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RENOVACIÓN DE
CONCELLEIRAS/OS
NA CORPORACIÓN
No Pleno ordinario do Concello do
mes de xaneiro tomaron posesión
dúas novas concelleiras e un novo
concelleiro. Primeiro foi a quenda
de Emilio Martínez Carballeira,
que pasa a formar parte do gru
po municipal de Pacto por Ames.
A continuación, tocoulle a Ana Isa
bel García Reig e María de Carmen
Calviño Miramontes, que pasan a
formar parte do grupo municipal

AMES CONTA CON
MÁIS DE 31.000
VECIÑAS E VECIÑOS
Segundo os datos do padrón municipal, a
finais do pasado ano había en Ames un total
de 31.333 habitantes, dos cales 16.286 son
mulleres e 15.047, homes.
O Concello de Ames segue a su
mar habitantes un ano máis e xa
se consolida como un municipio
con máis de 30.000 veciños/as.
Segundo os datos que aprobou de
xeito provisional o departamento
do padrón municipal o exercicio
2017 pechouse con 31.333 habitan
tes censados en Ames. Deste xeito,
o municipio amesán segue a ser
un dos concellos que máis medra
en toda Galicia, cunha porcentaxe
de poboación nova moi alta, o que
sitúa a idade media da poboación
amesá arredor dos 38 anos aproxi
madamente. Ademais, Ames é un
dos concellos galegos cun mellor
saldo vexetativo. Durante o 2017
houbo 296 nacementos.
En Bertamiráns e no Milladoiro
residen 21.498 habitantes, o que

representa algo máis do 68% da
poboación. Por localidades, O Mi
lladoiro segue á cabeza do conce
llo cun total de 12.876 habitantes
censados (41% da poboación),
mentres que en Bertamiráns están
censadas 8.622 persoas (27,50% da
poboación). Os 9.835 habitantes
restantes (31,50%) distribúense
entre as urbanizacións e as zonas
rurais do concello.
Nas últimas décadas, Ames foi
un dos concellos galegos que máis
medrou. Segundo os datos do Ins
tituto Nacional de Estatística (INE)
no ano 2000 vivían no Concello
de Ames 16.549 habitantes, que
chegaron aos 26.983 en 2009 e a
30.000 habitantes a finais de 2013.
O incremento posterior é máis
moderado, pero constante.

de Ames Novo. Deste xeito, a Cor
poración municipal volve estar
completa despois das renuncias de
María González (PxA), que deixou
a Corporación no pleno de decem
bro, así como de Pilar Candocia
e Chus Bóo (Ames Novo), que de
ron conta da súa renuncia na se
sión plenaria do pasado mes de
outubro.
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O CONCELLO

A ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA DÁ UN
SALTO DE CALIDADE
Desde 2017 calquera veciño ou veciña pode iniciar un trámite de xeito
telemático e recibir a notificación correspondente pola mesma vía.
A administración electrónica pode
propiciar un mellor servizo públi
co, máis áxil e eficiente. A súa im
plantación é unha obriga que bus
ca garantir a relación electrónica
cos obrigados pola lei (nomeada
mente, as empresas) e coas per
soas que así o prefiran. Isto im
plica, por unha banda, dispoñer
de ferramentas e recursos tecno
lóxicos, para o cal Ames conta co
soporte da Deputación da Coruña,
pero tamén dunha reorganiza
ción da propia administración.
No ano 2010 xa se puxera en mar
cha a sede electrónica do Concello
de Ames e comezárase a dispoñer
do Sistema Integrado de Xestión
Municipal (SIGEM), pero cum
pría darlle un importante pulo á
implantación da administración
electrónica. En 2017 puxéronse
en marcha os mecanismos que
permiten que calquera veciño ou

Redúcese a docu
mentación que
cómpre achegar,
posibilítase a
presentación de
escritos dirixidos
a outras adminis
tracións e desíg
nase un e-respon
sable.

veciña poida iniciar un trámite de
xeito telemático e recibir a notifi
cación correspondente pola mes
ma vía. Para as empresas isto é xa
unha obriga, a única vía posible.
Ademais, calquera veciño/a de
Ames pode enviar e recibir escri
tos dende o Concello, de xeito se
guro e con conformidade legal, a
calquera dos restantes rexistros
do Sistema de Interconexión de
Rexistros (SIR), no que Ames foi
un dos primeiros concellos da
provincia en integrarse.
O reforzo do servizo administra
tivo tamén veu da man da desig
nación dunha e-responsable que
se encarga directamente da orga
nización dos departamentos e as
relacións coa plataforma TeDec
da Deputación.
Finalmente, a implantación do
portasinaturas, a sinatura electró
nica dos tramitadores e o módulo

de decretos, axiliza os trámites
que a veciñanza debe facer.

Apoio e formación na
Aula CeMIT de Ames
Complementariamente, a Aula
CeMIT de Ames potenciou o núme
ro de cursos para explicar o fun
cionamento da Administración

electrónica á veciñanza, centra
dos no DNI electrónico e nos cer
tificados dixitais, na realización
de trámites electrónicos e xestión
de información ou, máis concreta
mente, dos trámites electrónicos
co Concello de Ames.

NOVOS ACORDOS CO
PERSOAL MUNICIPAL

PLENO DO ESTADO
DO CONCELLO
O pasado 15 de marzo celebrouse
o segundo pleno extraordinario
da historia de Ames sobre o esta
do do Concello. Deste xeito, deu
se cumprimento ao regulamento
que indica que dentro dos tres pri
meiros meses do ano debe ter lu
gar o pleno do estado do Concello.
Se en 2017 se realizou dito pleno
no Milladoiro, desta volta tocou
celebralo en Bertamiráns. Deste
xeito, fíxose balance do traballo
feito polo goberno municipal du

rante o exercicio 2017 e comezos
de 2018. A construción de novas
infraestruturas no ámbito educa
tivo e sanitario foi un dos temas
que máis debate creou. Tamén se
falou do investimento feito no ru
ral e na mellora da accesibilidade.
A través desta sesión plenaria trá
tase de abrir os plenos á veciñan
za naqueles temas de maior im
portancia como pode ser debater
sobre a xestión e traballo que está
realizando o goberno municipal.

O pasado 9 de febreiro reuniuse
a Comisión de seguimento da RPT
na cal o goberno lle presentou aos
delegados sindicais un borrador
para a adecuación do organigra
ma administrativo e maila posi
bilidade de realizar un plan de
carreira profesional para o per
soal funcionario. Dende a parte
sindical expúxose a necesidade
de facer un estudo global das ne
cesidades existentes en todos os
departamentos. Así, acordouse
realizar unha rolda de contac
tos para coñecer as necesidades
de todos os departamentos e así
poder elaborar un organigrama
de futuro. Asemade, está a pique
de pecharse a negociación para a
elaboración dunha instrución en
materia de xestión e ordenación
da xornada laboral e presenza/
ausencia no posto de traballo.
Por outra banda, no mes de
abril reuniuse a Mesa Xeral de
Negociación, onde se aprobou a
creación dunha praza de habili
tado en Intervención, por nece
sidades urxentes derivadas do
Real Decreto 128/2018 de 16 de
marzo. A representación sindical
supeditou este acordo a ampliar
a partida do capitulo de persoal.
En ditas Mesas tomáronse outros

acordos como foron a incorpo
ración do posto de tractorista na
RPT; a creación dun novo posto
de arquitecto/a técnico/a deriva
do dun fallo xudicial; a revisión
da valoración do complemento de
destino dos postos do novo grupo
B e dos da Policía Local; a ubica
ción do servizo de Contratación
no departamento de Secretaria;
a aprobación do Capitulo I do or
zamento e das bases do proceso
selectivo para a selección dunha
praza de oficial derivada da ofer
ta de emprego público de 2017.

O goberno e os
representantes
dos traballado
res negocian a
actualización do
organigrama e
a ordenación da
xornada laboral.

EDUCACIÓN, CULTURA E PATRIMONIO

AMES
O CEIP AGRO DO MUÍÑO DOTOUSE
CON TRES NOVAS AULAS DE INFAN
TIL E VANSE ENGADIR SEIS NOVAS
AULAS DE PRIMARIA. O CENTRO
PASARÁ DE DÚAS A TRES LIÑAS.

O CEIP DE BAROUTA XA ESTREOU
A NOVA SALA DE USOS MÚLTIPLES,
COA NOVA BIBLIOTECA. NO IES DE
AMES TAMÉN SE ESTÁN EXECUTAN
DO AMPLIACIÓNS E PLANIFICANDO
NOVAS DOTACIÓNS.

AMPLIACIÓN DAS
INSTALACIÓNS EDUCATIVAS
Os acordos a que chegou o Concello
coa Consellaría de Educación, a
administración competente na
materia, posibilitan a ampliación
dos equipamentos educativos.
O CEIP de Barouta estreou en xa
neiro a nova sala de usos múlti
ples, xa que a antiga pasara a uti
lizarse como comedor escolar. O
novo espazo, executado cun orza
mento propio municipal de 60.380
euros, acolle asemade a nova bi
blioteca do centro, mentres que a
antiga biblioteca reconvértese en
aula de inglés.
No CEIP Agro do Muíño a primei
ra fase da ampliación permitiu
que este curso entraran en fun
cionamento tres novas aulas para
infantil, que inclúen un aseo, es
pazos comúns e unha rampla de
acceso. Tamén se pavimentou a
zona entre o edificio e a amplia
ción, e renovouse a zona de xogos.
Nunha segunda fase dotaranse

O Concello de
Ames iniciou as
xestións corres
pondentes para a
construción dun
novo colexio de
infantil e prima
ria no Milladoiro.
Para a expropia
ción de parce
las para o CEIP
hai reservados
130.000 euros no
orzamento muni
cipal deste ano.

O 18% do orzamento municipal,
para Educación
Ames destina este ano 4,3 millóns de euros a
Educación, o 18% do seu orzamento, co que se
converte na segunda área de gasto só detrás de
Servizos Básicos, algo único en toda Galicia. Isto
permite contar con dúas escolas infantís muni
cipais e servizos de conciliación como a Rede
Municipal de Comedores Escolares, que acollen
a un de cada dous nenos/as escolarizados en
Ames, unha ratio única en Galicia. Dende 2015
incrementouse 50 prazas por curso o número de
usuarios/as ata alcanzar as 1.254 prazas o vindei
ro curso escolar.

Programa escolar de compostaxe
comunitaria
Como resultado dun proxecto conxunto das con
cellarías de Educación e Medio Ambiente co fi
nanciamento do Ministerio de Medio Ambiente,
no CEIP de Barouta instalaranse seis compostei
ros, aos que irán parar os restos de verduras e
froita das cociñas da Rede de comedores esco
lares, que logo poderán empregar na horta es
colar. A Mancomunidade da Serra do Barbanza
impartirá, a través de Adega, obradoiros sobre
consumo, lixo, reciclaxe e elaboración de com
post para o alumnado.

Éxito do primeiro Festival
Cinema Crianza
A primeira edición do festival internacional in
fantil Cinema Crianza celebrouse entre o 15 e o
17 de decembro, e acadou un grande éxito de
participación con máis de 1.200 persoas asisten
tes. Ao longo de tres días proxectáronse unhas
70 pezas, escollidas entre as máis de 2.500 pro
postas recibidas de todo o mundo, que reivindi
caron o potencial pedagóxico e de exploración
do mundo do audiovisual na infancia.
seis novas aulas para educación
primaria, coas que o centro pasa
rá de ter dúas a tres liñas, logo de
modificar o Concello o plan parcial
e de que se asine coa Consellaría o
correspondente convenio de posta
a disposición da parcela.
No IES Plurilingüe de Ames es
tase a executar unha sala de usos
múltiples, dous aseos adaptados
e un almacén. A actuación, cun
orzamento de 522.012 euros, es
tará rematada para o inicio do
curso 2018/19 e únese á xa reali
zada en 2017 para dotalo con tres
novas aulas e cubrir o patio, cun
investimento de 233.243 euros.

Por último, cómpre destacar a re
serva de 70.000 euros do orzamen
to municipal deste ano para dis
por da parcela anexa ao IES de
Bertamiráns e dotala de aparca
doiro e novas vías de acceso.
No Milladoiro o Concello ten ini
ciadas as xestións corresponden
tes para a construción dun novo
colexio de infantil e primaria, pre
ciso para satisfacer o gran déficit
de prazas escolares neste núcleo.
Para a expropiación de parcelas
que permitan poñer terreos á dis
posición da Xunta hai reservados
130.000 euros no orzamento mu
nicipal de 2018.

Xestión mancomunada
do patrimonio
Os concellos de Ames, Teo, Brión, Vedra, Bo
queixón, Val do Dubra e Santiago veñen de pór
en marcha, co apoio da Deputación da Coruña,
“Compostela Rupestre”. Este proxecto, o primei
ro en Galicia neste eido, busca dar a coñecer a
importancia histórica, arqueolóxica e patrimo
nial dos petróglifos existentes na contorna de
Compostela. O Concello de Ames aprobou no
pleno ordinario de marzo a súa adhesión ao
proxecto.
En Ames salientan os gravados pétreos coñeci
dos como Monte Castelo e Peneda Negra, ambos
no lugar de Ventosa, na parroquia de Covas.
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SEGURIDADE E MOBILIDADE

ACORDO MUNICIPAL
A PROL DA HUMANIZACIÓN
DO MILLADOIRO
Representantes das forzas políticas municipais e da Plataforma
Veciñal N550 esixen a Fomento, a administración responsable,
solucións para a avenida Rosalía de Castro.

No pasado mes de xaneiro in
augurouse a base operativa da
Agrupación de Protección Civil de
Ames, no Centro de Usos Múltiples
de Aldea Nova. A Agrupación co
mezou a funcionar no pasado mes
de setembro. Protección Civil xa
desenvolveu numerosas actua
cións en temporais, accidentes
de tráfico, desenvolvemento de
eventos, lumes... especialmente
a partir de novembro, cando o
Concello a deu de alta no Rexistro
de Protección Civil da Xunta de
Galicia e no servizo de emerxen
cias do 112, co que xa colaborou
en máis dun cento de operativos.

Problemas de seguridade viaria,
ruídos, contaminación e aparición
de fendas en edificios son algun
has das consecuencias do eleva
do tráfico da N550 no Milladoiro,
que minoran a súa actividade co
mercial e veciñal. Mais, por vez
primeira, as sete forzas políticas
de Ames chegaron a acordos co
obxectivo de humanizar a avenida
Rosalía de Castro. En marzo unha
representación da corporación
municipal reuniuse en Madrid co
Ministerio de Fomento, de quen
depende a N550. Abordaron ac
tuacións a curto prazo como res
trinxir a circulación de tráfico
pesado mediante o desvío obri
gatorio dos vehículos de máis de
30 toneladas cara á autoestrada
AG-56 e ao corredor AC-522 ata
a glorieta das Galanas, para o cal
cómpre o acordo de Fomento e
da Consellaría de Infraestruturas.
Fomento tamén apoia a regula
ción semafórica, a redución da
velocidade e os avisos disuasorios
do paso polo medio do Milladoiro.

Cómpre aumen
tar a seguridade
viaria na estra
da Roxos-Porto
mouro, e de xeito
prioritario, redu
cir o tráfico pe
sado. Ames insta
á Consellaría de
Infraestruturas
a recuperar o
proxecto de
mellora.

Aínda que Fomento conside
rou volver estudar a posible va
riante do Milladoiro e recuperar
o proxecto dunha glorieta de do
bre altura na rotonda de entrada
ao Milladoiro (dende Santiago
de Compostela), que posibilite a
desviación directa do tráfico ca
ra ao polígono industrial Novo
Milladoiro, no proxecto de orza
mentos do Estado non se recolle
ningunha partida específica.
Ademais, o pasado mes de fe
breiro constituíuse a Plataforma

PROTECCIÓN
CIVIL
DE AMES,
A PLENO
RENDEMENTO

A agrupación de
Protección Civil
de Ames colabo
rou en máis dun
cento de operati
vos do 112, desen
volvendo asema
de actuacións de
canceira e de loita
e control contra a
avespa velutina.

Veciñal N500 no Milladoiro, co
obxectivo de coordinar posibles
para conseguir das administra
cións competentes actuacións a
prol da humanización da avenida.

Propostas de mellora do
transporte metropolitano
O goberno de Ames presentou
varias alegacións ao antreproxec
to de explotación do transporte
público da Xunta de Galicia, entre
elas a ampliación do servizo du
rante as fins de semana, melloras
na información das paradas, mo
dificacións no trazado dalgunhas
liñas e o cumprimento da Lei de
accesibilidade.
Ademais, o pasado marzo os con
cellos de Ames e Teo presentaron
na Consellaría de Infraestruturas
o proxecto conxunto de mello
ra da mobilidade metropolitana,
que propón un novo trazado cir
cular entre a nova estación inter

A proposta de
mellora do novo
plan de mobilida
de metropolitana
inclúe un novo
deseño dalgúns
percorridos, me
lloras na informa
ción e a amplia
ción dos horarios
do servizo duran
te as fins de
semana.

modal de Santiago, Teo e Ames,
semana. O Concello de Ames está
a planificar asemade unha maior
conexión en autobús entre O Mi
lladoiro e Bertamiráns.

Melloras na estrada
Roxos-Portomouro
Os Concello de Ames e de Val
do Dubra están a colaborar para
mellorar a seguridade da estra
da AC453 Roxos – Portomouro.
Estase a facer estudos dos vehí
culos diarios que usan esta es
trada e ampliando contactos con
outros concellos e transportistas,
co obxectivo de reducir o número
de vehículos de gran tonelaxe que
transcorren por esta vía. Ambos
os gobernos reclaman que a
Consellería de Infraestruturas re
cupere o proxecto que existía pa
ra a mellora da seguridade e mai
la ampliación de varios tramos da
AC-453 ou que elabore un novo.

Ademais Protección Civil colabo
ra no servizo de canceira e lacería
municipal, recollendo os animais
abandonados, e tamén desenvol
ve accións de control e loita con
tra a avespa velutina.
No eido da seguridade, outro dos
acontecementos relevantes foi a
reversión, aprobada por unani
midade no Pleno de febreiro, da
cesión da parcela cedida no Mi
lladoiro para a construción do
parque comarcal de bombeiros.
A cesión producírase no ano 2008,
cando na contorna aínda non exis
tían nin o instituto nin a igrexa do
Milladoiro. Por este motivo, consi
dérase que os terreos xa non son os
máis axeitados para a construción
do parque de bombeiros comarcal,
para o cal xa hai un principio de
acordo segundo o cal se instalará
en Santiago de Compostela.
En febreiro convocouse unha
sesión extraordinaria da Xunta
Local de Seguridade, debido aos
novos casos de intento de roubos
en vivendas. Nela acordouse con
tinuar cos dispositivos especiais
de control e vixilancia, aínda que
os datos achegados non amosan
un grande incremento destes de
litos (en 2016 foron 24 roubos, e
en 2017, 28) polo que Ames segue
sendo un dos concellos galegos
con menor taxa de criminalidade.

MEDIO AMBIENTE

AMES

OUTRAS 2.000 ÁRBORES
BOMBEIRAS PARA
LOITAR CONTRA O LUME
O Concello de Ames estivo a realizar nos últimos meses de 2017 e
primeiros de 2018 traballos preventivos de eliminación de especies
non permitidas e de repoboación de árbores frondosas-caducifolias.

A segunda fase do Plan munici
pal de prevención de incendios
forestais desenvolveuse na anua
lidade 2017-2018, dándolle con
tinuidade á experiencia piloto
posta en marcha en 2016. Nestas
fases, as actuacións centráronse
na parroquia de Piñeiro, nas par
celas incluídas no ámbito 18 e 27,
situadas nos lugares de Balindo,
Fernande e Vilaverde, finalizando
a totalidade dos traballos previs
tos en Piñeiro.
O Plan municipal de preven
ción de incendios inclúe a plan
tación de árbores frondosas ca
ducifolias (castiñeiros, baleiras,
cerdeiras, carballos, noceiras,
freixos e bidueiros) na rede de
faixas secundarias de xestión de

O Plan municipal
de prevención de
incendios con
templa a planta
ción de árbores
frondosas caduci
folias (castiñeiros,
baleiras, cerdei
ras, carballos...)
na rede de faixas
secundarias.

biomasa. Estas faixas son as que
se atopan a 50 m de distancia des
de os límites dos núcleos urbanos
ou desde as vivendas unifamilia
res, gasolineiras, talleres...
Na segunda fase tamén se le
varon a cabo traballos en Aldea
Nova, un dos ámbitos prioritarios
ao ser catalogado de alto risco.
Este ámbito forestal divídese en
dous: o 4A que inclúe a urbaniza
ción e o 4B que comprende edi
ficacións illadas. Nesta segunda
fase, na que se atendeu ao ámbi
to 4B, tamén se incluíu o envío de
cartas ás persoas propietarias de
parcelas en solo urbano, para que
as rocen e limpen.

CONTRA A LOCALIZACIÓN DA
DEPURADORA NO SOUTO
O Concello de
Ames propón
situar a nova
depuradora no
lugar inicial
situado en
Silvouta.

O Concello de Ames mantén unha
postura contraria a que se locali
ce a futura EDAR no Souto, debido
ao impacto ambiental que pro
vocaría o desmonte dunha zona
de elevada riqueza ambiental,
paisaxística e patrimonial. Como
alternativa, o Concello de Ames
propón que a depuradora se man

teña no lugar da Silvouta, unha
proposta que coincide coa do go
berno municipal de Santiago.
En Ames existe acordo de todas
as forzas políticas municipais no
rexeitamento á EDAR do Souto,
e está a apoiar a veciñanza e a
Plataforma pola Defensa do río
Sar nas súas accións, como a con

centración e andaina desde Roxos
ata O Souto do pasado 10 de mar
zo, para mostrar publicamente o
rexeitamento á construción da
EDAR.
Alén das graves consecuencias
que implicaría a construción da
EDAR no Souto, o proceso conta
con outras anomalías como a fal

ta de transparencia e o ninguneo
ao Concello e a veciñanza amesá
afectada máis directamente. A
relación entre a sociedade esta
tal Augas das Concas de España
(Acuaes) e o Ministerio de Medio
Ambiente co Concello de Ames
estivo marcada por un bloqueo
informativo constante e pola to
ma de decisións de maneira uni
lateral, tanto no pasado como na
actualidade.
Por todos estes motivos, o Conce
llo vén de denegarlle ao Ministerio
de Agricultura a prórroga da De
claración de Impacto Ambiental
para a construción dunha nova
EDAR no Souto, pois non a consi
dera axustada ao dereito.
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A implementación da segunda
fase supuxo a plantación dunhas
2.000 árbores frondosas nunhas
67 fincas, nunha extensión apro
ximada de 8 hectáreas. A terceira
fase, que decorrerá na anualida
de 2018-2019, inclúe o remate dos
traballos en Aldea Nova, polo que
desde o Concello xa se establece
ron contactos coas persoas pro
pietarias das parcelas situadas
neste ámbito.
Para a realización dos traballos,
o Concello contratou unha briga
da para a localización das persoas
propietarias das fincas e para a
plantación das árbores. Ademais,
co obxectivo de darlle estabilida
de á iniciativa, o Pleno aprobou
por unanimidade o Plan de medi
das preventivas fronte aos incen
dios forestais e a súa inclusión no
Plan estratéxico de subvencións
do Concello de Ames para o pe
ríodo 2017, 2018 e 2019.

Aumento da limpeza
de fincas
No 2017, o Concello emitiu 160
ordes de execución para a limpe
za e mantemento das condicións
de seguridade e salubridade das
fincas, realizando asemade revi
sións da situación das parcelas
baixo unha destas ordes. No 2017,
o número de ordes de execución
de limpeza aumentou considera
blemente, pasando das 98 do ano
2015 ás 160.

CRÉASE UN
PROGRAMA
DE CONTROL
DAS COLONIAS
FELINAS

O Concello de Ames, a través da
Concellaría de Medio Ambiente,
implantou a comezos de 2018 un
programa de captura, esteriliza
ción e solta de gatos para o con
trol das colonias felinas, en cola
boración con SOS Animalia e coas
clínicas veterinarias do concello.
O programa ten como obxectivo
frear as camadas non desexadas,
o que redunda no benestar tanto
dos felinos como da cidadanía.
As voluntarias e voluntarios de
SOS Animalia encárganse de cap
turar os animais e levalos ás clíni
cas veterinarias, onde se realiza
de maneira altruísta a esteriliza
ción e castración dos felinos. Após
o proceso, os gatos son devoltos ao
lugar onde foron capturados. O
programa crea asemade a figura
do coidador ou coidadora volun
taria, que é a persoa responsable
de comprar o penso e de botárlle
lo aos animais.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA E TURISMO

COMEZAN OS TRABALLOS DO PLAN IMPULSA
AMES INCLUÍDOS
NA ESTRATEXIA DUSI
O Concello iniciou en febreiro os traballos de mellora dos servizos
públicos a través das TIC. En abril realizouse unha xornada sobre
mobilidade sustentable.

A mellora da mo
bilidade e conec
tividade será un
dos investimentos
máis importantes,
cun plan de trans
porte público en
tre O Milladoiro e
Bertamiráns com
plementado con
transporte baixo
demanda.

ción de espazos verdes e accesi
bilidade, e á dinamización social
e económica.
No ano 2018 vaise investir 1,2
millóns de euros (250.000 do Con
cello) fundamentalmente en tra
ballos de elaboración de diagnós
ticos e planificación das accións
dos seguintes anos (axenda dixi
tal, plan de mobilidade, centro de
mocidade, cultura e promoción
económica no Milladoiro, progra
ma socio-económico), mais tamén
en accións como a instalación de
dispositivos para a mellora da efi
ciencia enerxética, obras de acce
sibilidade ou creación dunha zo
na verde no Milladoiro.

O Concello de Ames foi seleccio
nado na segunda convocatoria
europea de Estratexias de Desenvolvemento Urbano Susten
table e Integrado (DUSI), que está
cofinanciada polo programa eu
ropeo FEDER de Crecemento Sus
tentable 2014-2020. Isto implica a
concesión dunha axuda de 5 mi
llóns de euros, aos que o Concello
debe sumar outros 1.250.000€, que
se investirán segundo o estableci
do no plan Impulsa Ames para o
período 2018-2020.
As liñas de actuación refírense
á mellora dos servizos públicos
a través das TIC e implantación
da Administración electrónica,
á mellora de mobilidade, á dota

Axenda Dixital
En relación a esta liña estratéxi
ca, no mes de febreiro comezaron
os traballos da Axenda Dixital:
constituíuse a Oficina Técnica que
prestará asesoramento e apoio téc
nico para a contratación dos no
vos servizos derivados do plan e
comezouse unha auditoría sobre o
estado da administración electró
nica, da web e das aplicacións di
rixidas á veciñanza (Conciliames,
Escolas deportivas, Billeteira elec
trónica...) e da implantación da
tarxeta cidadá. Dentro da estra
texia DUSI, esta liña de actuación
conta cunha dotación próxima
aos 500.000€.

Xornada sobre
mobilidade sustentable
A mellora da mobilidade e co
nectividade será unha das actua
cións máis importantes. Neste ano
está prevista a elaboración do plan
municipal de mobilidade, que me
llorará o transporte público entre
O Milladoiro e Bertamiráns.
Co obxecto de coñecer expe
riencias exitosas das que partir
para a elaboración deste plan mu
nicipal, no mes de abril celebrou
se a Xornada sobre mobilidade
sustentable en estratexias urba
nas integradas na Estratexia DUSI
Impulsa Ames, na que participa
ron técnicos expertos e responsa
bles nesta materia en diferentes
administración públicas.

FOMENTO DA INNOVACIÓN
E DO EMPRENDEMENTO
A xornada de innovación e mo
vemento maker, Innovames, cele
brouse o pasado mes de febreiro
na Casa da Cultura do Milladoiro.
Contouse coa presenza de gran
des referentes da innovación a
nivel galego, nacional e interna
cional que xeraron un espazo
para a aprendizaxe e o diálogo. O
obxectivo co que se organizou a
dita xornada foi achegar as últi
mas tendencias do mundo da in
novación a todos os públicos.
A programación da xornada
incluíu a realización de conferen
cias e mesas de debate, orientadas

A celebración do
Innovames e a
posta en marcha
dun Coworking
marcan a senda
da innovación
en Ames.

a profesionais e centradas na tec
noloxía, na innovación, no audio
visual e na utilización de novos
materiais. Así mesmo, ao longo
da xornada tamén se celebraron
diferentes actividades e obradoi
ros dirixidos a un público fami
liar, coa finalidade de incentivar
a inquedanza por innovar entre
as novas xeracións. O Innovames
tamén acolleu, así mesmo, unha
exposición de proxectos da Maker
Faire Galicia 2017 e unha demos
tración de experimentos científi
cos. Trala organización do Roteiro
Maker en decembro de 2016, este
é o segundo evento deste tipo que
organiza o Concello de Ames.

Rolda de visitas
ás empresas
O goberno municipal está a
realizar unha rolda de visitas a
empresas amesás relacionadas
co eido tecnolóxico, localizadas
no polígono do Milladoiro. Trala
primeira visita realizada á empre
sa Tecalis Innovación, visitáron
se dez empresas amesás de tec
noloxía que están instaladas nos
lofts do polígono Novo Milladoiro.
Nas próximas semanas, tamén
se visitarán as empresas Zenit
Televisión e Bahía Sofware.

MELLORA DAS RUTAS
TURÍSTICAS AMESÁS
O Concello de Ames, en colabo
ración cos Concellos de Brión,
Padrón e Santiago, presentou a
comezos deste ano a ruta “As pe
gadas de Rosalía”. O itinerario,
que toma como referencia o deseñado polo intelectual Avelino
Abuín de Tembra, está concibido
para que as usuarias e usuarios
poidan percorrelo en autobús, a
pé ou en bicicleta. A nova ruta foi
presentada o pasado xaneiro na
Feira Internacional de Turismo,
FITur.

De igual maneira, o Concello de
Ames colaborará coa Xunta de
Galicia na posta en marcha dunha
serie de actuacións de mellora do
Camiño Portugués ao seu paso
por Ames: fundamentalmente tra
ballos de mantemento, colocación
de novos sinais e pintado dun no
vo paso de peóns. Así mesmo, me
llorarase a seguridade peonil cun
cambio no trazado do camiño e
proporase construír unha senda
na contorna da Grela, onde non
hai beirarrúa.

ECONOMÍA E FACENDA

AMES
SÉGUESE BLINDANDO A ÁREA
DE SERVIZOS SOCIAIS, CUN CRÉ
DITO QUE SE APROXIMA AOS
2.100.000€ E REFÓRZASE A ÁREA
DE EDUCACIÓN, Á QUE SE DEDICAN
4.382.555€.

APÓSTASE POR UN FORTE INCRE
MENTO NO CAPÍTULO DOS INVES
TIMENTOS, CUNHA PARTIDA DE
4.300.000€ QUE INCLÚE 1.150.000€
PARA ESTRADAS E CAMIÑOS VECI
ÑAIS NO RURAL.

Políticas de gasto. Orzamentos 2018
2.084.475,44 €
Actuacións de carácter
económico (comercio,
empresas, infraestruturas)

O ORZAMENTO DE 2018
ACHÉGASE AOS 25 MILLÓNS
DE EUROS
A Corporación municipal apro
bou no Pleno ordinario de abril o
novo orzamento para o exercicio
2018, que se achega por primeira
vez na historia do Concello aos 25
millóns de euros, incrementando
un 6% tanto a cifra de ingresos
como a de gastos con respecto a
2017.
Trátase dun orzamento equili
brado: cos ingresos correntes fi
náncianse a totalidade dos gastos
correntes e aínda queda un exce
dente. É salientable o gasto en per
soal, máis de 8M de euros (32,9%
do total) que reflicte a aposta polo
emprego público. A maior partida
de gasto, máis de 11M de euros (o

Os ingresos me
dran polo aumen
to da poboación e
dos usuarios dos
servizos muni
cipais, así como
grazas á capta
ción de recursos
doutras adminis
tracións, desta
cando a achega
dos fondos euro
peos da DUSI.

45% do orzamento), destínase aos
servizos das distintas áreas (gasto
corrente).
Os ingresos medran polo au
mento da poboación e do núme
ro de usuarias/os dos servizos
municipais, e non pola suba de
impostos, taxas ou prezos públi
cos. Tamén aumentan grazas ás
transferencias correntes (case
8M de euros, o 31,94%) e transfe
rencias para investimentos (2 mi
llóns, o 8,6%) doutras administra
cións, o que amosa a capacidade
de captación de recursos.
O novo orzamento blinda a área
de Servizos Sociais cun crédito de
2,1 millóns de euros e reforza a
área de Educación, á que se dedi
can case 4,4 millóns (o 17,78%). A
primeira área en importancia de
gasto é Servizos Básicos con pre
to de 5.300.000€, un 21,38% do
orzamento.
Case todas as áreas incremen
tan a súa dotación, como Parques
e Xardíns e Medio Ambiente, á
que se dedican 1.100.000€, cunha
partida específica para o Plan
de Prevención de Incendios; ta
mén Deportes (1 M€) e Cultura,
Mocidade e Normalización, que
suman 1.400.000€ ou Sociedade
da Información (case 500.000€).
Baixa, porén, Fomento do Em
prego pola diminución das ache
gas da Xunta, aínda que o Concello
aumenta os fondos propios dotan
do un crédito de 120.000 € para
un espazo co-working. Ábrese
unha nova partida de 112.000€,
inexistente ata agora, na área de
Transporte Público, para a elabo
ración do Plan de Mobilidade.

4.111.386,78
3.435.745,39

3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

2014

2015

2017

20

Persoal
Gastos correntes
Xuros bancarios

40

60

Transferencias correntes
Investimentos reais
Transferencias de capital

80

23.000.000

0€
Débeda pública
2.510.785,15 €
Protección e promoción
social

9.405.948,27 €
Servizos básicos
(vivenda, seguridade,
mobilidade, medio
ambiente)

21.000.000
20.000.000

Gastos

Ingresos
2012

2017

2018

2012

2017

2018

INGRESOS

22055714,47

23294404,27

24700942

GASTOS

21542570,29

23287953,25

24700942

Orzamentos 2018 por capítulos
Capítulo

3. Xuros bancarios

Importe (€)
8.124.481,26
11.121.235,63
1.000,00

4. Transferencias correntes

1.143.725,08

6. Investimentos reais

4.268.500,25

7. Transferencias de capital

30.000,00

8. Activos financeiros

12.000,00
0,00

17,28% Investimentos reais
4,63%
Transferencias
correntes

45,02% Gastos correntes

Para 2018, máis investimentos
O orzamento de 2018 incrementa o capítulo de in
vestimentos un 84% con respecto ao de 2017, ata
chegar aos 4.300.000€ en 2018, tanto pola recu
peración para este capítulo de fondos provinciais
que en 2017 se destinaron a gasto corrente, como
pola captación de fondos finalistas europeos para
a estratexia DUSI. En total representa o 17,2% de
todo o gasto previsto para 2018.
Inclúe as primeiras actuacións en diversas áreas
do proxecto Impulsa-Ames, da EDUSI, por importe
de 1.245.000 euros así como os dezaseis proxec
tos do POS+ 2018 financiados pola Deputación da
Coruña con 1.600.000€. Tamén se dota 1.150.000€
en Estradas e Camiños veciñais no rural, que au
menta 820.000€ respecto a 2017.

22.000.000

100

Activos financeiros
Amortización préstamos

2018

24.000.000

32,89% Persoal
0

0
2017

25.000.000

9. Amortización préstamos

2018

2016

Comparativa orzamentos 2012-17-18

2. Gastos correntes

2012

Actuacións de carácter xeral
(órganos de goberno, transferencias a outras administracións,
política económica e fiscal)

222.895,50
(previsión)

1.Persoal

Comparativa orzamentos 2012-17-18 por capítulos

3.922.653,05 €

Bens públicos de
carácter preferente
(educación, cultura,
deporte)

No orzamento de 2018 elimínase a partida des
tinada a amortizar a débeda bancaria, que en
2017 era de 676.000€, grazas á amortización dos
préstamos bancarios e á cancelación total da
débeda bancaria, aprobada no Pleno de novem
bro, que ascendía a 2.770.000€. Para afrontar a
parte que lle corresponde ao Concello das actua
cións da EDUSI de 2018, está previsto solicitar un
préstamo de 222.895,50€.

4.585.948,33

4.000.000

6.777.080,31 €

Amortización total da débeda
bancaria

Débeda bancaria a 31-decembro
5.000.000
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Éxito dos Participativos 2017
En 2017 a veciñanza do rural puido propoñer
e decidir cos Orzamentos Participativos en que
obras se investían 132.000 euros. Finalmente, gas
táronse 139.194,90 euros (investíronse a maiores
7.194,90 euros de fondos propios) nun total de 21
actuacións nas parroquias de Covas, Ames, Lens,
Tapia, Bugallido, Biduído, Ortoño, Trasmonte,
Piñeiro e Ameixenda. Aínda que as suxestións
totais chegaron a case 200, en Agrón non se reali
zou actuación ningunha ao non presentaren pro
postas. A contía de 12.000€ desta parroquia de
dicouse a adquisición dunha retroescavadora de
segunda man para arranxos de pistas e beiravías.
A Comisión de Orzamentos Participativos 2017,
formada por representantes das parroquias e do
goberno, valoraron moi positivamente este proce
so e definírono como “participativo e participado”.
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OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS

DEZASEIS PROXECTOS
DE AMES NO PLAN
PROVINCIAL 2018

nil desde a Ponte Nova á Ponte
Maceira, a mellora do acceso a Pi
ñor en Agrón (107.269,15€) e a
construción de dúas pistas de tenis
en Aldea Nova (79.121,65 euros).
A achega provincial destinada
a obras financeiramente susten
tables (antigo PAS), ascende a
552.355,26. Desta contía total, ca
se 180.000 euros serán destinados
ao acceso a Carreira e aos viarios
do núcleo de Pedras, en Ames.

Executaranse obras de mellora de camiños
rurais, de infraestruturas deportivas,
de accesibilidade e de parques infantís.

Coa participación de Ames no
Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de conce
llo) “POS+ 2018” da Deputación
da Coruña o Concello disporá
de máis de 1,6 millóns de euros,
dos cales 140.000 se dedicarán
ao financiamento de actividades
e material das áreas de Cultura,
Deportes, Servizos Sociais, Tu
rismo e Promoción Económica,
e case 1,5 millóns a diferentes
investimentos.
Nesta ocasión priorízanse os
proxectos no rural, con preto de
900.000 euros, un 60% do total
destinado a investimento Na edi
ción anterior deste plan desti
náronse máis de 600.000 euros a
actuacións no Milladoiro, a maio
ría en fase de execución, dadas
as datas de aprobación definitiva
por parte da Deputación (finais de
maio).
A través da achega provincial
2018 (antigo POS), dotada con

Os dezaseis
proxectos supo
ñen un investi
mento de máis
dun millón e
medio de
euros.

423.005 euros, vanse a sufragar
seis proxectos. Á pavimentación
dos viarios interiores en Fraíz
e a Moniña en Biduído dedica
ranse 151.305,01 euros e á pavi
mentación dos viarios interiores
da urbanización das Mimosas,
85.309,19€. Tamén se incluíu a
construción dunha senda peo

REGULARÍZANSE POR FIN
URBANIZACIÓNS EN RAÍCES
E NO MILLADOIRO
A urbanización de Raíces foi re
gularizada tras o informe favo
rable do Servizo de Urbanismo.
Así, púxose fin a un proceso que
comezou en 2004, coa aprobación
en pleno do Plan Parcial do S-09 e
que continuou tras a finalización
das obras no 2006, con deficien
cias na traída, no saneamento e
nas telecomunicacións. Unha vez
arranxadas, neste 2018 concedé
ronse as primeiras licenzas de
ocupación das vivendas.
Por outra banda, a urbanización

do PM5-03 do Milladoiro, que con
ta cunhas 200 vivendas, tamén es
tá en proceso de regularización.
A execución da urbanización, en
tre as rúas Figueiras e da Moa, e
entre Rosalía de Castro e a Costa
Grande, apartábase do proxecto
aprobado en 2003 e incumpría a
normativa de accesibilidade, polo
que está sen recepcionar. Agora
debe remodelarse unha ampla
zona verde pública xunto cos seus
accesos e superficies adxacentes
de uso público.

Á ordenación e á mellora viaria
de Cantalarrana e do Carballido,
en Ortoño, destinaranse máis de
108.000 euros. O proxecto do ca
miño do Santo a Mourigade e de
Maguxe ata a ponte de Lapido,
tamén en Ortoño, dispón duns
145 mil euros. A obra de acceso
de Leboráns a Calo, en Trasmonte,
ascende a 88.048 euros, mentres
que as obras por mor da adapta
ción á normativa en vigor de seis
parques infantís (catro da zona
rural, un de Bertamiráns e outro
do Milladoiro) teñen un custo de
31.895,84 euros.
Cos case 1,5 millóns de euros do
préstamo provincial (antigo PAI),
acometerase a mellora da seguri
dade viaria nos centros de ensi
no secundario e de primaria de
Bertamiráns (115.835€). A pavi
mentación dos viarios do núcleo
de Vilouta, en Tapia, recibirá un
total de 112.014 euros. Así mesmo,
81.642,33€ investiranse na mello
ra da accesibilidade do polide
portivo municipal do Milladoiro,
e 189.775 euros a melloras no par
que infantil da praza de Chavián
en Bertamiráns.
O Plan Complementario in
clúe, a maiores, unha achega de
521.445,80 euros. A mellora do
camiño de Quistiláns ao cemi
terio e dos viarios do lugar de
Quistiláns, en Bugallido, terá des
tinados 136.820 euros; a rehabi
litación de espazos deportivos
en Bertamiráns recibirá 101.790
euros; a instalación dunha cu
berta na área de xogos do par
que infantil de Agro da Vella no
Milladoiro obterá 190.393 euros;
e, por último, a mellora da acce
sibilidade no pavillón municipal
de Bertamiráns recibirá 92.441
euros.

ENTRA A FUNCIONAR
O CEMITERIO MUNICIPAL
A concesión á veciñanza de ni
chos, tumbas, panteóns e colum
barios do cemiterio municipal
de Ames, situado no lugar dos
Batáns, realizouse mediante unha
licitación no mes de novembro
de 2017, á que se presentaron 22
propostas. No pasado mes de feb
reiro, a Xunta de Goberno Local
resolveu o proceso, adxudicando
seis concesións por un período
de 25 anos e dez concesións por
un período de 75 anos. Neste pro
ceso, excluíronse seis licitadores
por diversos motivos. Das conce
sións adxudicadas, catro licitado
res efectuaron o ingreso do 100%
da totalidade do canon ofertado,
mentres que doce aboaron o 50%,
tendo que entregar a contía res
tante antes de seis meses desde a
notificación da adxudicación.
Para a concesión aos veciños
das distintas unidades de enterra
mento (nichos, tumbas, panteóns
e columbarios) existen dous pe
ríodos posibles: ou 25 anos, con
posibilidade de renovación por

Primeira adxudi
cación de nichos,
tumbas, panteóns
e columbarios
do cemiterio
municipal.

períodos de 25 anos ata un máxi
mo de 75 anos, ou 75 anos non
renovables. Para a modalidade
de 25 anos os prezos oscilan en
tre os 306 euros para os columba
rios da rúa 1; ata os 3.106 euros
para os panteóns tipo B da rúa 2.
Para a modalidade de 75 anos os
prezos van dende os 550,80 euros
para os columbarios da rúa 1 ata
os 5.591,60 euros para o panteón
tipo B da rúa 2.

SERVIZOS SOCIAIS

AMES

A RENDA SOCIAL DE GARANTÍA
MÍNIMA, EN MARCHA
A Renda social de garantía mínima e as axudas para a recuperación
en situacións de emerxencia social simbolizan a aposta do Concello
polos servizos sociais.

A mediados do pasado mes de
decembro entrou en vigor a Or
denanza reguladora da renda so
cial de garantía mínima, dirixida
a fornecer unha axuda económica
a aquelas veciñas e veciños con
recursos económicos e patrimo
niais insuficientes poidan cubrir
as súas necesidades básicas.
Poderán solicitala aquelas per
soas ou unidades familiares sen
medios económicos e sobre os
que pesen factores de exclusión
social (vítimas de violencia de xé
nero, ter unha discapacidade, ser
inmigrante ou emigrante retorna
do, ser persoa sen fogar, ser víti
ma de explotación sexual ou trata,
etc.) que precisen unha axuda pa
ra satisfacer as súas necesidades
básicas. As persoas beneficiarias
recibirán unha suma variable en
función do número de membros
da unidade de convivencia, dun
mínimo do 100% do IPREM, e os
servizos sociais deseñaranlle un
proxecto de integración formati
vo e laboral.
Así mesmo, esta ordenanza ta
mén inclúe as axudas para a re
cuperación en situacións de emer
xencia social, unha prestación de
carácter extraordinario e puntual,
destinada a atender situacións de
urxencia sobrevidas. Cobren ne
cesidades básicas xerais (alimen
tos, vestido...) e gastos sanitarios
e farmacéuticos; o uso e mante
mento da vivenda; gastos para a
habitabilidade (luz, auga, gas); o
desenvolvemento de actividades
de inserción socio-laboral e edu
cativas, e transporte.
A valoración das solicitudes se
rá realizada pola Comisión Téc
nica de Valoración, formada por
persoal dos Servizos Sociais do
Concello
As persoas interesadas deberán
presentar as súas solicitudes no
Rexistro Xeral do Concello, con
forme establece o Regulamento.
Pódese consultar toda a informa

A renda social
pretende garan
tir unha contía
mínima coa que
a veciñanza sen
recursos poida
cubrir as súas
necesidades bási
cas, permitíndolle
mellorar as pers
pectivas de futuro
co proxecto de
integración.

ción (regulamento e ordenanza)
así como descargar os formula
rios na web municipal www.con
cellodeames.gal.

54 toneladas de alimentos
para as familias con
menos recursos
O Banco municipal de alimentos
repartiu no 2017 arredor de 54 to
neladas de alimentos entre unhas
200 familias amesás con dificulta
des económicas. Os alimentos que
se reparten a través deste servizo,
organizado pola Concellaría de
Servizos Sociais, proceden funda
mentalmente de tres programas:
o fondo de axuda europea para as
persoas máis desfavorecidas en
España; o fondo galego de garan
tía agraria; e o banco de alimen
tos Rías Altas (Balrial). O Banco de
alimentos reparte tanto produtos
non perecedoiros e frescos como
alimentos precociñados e produ
tos de hixiene.
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TRANSPARENCIA
NA CONCESIÓN DAS
AXUDAS ÁS ENTIDADES SOCIAIS
Se ben é certo que o Concello de
Ames viña colaborando, median
te subvencións nominativas ou
convenios de colaboración, con
entidades sociais sen ánimo de
lucro que desenvolvían a súa
actividade principal con persoas
usuarias dos Servizos Sociais do
Concello, en 2017 foi a primeira
vez que o Concello convoca unha
liña de axudas en réxime de con
correncia competitiva dirixida a
estas entidades, para o cal deben
presentar os proxectos que pre
tenden obter unha subvención.

En 2017 o Con
cello convocou
por vez primeira
unha liña de axu
das en concorren
cia competitiva
para as entidades
sociais.

A iniciativa, que se debe ao aumen
to das asociacións e entidades que
colaboran actualmente co Con
cello e á necesidade dunha maior
transparencia, ten como obxectivo
facilitar unha máis efectiva coordi
nación entre as actuacións e dispo
sitivos existentes.
En 2017 esta liña de axudas re
partiu 15.713,50 euros entre ca
tro entidades: Arcea Adames, que
recibiu 7.500€; Cáritas Diocesana
Santiago Parroquial de Ortoño
que obtivo 4.800€; a Asociación
Fonte da Virxe de Familiares e
Amigos dos Enfermos Mentais,

á que se lle outorgaron 3.000€; e
a Federación de Asociacións de
Persoas Xordas de Galicia que re
cibiu unha achega de 413,50€.
Con esta liña de axudas, o Con
cello de Ames busca promover
a inclusión social de colectivos
con dificultades; a instauración
de programas integrais de base
comunitaria que desenvolvan ac
cións con persoas en risco de ex
clusión; a potenciación da saúde
pública; e a adquisición dunha
formación básica e de tipo laboral
adaptada ás persoas con diversi
dade funcional.

O ORZAMENTO BLINDA
OS SERVIZOS SOCIAIS
Os servizos sociais amplían
a súa dotación no orzamento e
pasan do 1.095.500€ de 2017 aos
2.100.000 para este ano. Amplíase
a contía destinada á Renda Social
Municipal de Garantía Mínima
ata os 175.000€. Ademais, aumen
ta en 4.176 horas a prestación do
programa de Axuda no Fogar,
o que suporá un incremento de
crédito en 56.000€, e implanta
rase o programa Xantar na Casa
(18.000€), e dotarase o local social
de Firminstáns dun peche e mobi
liario (35.000 €).

Por outra banda, continúase
coa liña de subvencións de con
correncia competitiva para as en
tidades que colaboran na promo
ción e apoio social para persoas
en situación de risco (40.500€);
habilítase unha liña de subven
cións para rehabilitación de in
fravivenda e para melloras de ac
cesibilidade (30.000€) e refórzase
o gasto en persoal asociado a área
de servizos sociais.
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DEPORTES

UN INCREMENTO DO
50% NA PARTIDA DAS
AXUDAS ÁS ENTIDADES DEPORTIVAS
Anualmente, o Concello de Ames
convoca unha liña de axudas a
través das cales se subvencionan
a adquisición de material inventa
riable e as actividades deportivas
que desenvolven os clubs e asocia
cións deportivas de Ames. En 2017
aumentouse a partida das axudas
nun 50%, polo que a convocatoria
contaba con 75.000 euros.

Repartíronse
75.000 euros en
tre 22 clubs do
concello que se
presentaron a
esta convocato
ria, o que supuxo
un incremento
do 50% na contía
destinada a esta
liña de axudas
con respecto ao
ano anterior.

En 2018, beneficiáronse destas
axudas os 22 clubs e entidades
deportivas que se presentaron
á convocatoria. O Club de Piragüis
mo Ribeiras do Tambre e o Club de
Atletismo Millaraio obtiveron máis
de 7.500 euros e o Club Ciclista de
Ames, 897€. Cantidades interme
dias destináronse a clubs de pa
tinaxe, baloncesto, fútbol, caza
e pesca, motor, atletismo... tanto
masculinos como femininos.
Os criterios de concesión das
axudas abranguen a participación
en competicións, o número de
equipos e categorías e o número
de persoas beneficiarias. Tamén
se teñen en conta as solicitudes de
subvencións a outros organismos
públicos, a organización e a cola
boración en eventos deportivos
organizados ou promovidos polo
Concello, a promoción do deporte
feminino e o fomento do galego.
Os criterios e as bases da convo
catoria foron acordadas por una
nimidade no Consello Municipal
de Deportes.
O Concello de Ames ten como
obxectivo achegar a práctica de
portiva ao maior número posible
de persoas promovendo, ao mes
mo tempo, a participación activa
da veciñanza no deporte como
medio de formación das xera
cións máis novas e de propiciar
unha boa convivencia.

UN PAVILLÓN
MUNICIPAL RENOVADO
O Concello está investindo preto de 100.000€ na construción
dun ximnasio e dunha pista de squash cuberta no pavillón de
Bertamiráns. Tamén se está ampliando o do Milladoiro.
As obras de ampliación do pa
villón de Bertamiráns adxudi
cáronse en novembro co obxec
tivo de dotalo dun ximnasio e
dunha pista de squash cuberta,
que será a primeira pista mu
nicipal onde se poderá practi
car esta modalidade deportiva.
Pola súa banda, o ximnasio per
mitirá o desenvolvemento de
numerosas actividades como

aerozumba, ximnasia, ballet,
predeporte e pilates, e permitirá
ademais o incremento do núme
ro de usuarias e usuarios nestas
modalidades.
O ximnasio e a nova pista de
squash, que están a ser construí
dos de forma anexa ao pavillón
municipal, enmárcanse dentro
do plan de mellora e ampliación
das instalacións municipais de

portivas que está a executar o
goberno municipal de Ames.

Un novo pavimento
deportivo en Bertamiráns
Ademais, no pasado mes de
xaneiro, o Concello iniciou o ex
pediente de contratación do
proxecto de instalación dun no
vo pavimento deportivo no pavi
llón municipal de Bertamiráns.
A actuación, que ascende aos
81.831 euros, ten como obxecti
vo instalar un novo pavimento
de madeira axeitado para a alta
competición en deportes como
o baloncesto, o fútbol sala, o ba
lonmán, o voleibol e a patinaxe.

Ampliacións no pavillón
do Milladoiro

A CONSTRUCIÓN DOS NOVOS XIMNASIOS
PERMITIRÁ O DESENVOLVEMENTO DE
NUMEROSAS ACTIVIDADES COMO AERO
ZUMBA, XIMNASIA OU BALLET, E PERMITI
RÁ ADEMAIS O INCREMENTO DO NÚMERO
DE PERSOAS USUARIAS.

O pavillón municipal de de
portes do Milladoiro tamén vai
experimentar algunhas mu
danzas coa ampliación de 180
metros cadrados, orientada á
execución dunha nova sala-xim
nasio. A obra, que ten un impor
te de 58.145,80 euros, permitirá
o desenvolvemento de activi
dades que ata agora se están a
realizar, ben na Casa da Cultura,
ben no IES da localidade. A obra
foi adxudicada o pasado outu
bro á empresa Actividades de
Construción Edificación e Viarias
SL (ACEVI SL).

COMUNICACIÓN E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

AMES

TRANSPARENCIA
NA PUBLICIDADE, PARTICIPACIÓN EN AMES RADIO
As Bases orientadoras para a con
tratación da publicidade institu
cional do Concello de Ames, apro
badas pola Xunta de Goberno
Local, son unha iniciativa novi
dosa que busca a racionalidade
e a transparencia en materia de
publicidade institucional. Para
iso fixa unha serie de criterios
obxectivos (difusión e tarifas, uso
da lingua galega e responsabilida
de social) cos que unha comisión
de técnicos e técnicas municipais
avalían as propostas presentadas
polos medios de comunicación.
Tanto na primeira convocatoria,
de xullo de 2017, como na corres
pondente ao ano 2018 foron 18
os medios de todo tipo (prensa

diaria, revistas, radios, tv, medios
electrónicos) que achegaron o seu
interese por contratar publicida
de institucional do Concello.

Programación
participativa
Se sintonizas o 107.2, ademais
de escoitar as habituais e cálidas
voces de Nazaret López e Juan
Luís Silva nos xa veteranos pro
gramas “Matinal”, “Somos Ames”
e nos informativos locais, e os re
cuperados espazos para coñecer
de primeira man o traballo dos
grupos políticos municipais e “O
goberno responde”, tamén pode
rás oír un bo feixe de veciñas e ve

ciños que levan ás ondas os seus
saberes e experiencias nos espa
zos cidadáns “Ames Network”
(sobre informática e Internet),
“Vivirmos nun mundo finito” (so
bre ecoloxía), “De Museo” (sobre

arte), “Pais na Onda” (sobre edu
cación), “Miradas” (diversidade
cultural e social), “Contra Punto”
(música galega) e “Tangos de la es
quina Sur”, con seareiros tamén
na Arxentina.
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Os programas
cidadáns en Ames
Radio responden
á convocatoria
pública de 2017,
que se renovará
en xuño de 2018.
Calquera ame
sán/á pode pre
sentar propostas
de programas
para emitir a tra
vés da radio mu
nicipal no 107.2

A LINGUA: DENDE O BERCE,
PARA SEMPRE
Propiciar vivir en galego con normalidade, dende o berce ata a fin.
Con este obxectivo o Concello de Ames programa unha chea de acti
vidades dirixidas á infancia e á mocidade, porque del@s é o futuro
do noso idioma.
Xa son máis de 130 as familias
apuntadas ao Apego en Ames. A
programación de primavera para
familias con pequechas e peque
chos ata os seis anos de idade e
que queren crialos en galego, con
tinúa colleitando éxitos e cheos.
As concellarías de Normalización
Lingüística, Cultura e Medio Am

Máis de 130 fa
milias crían con
Apego, un cento
de rapazas e rapa
ces participaron
no Club de Deba
te, que gañou un
equipo amesán, e
un cento de veci
ñas/os declararon
a súa vontade de
seren lembradas
en galego.

biente prepararon máis de vinte
actividades: Foliadas, contacon
tos nas bibliotecas, Peque Ciencia
Divertida, o paseo sensitivo polo
bosque de Agrón, obradoiros (o
Contacontos para bebés de Pablo
Díaz, Arrolos de salitre con Xabíer
Díaz, A poesía é un globo, de Fran
Alonso, Minia convídate a xogar,
de Babaluva Teatro) e espectácu
los teatrais e musicais como Os
fabulosos cleaners, O secuestro
da bibliotecaria, As aventuras de
Mamá Cabra.

O galego é para
@s mozo@s
Medra a lista de actividades di
rixidas a motivar a rapazada pa
ra que supere os seus prexuízos
e inercias, e utilice máis o gale
go. Ademais de Desata a lingua!,
o concurso radiofónico de teatro

lido das concellarías de Mocidade
e Normalización, Ames participou
tamén en Youtubeir@s, un con
curso para incentivar a existen
cia de vídeos en galego na Rede,
no que se presentaron 230 vídeos
e canles de toda Galicia.
Tamén Enreguéifate conseguiu
enganchar a rapazada amesá ao
noso xénero tradicional de im
provisación oral, a regueifa, can
da o rap e as loitas de galos. Un
grupo do IES de Ames gañou o
premio á regueifa máis reivindi
cativa, na categoría escolar, con
Reguestyle. Outro feixe de mozas,
as Regueifeiras da Ameixenda (do
grupo de memoria de Amessan)
obtiveron o premio á regueifa
mellor falada, na categoría xe
ral, coa Regueifa das Amigas.
Os galardóns entregáronse na
Regueifesta, na que participaron

máis de mil regueifeiras/os novos
de toda Galicia.
O pulo dado ao Club de Debate,
cun preparador profesional en
oratoria a maiores do propio pro
fesorado dos IES, propiciou a par
ticipación dun cento de rapazas e
rapaces amesáns e dous equipos
pasaron á fase galega. O equipo
Abrapalabra do IES de Ames ga
ñou esta edición de 2018.

Galeg@, para sempre
En novembro presentouse “Ga
leg@ para sempre”, cuxo obxec
tivo é fomentar o uso do galego
no ámbito funerario, a través da
implicación das empresas do sec
tor e da vontade da veciñanza.
Un cento de veciños e veciñas de
Ames declararon xa a súa vontade
de seren despedidos e lembrados
en galego após o seu pasamento.

12

AMES

MOCIDADE

ORZAMENTOS
PARTICIPATIVOS 2018:
192.000 EUROS PARA
A MOCIDADE E O RURAL
PROGRAMA “LIDERA”
DE FORMACIÓN PARA
A MOCIDADE
Unha das iniciativas encadradas
no programa Lidera é o reforzo
educativo que desenvolve unha
serie de persoas voluntarias nos
centros de ensino secundario do
concello. A iniciativa lévase a cabo
nos centros públicos de ensino
secundario de Ames, entre o alu
mando de 1º e 2º da ESO que o
solicita.
Ademais desta, o programa in
clúe outras iniciativas como o cur
so English Today!, que comezou en
marzo enfocado cara un uso co

Os cursos de in
glés, linguaxe de
signos e monito
raxe conforman,
entre outros, o
programa Lidera.

tián da lingua. O programa Lidera
tamén engloba outras formacións
de grande interese para a mocida
de, como é o caso do curso de mo
nitoraxe de tempo libre, que se cele
brou ao longo das fins de semana. O
curso, que conta cunha parte teóri
ca e outra práctica, está homologa
do pola Xunta de Galicia.
A partir de maio desenvolverase
un curso de linguaxe de signos, no
que se abordarán as ferramentas
básicas para a expresión, a interac
ción signada e a comprensión. A
OMIX tamén ten programado para
esta primavera un curso de primei
ros auxilios; mentres que no verán
organizará diversos obradoiros
enfocados á mellora do perfil per
soal e profesional das persoas asis
tentes. A última das formacións do
Lidera terá lugar en setembro. Será
o curso de dinamización de eventos
infantís, que incluirá contidos de di
namización e animación.
A Concellaría de Mocidade que
re ofrecer á mocidade un programa
formativo completo e variado, ba
seado nos seus intereses e que estea
adaptado aos cambios. Os cursos
son de balde, a excepción do de mo
nitoraxe, que ten un prezo de 172€.

UN CENSO DE ARTISTAS
PARA A POSTA EN MARCHA
DA FACTORÍA
O Concello de Ames vai inaugurar
proximamente A Factoría, o novo
espazo multifuncional de locais
de ensaio situado na antiga esco
la de Biduído. A iniciativa, que é
un proxecto en común das conce
llarías de Cultura e de Mocidade,
busca paliar a falta de locais de
ensaio no termo municipal, ao
tempo que promove o desenvol
vemento de inquietudes artísti
cas, a creación de novas forma
cións e un tecido cultural ligado
ao asociacionismo.

Co obxectivo de facilitar o seu bo
funcionamento, o Concello creou
un Censo de Artistas, no que os gru
pos que queiran usar a Factoría de
berán estar inscritos. Estes grupos
deberán ter polo menos a metade
dos seus integrantes empadroados
en Ames.
A documentación (solicitude
de inscrición e unha fotocopia do
DNI de cada compoñente) deberá
ser entregada no Rexistro da Casa
do Concello ou no das Oficinas
Municipais do Milladoiro.

Para poder votar, as persoas deberán estar empadroadas en Ames
e ser maiores de 16 anos. Faranse asembleas de votación, do 25 de
xuño ao 5 de xullo.
outro no Milladoiro (25.000€).
Así mesmo, tamén se investirán
10.000€ en actividades ou progra
mas dirixidos á poboación moza
do concello.
As persoas interesadas en par
ticipar nesta iniciativa poden fa
celo de dúas maneiras: facendo
propostas ou votando polas xa
realizadas por outras veciñas e
veciños. Para poder votar, as per
soas deberán estar empadroadas
en Ames e ser maiores de 16 anos.
No caso dos investimentos e acti
vidades para a mocidade só po
derán votar aquelas persoas de
entre 16 e 30 anos.

Comisión de Orzamentos
Participativos 2018
A campaña de Orzamentos Par
ticipativos de 2018 xa está en
marcha. A contía total destinada
neste exercicio aos Orzamentos
Participativos é de 192.000€, que
se destinarán ás propostas pre
sentadas pola veciñanza. Dentro
desta cifra reservarase para in
vestimentos no rural unha parti
da de 132.000€, que se repartirán
a partes iguais entre as 11 parro
quias do concello (12.000 euros
por parroquia).
Asemade, os Orzamentos Par
ticipativos 2018 inclúen unha par
tida de 50.000€ para o acondicio
namento de dous espazos abertos
dirixidos á mocidade, localizados
un en Bertamiráns (25.000€) e

Os Orzamentos
Participativos
2018 destinan
50.000 euros
para acondicio
nar dous espazos
para a mocidade
e 10.000€ para
actividades dirixi
das á poboación
moza.

O prazo de presentación de pro
postas rematou o 16 de maio. Logo,
o persoal técnico seleccionará as
que sexan viables técnica e orza
mentariamente, do 21 de maio
ao 18 de xuño. As propostas se
leccionadas serán priorizadas
pola Comisión dos Orzamentos
Participativos, formada por repre
sentantes de asociacións, persoal
técnico e goberno.
Este ano acordouse nomear unha
comisión de Orzamentos participa
tivos 2018 para a Mocidade, que tra
ballara de xeito paralelo á Comisión
de Orzamentos Participativos, para
valorar os investimentos asociados
á mocidade.
Para dar a coñecer os orzamen
tos participativos entre a mocidade
fixéronse asembleas informativas
e talleres para a ideación de pro
postas. Asemade, faranse asem
bleas de votación, do 25 de xuño
ao 5 de xullo, para a mocidade nas
Casas da Cultura de Bertamiráns e
do Milladoiro, e para a veciñanza
do rural nos locais sociais das pa
rroquias. As propostas que acaden
maior número de votos incorpora
ranse ao Orzamento municipal pa
ra seren realizadas en 2018.
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