.gal>. Trátase do dominio
por defecto, polo que, malia teclear o dominio .org, que se mantén, o URL redirecciónase automaticamente a <concellodeames.
gal>. Aos poucos meses tamén
se estendía o novo dominio aos
enderezos de correo electrónico
e se asentaba en toda a imaxe
institucional.
Co cambio de dominio o Concello de Ames quere contribuír a
dar maior visibilidade e presenza á lingua e á cultura galega en
Internet, obxectivo ao que respondeu a creación do dominio .gal
por parte do organismo internacional ICANN.

Impulso a Ames Radio
A radio municipal de Ames padecía un grave problema: a súa
escasa cobertura non permitía
que se puidese oír, entre outros,
no núcleo máis poboado do concello, O Milladoiro. En decembro

de 2015 instalouse un radioenlace na urbanización de Aldea
Nova e unha antena na Casa da
Cultura do Milladoiro para amplificar o sinal de emisión. Con
estas melloras, que supuxeron
un investimento de algo máis de
8.000 euros, Ames Radio chega
nitidamente aos dous núcleos urbanos amesáns, así como ao 99%
das localidades do termo municipal. A este investimento cómpre
sumarlle diversas reparacións e
renovacións nas instalacións.
Despois nalgún caso de doce
anos traballando para a comunicación do Concello, os xornalistas
pasaron tamén a formar parte
oficialmente do cadro de persoal
do municipio ao entraren os seus
postos na RPT.
En 2016 recuperouse aComisión de seguimento da radio municipal, con presenza de todos os
grupos políticos, e os programas
radiofónicos “Espazos políticos” e

“O goberno responde”, que foran
suspendidos con anterioridade.
No primeiro, de luns a xoves os
grupos políticos municipais contan con media hora (12:00-12:30)
para abordaren a actualidade política. En “O goberno responde” o
alcalde e os membros do goberno
responden ás preguntas e recollen as inquedanzas e queixas
da veciñanza, para o cal se pode
chamar ao atendedor do número
de teléfono 981 890 452, enviar
un whatsapp con texto ou nota
de voz ao móbil 662 377 413 ou
un correo electrónico a atencioncidada@concellodeames.gal. Este
espazo radiofónico emítese os xoves de xeito quincenal, de 12:00 a
12:30 horas.
Tamén en 2017 se aprobou o
Regulamento do funcionamento
da radio, que garante o estatus de
Ames Radio como servizo público municipal con xestión directa.
O regulamento crea o Consello

Ampliación da
cobertura ata O
Milladoiro, melloras nas instalacións, regulamento para o control
democrático e
participativo, prezos competitivos
na publicidade
e programación
con colaboración
cidadá, claves do
impulso á radio
municipal.

Asesor da Radio, con participación dos grupos políticos, da sociedade amesá e de profesionais
da comunicación, para a planificación e control deste servizo
público. Ademais, regula o acceso á radio por parte dos grupos
municipais e do goberno, abre
as portas á participación cidadá
na programación radiofónica
e á inclusión de publicidade co
obxecto de dinamizar a relación
co sector socioeconómico e asociativo. A xestión da publicidade
está pendente de licitación.
En marzo aprobouse a Ordenanza cos prezos dos anuncios
publicitarios na radio municipal, que establece unhas tarifas
base para cuñas publicitarias de
2€ para cuñas de 20 segundo e
3€ para cuñas de 30 segundos.
Ademais, fíxanse prezos para a
emisión de espazos patrocinados, notas necrolóxicas, anuncios por palabras, etc. así como
as reducións de prezo e as tarifas
de custo cero.
A participación gaña terreo
non só no control da radio senón
tamén na súa programación. Por
vez primeira abriuse unha convocatoria pública durante o mes
de xullo para que as persoas ou
colectivos interesados puidesen presentar propostas de programa radiofónico para emitir
a través das ondas municipais.
A este chamado presentáronse
trece propostas con obxectivos
de todo tipo: dar a coñecer a xeografía, as artes e a historia local,
potenciar os valores etnográficos
do territorio, poñer en valor a diversidade cultural e social, falar
de novas tecnoloxías, de libros,
de educación, de benestar e de
vida saudable, de música galega
e doutras latitudes... Logo da avaliación polos técnicos municipais
e da aprobación na Comisión de
Comunicación, tiveron unha xornada de formación e comezaron
a emitir os seus programas na segunda quincena de outubro.
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

AMES, O CONCELLO MÁIS NOVO DE GALICIA, APOSTA POR TRANSMITIRLLES A
NOSA LINGUA ÁS PERSOAS MÁIS PEQUENAS, PARA NON LLES FURTAR A NOSA
IDENTIDADE E GARANTIR O FUTURO DO
GALEGO

O PROGRAMA APEGO DESENVÓLVESE EN
TRINTA CONCELLOS, ENTRE ELES AMES
DESDE 2016, E ESTÁ DIRIXIDO ÁS FAMILIAS QUE TEÑEN NENOS/AS DE 0-6 ANOS
OU ESPERAN BEBÉS.
Edita: Concello de Ames
D.L.: C 187-2017

APEGO POLA LINGUA
NO CONCELLO MÁIS
NOVO DE GALICIA
Se tedes fillos ou fillas menores
de 6 anos ou se estás esperando
un bebé, e queres que, ademais
de aprender castelán e outras
linguas, poida aprender con naturalidade a nosa e que sexan así
verdadeiros bilingües, o Concello
de Ames facilítacho con Apego.
Axudar a aquelas familias que
así o desexan a criaren as súas fillas e fillos en galego é o obxectivo
de Apego, un programa no que
participa desde 2016 o Concello
de Ames xunto con outros vinte
e nove concellos de todo o país e
que este ano resultou merecedor
do Premio Rosalía de Castro da
Deputación da Coruña e do Premio
da Cultura Galega na modalidade
de lingua, da Xunta de Galicia.
Para facilitar a transmisión
do galego como lingua inicial e
de socialización dos nenos e das
nenas entre 0 e 6 anos Apego
desenvolve materiais, recursos,
actividades... Para participardes
no programa só tedes que poñervos en contacto co Servizo
de Normalización Lingüística do
Concello (teléfono 662 377 215 e

Con Apego, as
familias reciben
un agasallo inicial, asesoramento e información
preferente sobre actividades
(obradoiros, teatro, música, circo, contacontos,
actividades na
natureza, xogos,
foliadas) que propician a socialización de nenas e
nenos en galego.

Actividades
para a mocidade
O Club de Debate é un proxecto dos servizos
de normalización lingüística de varios concellos para favorecer o uso oral da lingua
galega entre mocidade. O Concello quixo
axudar máis ao alumnado participante de
ambos os institutos de Ames e incorporou
a figura dun preparador profesional en
oratoria a maiores do propio profesorado
dos IES. Por outra banda, para incentivar
a existencia de vídeos en galego na Rede,
Ames participa tamén en Youtubeir@s,
un concurso a nivel galego que reparte
4.000 euros en premios. Ademais, segue en
marcha o concurso radiofónico de teatro
lido Desata a lingua!, en colaboración coa
Concellaría de Mocidade.

normalizacion@concellodeames.
gal) e recibiredes un agasallo de
benvida: unha caixa con materiais e recursos moi útiles, especialmente creados para o tempo
de agarda e preparación ata a
chegada do bebé. Logo teredes
información preferente de todas
as actividades orientadas ás familias: charlas informativas, obradoiros, espectáculos musicais ou
teatrais especialmente pensados
para esas idades, foliadas, tardes
de xogo... E unha vez nas actividades, podedes aproveitar unha
atmosfera galegofalante para socializar as vosas fillas e fillos na
lingua de noso.
Complementariamente, celébranse obradoiros de sensibilización e formación para as persoas
que traballan adoito cos nenos e
nenas de Ames (persoal das escolas infantís, dos comedores escolares e doutras actividades educativas e deportivas), co obxecto de
que sexan conscientes do importante papel que lles corresponde
na educación lingüística das nenas e nenos de Ames.

Colaboración cos ENDL
Ademais do concurso de cartas de nadal e
do certame artístico-literario intercentros,
o Concello colabora con outras actividades organizadas polos equipos de normalización lingüística dos centros de ensino
infantil e de primaria, como Sementando
Poemas ou o Tendal de Poemas das escolas
infantís, coas que os pequenos coñecen a
poesía galega, os seus autores e a súa lingua. En ambos os casos, os resultados dos
dotes artísticos e da imaxinación das pequenas e pequenos (e do traballo das súas
mestras) pode ser apreciado pola veciñanza, pois os expoñen nas rúas de Ames.

Homenaxe popular
a Rosalía de Castro
No mes de febreiro, co obxectivo de difundir a figura e a obra de Rosalía de Castro
a nivel popular, o Concello, ademais da xa
tradicional excursión pola Ruta Rosaliana,
do programa especial de Ames Radio, do
acto poético-musical no que participa o
alumnado de todos os centros educativos,
membros da Asociación de xubilados do
Milladoiro e veciñas/os, incluídos os que
proceden de fóra de Galicia, leva dous
anos organizando actividades como a colocación de poemas rosalianos nos escaparates do comercio amesán e as tarxetas
Café con Verso, ideado polo ENDL do IES
de Bertamiráns, que se agasallan coa consumición en locais hostaleiros.

Éxito do Apego
Case 100 familias apuntadas e uns mil asistentes en máis de sesenta actividades programadas en pouco máis dun ano, moitas
delas obrigadas a duplicarse polo éxito, é
o balance do Apego en números. Charlas
sobre estimulación da linguaxe ou sobre
a oportunidade que representa o galego.
Tardes de xogos na rúa, actividades na
horta, contacontos, obradoiros de ciencia;
espectáculos circenses, musicais e teatrais
de primeiro nivel para que as pequenas e
pequenos poidan divertirse nun ambiente
acolledor para o galego. Obradoiros para
que as familias conten mellor os contos,
para cantar nanas... E ata foliadas para
merendar, bailar e cantar todos xuntos
música tradicional!

