ROSA ANA PRADA QUEIPO, SECRETARIA
PROVINCIA DA CORUÑA.

DO CONCELLO DE AMES NA

CERTIFICO: QUE O PLENO DESTE CONCELLO LEVOU A CABO SESIÓN
ORDINARIA O 26 DE SETEMBRO DE 2013, DESA REUNIÓN REDACTOUSE A
CORRESPONDENTE ACTA QUE LITERALMENTE DI:
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO DÍA 26 DE
SETEMBRO DE 2013.No Salón de Sesións da Casa do Concello de Ames, ás vinte horas (20:00) do día 26
de setembro de 2013, reúnese o Pleno do Concello en sesión ordinaria de primeira
convocatoria, baixo a presidencia do Sr. alcalde Santiago V. Amor Barreiro e coa
asistencia das/os concelleiras/os seguintes:
Grupo municipal Popular

Grupo municipal Socialista

Concelleiras/os
adscritas/os

Mª Eugenia Martín Vicente
Bernardo Moar Míguez
Alfredo Taboada Alvelo
Mª Carmen Verde Leboráns

José Manuel Miñones Conde
José Francisco Doval Galán
Isabel González Cancela
Carmen Fraga Crespo
José Pazos Balsa
Francisco Villaverde Marcos

María Pilar Candocia Pita
Xosé Anxo Doval Rey
Susana Mallo Redondo
Ramón García Argibay
Manuel J. Ferreiro Santiago
Alfonso Rey López
María González Gómez
Emilio Martínez Carballeira

non

Non asisten pero xustifican a súa ausencia as concelleiras Olalla Alvite del Río e
María Dolores Fernández Álvarez.
Asiste o interventor, don José Antonio Rueda de Valenzuela.
Actúa como secretaria a titular da Corporación, dona Rosa Ana Prada Queipo.
ORDE DO DÍA:
A) PARA DAR CONTA:
Punto primeiro.- Dación de conta ao Pleno da Corporación dos decretos
ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria.
O señor alcalde ,Santiago V. Amor Barreiro, informa á Corporación que os decretos
ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria estiveron a disposición
de todas/os as/os concelleiras/os na Secretaría Xeral, engade que o acceso aos
decretos é libre para todas/os as/os concelleiras/os en calquera momento na
Secretaría Xeral do Concello, e que con ocasión da convocatoria dos plenos
ordinarios o que teñen a súa disposición é o libro oficial, en papel timbrado e
numerado, ademais dos duplicados existentes nos distintos departamentos do
Concello.
B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:
Punto segundo.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.
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O señor alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, somete a aprobación a acta
correspondente á sesión ordinaria de 29 de agosto de 2013.
Non se producen intervencións.
A acta correspondente á sesión ordinaria de 29 de agosto de 2013 queda aprobada
por unanimidade dos membros presentes da corporación municipal.
Punto terceiro.- Licitación do servizo público “Ciclo integral da auga” no
Concello de Ames.
(......................................................................................................................................)
Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación por maioría absoluta do
número legal de membros, coa abstención das/os concelleiras/os non adscritas/os
dona María González Gómez, don Ramón García Argibay, don Manuel J. Ferreiro
Santiago, don Emilio Martínez Carballeira e don Alfonso Rey López e o voto a favor
do resto dos membros da Corporación Municipal, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Prestar aprobación ao expediente de contratación mediante
procedemento aberto, oferta máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación
para a xestión do servizo público Ciclo Integral da Auga do Concello de Ames,
mediante a modalidade de concesión convocando a súa licitación.
Segundo.- Prestar aprobación ao prego de cláusulas administrativas particulares e
ao de prescricións técnicas, que rexerán a licitación mediante procedemento aberto,
oferta máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación para a xestión do
servizo público Ciclo Integral da Auga do Concello de Ames, mediante a
modalidade de concesión administrativa, que figuran respectivamente como anexos
I e II deste acordo.
Terceiro.- Designar como representantes do pleno da corporación na mesa de
contratación a don José Manuel Miñones Conde ou membro do seu grupo
municipal no que delegue e aos concelleiros non adscritos don Ramón García
Argibay e don Xosé Anxo Doval Rey, ou calquera outras/os concelleiras/os non
adscritas/os nas/os que deleguen.
Cuarto.- Publicar no BOP de A Coruña, no BOE e no perfil do contratante anuncio
de licitación para que durante o prazo previsto no prego de cláusulas
administrativas particulares, os interesados pidan presentar as proposicións que
consideren oportunas.
Quinto.- Facultar ao alcalde don Santiago Vicente Amor Barreiro para cantas
actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.
ANEXO I
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN
NO PROCEDEMENTO ABERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
PARA A ADXUDICACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DO "CICLO INTEGRAL DA
AUGA" NO CONCELLO DE AMES.
CAPÍTULO I DISPOSICIÓNS XERAIS
Cláusula 1ª. - Obxecto.
O obxecto do presente contrato administrativo é a concesión administrativa da
xestión dos Servizos de Abastecemento domiciliario de auga potable, Saneamento e
Depuración de augas residuais do Concello de Ames, servizos de competencia
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municipal, atribuídos ás entidades locais, con carácter de obrigatorios, pola Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL), nos seus artigos
25.2.l) e 26.a).
A prestación destes servizos axustarase ás condicións que figuran neste prego e no
de prescricións técnicas, o contido das cales se asume en todo aquilo que non se
opoña ou contradiga o anterior, prevalecendo neste caso o primeiro.
As obras e instalacións de propiedade ou titularidade que se entregan ao
concesionario para a realización das prestacións obxecto do contrato son as
definidas no documento que se incorpora como Anexo do Prego de Prescricións
Técnicas.
Tamén se incluirán na concesión as obras e instalacións que execute ou reciba o
Concello para a súa adscrición aos servizos encomendados durante o tempo da
concesión.
Terase en conta que a vontade do Concello é a de ampliar a cobertura dos servizos
públicos de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de augas
residuais ao conxunto do territorio municipal, obxectivo que espera alcanzar ao
longo da duración do presente contrato. Inclúense, polo tanto, no obxecto do
contrato a explotación, a risco e ventura do concesionario, non só das instalacións
actuais, senón tamén de obras e instalacións que execute ou reciba o Concello e
que adscriba ao Servizo encomendado durante o período de concesión.
Inclúese no obxecto do contrato a prestación dos servizos de colaboración e
asistencia técnica, material e informática ao exercicio das funcións de xestión
tributaria, censual e recadatoria do Concello de Ames en relación coa taxa pola
prestación de actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana (para os que o
feito impoñible sexa a recollida no art. 2.1 do seu ordenanza fiscal reguladora), e en
xeral, para a realización daqueles traballos de colaboración que non impliquen
exercicio de autoridade, co fin de conseguir a máxima eficacia no cobramento dos
tributos, que constitúen fonte de financiamento da facenda local.
Constitúe, igualmente, obxecto do presente contrato a colaboración e asistencia
técnica, material e informática nas relacións e comunicacións que, respecto aos
recursos tributarios ou de natureza pública que teñen relación con este contrato, se
realicen coa Deputación provincial da Coruña para a recadación en vía executiva dos
referidos recursos, en virtude da delegación de competencias en materias tributaria
do Concello de Ames, de acordo coa aprobación definitiva da delegación de
competencias en materias tributaria do Concello e a correspondente aceptación da
Deputación provincial da Coruña (publicadas no BOP da Coruña nº 14 de
21/01/2013 e no nº 24 de 04/02/2013, respectivamente) que se rexerán
fundamentalmente pola normativa ditada pola propia Deputación.
A contratación dos traballos definidos non suporá, en ningún caso, menoscabo das
competencias atribuídas á Administración municipal como fórmula de xestión directa
dos servizos recadatorios de conformidade co disposto no art. 85.3 AP. a) da Lei
7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
A empresa non terá, en ningún caso, o carácter de órgano de recadación; non
dependerá organicamente do concello, nin estará incluída na estrutura administrativa
deste.
Tanto o Prego de Prescricións Técnicas como o Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares posúen carácter contractual. Por este motivo, deberán ser asinados, en
proba de conformidade, polo adxudicatario, no mesmo acto de formalización de
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contrato.
Codificación del objeto del contrato:
O código que corresponde ao contrato dentro da nomenclatura do Vocabulario
Común de Contratos (CPV) é o seguinte
65130000-3 Explotación do subministro de auga
90480000-5 Servizos de xestión da rede de sumidoiros
90481000-2 Servizo de depuración de augs residuais
751300000-6 Servizo de apoio aos poderes públicos
Cláusula 2ª. - Natureza e réxime xurídico.
Unha vez perfeccionado o contrato, este constituirá unha concesión administrativa
da xestión dos Servizos de Abastecemento domiciliario de auga potable e
Saneamento e Depuración de augas residuais do Concello de Ames, nos termos do
artigo 277.a do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP), e
no apartado b) do art. 114 do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, do
17 de xuño de 1955 (RSCL).
O seu réxime xurídico estará definido, en canto á súa preparación, adxudicación,
efectos e extinción polo presente Prego de Condicións Administrativas, polo Prego
de Prescricións Técnicas e pola seguinte normativa:
- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (LBRL).
- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos do sector público (TRLCSP).
- Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a
LCSP.
- Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento
xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RGLCAP).
- O Título III do Regulamento de servizos das corporacións locais, aprobado por
Decreto do 17 de xuño de 1995 (RSCL), en canto non resulte modificado polas
disposicións anteriormente referidas.
Supletoriamente seranlle de aplicación as restantes normas de dereito administrativo
e, no seu defecto, as normas de dereito privado.
Sen prexuízo do anterior, o adxudicatario quedará obrigado ao cumprimento das
disposicións legais vixentes en materia de lexislación laboral, de seguridade social e
de seguridade e hixiene no traballo. O incumprimento destas obrigas por parte do
contratista non implicará responsabilidade ningunha para a Administración.
O contratista recoñece e admite a natureza administrativa do contrato que se
formalice conforme a este prego, sométese á xurisdición e competencia que
corresponde a este Concello e renuncia a calquera foro ou privilexio que lle puidese
afectar.
Cláusula 3ª. - Tramitación e procedemento de adxudicación.
O contrato adxudicarase por procedemento aberto, mediante unha pluralidade de
criterios, en aplicación dos artigos 138 a 147, 150 e 157 a 161 do TRLCSP.
O expediente tramitarase polo procedemento ordinario, previsto no artigo 109 do
TRLCSP.
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Cláusula 4ª. - Duración do contrato.
A duración da concesión fíxase en QUINCE anos, contados dende a formalización
do contrato, de conformidade co establecido no artigo 278 do TRLCSP, e sen
prexuízo do disposto nos artigos 223 e 286 do TRLCSP.
Cláusula 5ª. - Comezo da prestación dos servizos.
O concesionario comezará a prestación dos servizos obxecto do contrato no prazo
máximo de UN MES, contado dende a formalización deste.
Cláusula 6ª. - Titularidade do servizo.
De conformidade co establecido nos artigos 25 da LBRL e 126.1 do RSCL, os
servizos contratados seguirán ostentando, en todo momento, a cualificación de
servizos públicos municipais.
A concesión dos servizos leva aparellada a concesión demanial do uso privativo dos
bens afectos a estes, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.
Así mesmo, a titularidade das instalacións, infraestruturas, bens ou elementos
afectos ou que no futuro se afecten a estes terán, en todo momento, a cualificación
de bens de dominio público con destino a un servizo público.
O adxudicatario debe actuar sempre como mandatario do Concello. Para os efectos
de indicar esa titularidade municipal e o carácter dos servizos, todos os impresos
que utilice, anagramas dos vehículos ou uniformes do persoal ao seu cargo, levarán
unha identificación do tipo -ou similar- á seguinte: "Concello de Ames, Servizo
Integral da Auga".
Cláusula 7ª. - Do réxime xurídico dos bens.
Polo seu carácter de bens de dominio público, os que -en cada momento- integren a
concesión estarán suxeitos ás limitacións e prerrogativas propias da súa natureza.
Os bens afectos a este contrato que deban reverter á entidade cedente non poderán
ser alleados ou gravados, salvo autorización expresa deste Concello.
Os bens que achega o contratista -e que non pasen a ser de dominio públicopoderán seguir baixo a súa titularidade; salvo os previstos por aquel para a súa
reversión ao Concello ao remate do contrato.
Cláusula 8ª. - Execución do contrato.
O adxudicatario queda obrigado á execución do contrato con estrito cumprimento
das condicións recollidas no presente prego, no Prego de Prescricións Técnicas e na
documentación que o complementa, así como en cantas disposicións estean
vixentes en cada momento, co compromiso de achegar os medios e elementos
necesarios para levar o contrato a bo termo e de realizar cantas xestións sexan
necesarias para iso.
CAPÍTULO II DOS MEDIOS E DA ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS
Cláusula 9ª. - Da forma e medios de xestión.
A xestión integral dos servizos encomendados realizaraa total e directamente o
concesionario. Non obstante, logo de coñecemento e aprobación do Concello
poderá aquel concertar con terceiros a xestión de prestacións accesorias. Neste
caso, o concesionario será o único responsable ante a Administración titular.
Cláusula 10ª. - Da achega da Administración.
O Concello achegaralle ao adxudicatario os bens e instalacións que figuran como
anexo do Prego de Prescricións Técnicas. O concesionario encargarase da súa
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xestión para o desenvolvemento e funcionamento dos servizos e deberá asumir os
custos de traspaso da súa titularidade, e os gastos de explotación, mantemento e
conservación.
Ao inicio da concesión, no transcurso dos tres primeiros meses, o adxudicatario
estará obrigado a formalizar un inventario detallado dos bens e instalacións que se
poñen á súa disposición, con indicación do seu estado de conservación.
O concesionario revisará e actualizará anualmente este inventario, de acordo co
previsto no obxecto do contrato en relación coa incorporación de obras e
instalacións que execute ou reciba o Concello para a súa adscrición ao Servizo
encomendado durante o período de concesión, no marco predefinido de que a
vontade do goberno municipal é a de ampliar a cobertura de ambos os servizos ao
conxunto do territorio municipal.
Cláusula 11ª. - Da achega do concesionario.
Con independencia da achega que realiza este Concello, o concesionario
comprométese a achegar os medios humanos, técnicos e materiais necesarios, en
cada momento, para garantir de forma permanente a prestación dos servizos
obxecto da concesión, na forma á que obriga o presente Prego de Cláusulas
Administrativas Particulares, o Prego de Prescricións Técnicas e as disposicións
aplicables.
a. - Medios materiais.
O concesionario está obrigado á adquisición e mantemento dos medios materiais de
xestión, axeitados e suficientes para prestar os servizos a que obriga o presente
Prego de Cláusulas Administrativas e o de Prescricións Técnicas, tales como
vehículos, maquinaria, útiles, ferramentas, etc.
Durante o período de concesión, serán por conta do concesionario a totalidade dos
gastos de adquisición e reposición dos medios materiais adscritos aos servizos; así
como os gastos necesarios para a súa conservación, mantemento e explotación.
Os licitadores farán constar nas súas ofertas expresa e detalladamente os medios
materiais que decidan adscribir aos servizos e consideren necesarios para o
desenvolvemento dos labores previstos, tendo en conta que deberán prever os
suficientes de reserva para suplir as incidencias que puidesen xurdir, e para que
baixo ningún concepto se entorpeza a marcha normal dos traballos.
O Concello entenderá que os medios propostos foron considerados polo licitador
como suficientes para a realización dos servizos. De non resultar así, o adxudicatario
deberá adquirir, ao seu risco e ventura, o necesario para a correcta prestación do
servizo, e estará igualmente obrigado á reposición do que sexa preciso.
O adxudicatario comprométese, así mesmo, a dispoñer das instalacións precisas
para a axeitada prestación dos servizos, nos termos establecidos no Prego de
Prescricións Técnicas
Os gastos de equipamento, así como de forma xeral todos os derivados da
explotación e o mantemento das instalacións, serán por conta do concesionario;
deberán reflectirse na oferta os programas de conservación das instalacións.
b.- Medios persoais.
O concesionario queda obrigado, dende o momento do comezo da concesión, a
tomar ao seu cargo, mediante subrogación dos contratos de traballo, ao persoal da
actual concesionaria que se especifica no Anexo III do Prego de Prescricións
Técnicas "RELACIÓN DO PERSOAL AFECTO AO SERVIZO", cuxo convenio de
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

6

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 4/11/13 16:45
Código de integridad (alg. SHA-256): 4dae6dc64971da29b722ec86c01a1e3f0ab03020a5a023c95101aefb646bdb69
Página 6 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: AMOR BARREIRO, SANTIAGO VICENTE (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado
firmante: 1.160.965.667, Fecha de emisión de la firma: 5/11/13 14:55
Código de integridad (alg. SHA-256): 3262e8e23551874b8bc389762a1ac49d16ce14b2e3a012bf3a68de0969f20757
Página 6 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

aplicación é o Convenio colectivo estatal das industrias de captación, elevación,
condución, tratamento, depuración e distribución de auga.
O concesionario atenderá a correcta prestación dos servizos empregando para iso o
persoal técnico, administrativo, operarios, etc., preciso en cada momento. Estará
obrigado a manter un persoal mínimo, persoal que deberá quedar plenamente
reflectido e xustificado na súa oferta, conforme establece o Prego de Prescricións
Técnicas.
Os licitadores achegarán na memoria complementaria á súa oferta unha proposta
detallada das previsións de cadro de persoal e a relación de postos de traballo que
se comprometen a manter durante a vixencia do contrato, con expresión das súas
características esenciais.
O concesionario ten deber de comunicarlle ao Concello o cadro de persoal e a
relación de postos de traballo adscritos aos servizos, ao inicio da concesión
-conforme á súa oferta-; así como as modificacións que introduza ao respecto. Estas
modificacións precisarán autorización do Concello.
Unha vez adxudicada a concesión conforme ao cadro de persoal proposto, a
contratación de novo persoal -segundo demanden as necesidades dos servizosnon poderá levala a cabo o concesionario sen a previa autorización do Concello; o
concesionario responsabilizarase dos correspondentes despedimentos en caso de
incumprimento.
Na Memoria complementaria á oferta, indicaranse o número de días de traballo e o
horario que, en función da organización dos traballos prevista, se considere máis
operativo. Non obstante, para unha mellor prestación dos labores previstos e para a
adaptación ás condicións do municipio, este horario deberá ser aprobado polos
servizos técnicos municipais conforme ás necesidades dos servizos.
O Concello de Ames non terá ningunha relación xurídica, laboral ou de calquera
outra índole co persoal do adxudicatario nin durante a vixencia do contrato nin ao
remate deste. Serán por conta do adxudicatario todas as obrigas, indemnizacións e
responsabilidades que nacesen con motivo deste contrato de xestión de servizo
público.
O contratista asumirá, en canto ás súas obrigas como empresario, todas as
derivadas das leis laborais vixentes en cada momento.
Todo o persoal deberá estar dado de alta na Seguridade Social, ter seguro de
accidentes e estar ao corrente no pagamento das correspondentes cotas.
O persoal adscrito ao servizo deberá estar debida e correctamente uniformado. En
caso de falta de aseo, decoro, uniformidade no vestido ou falta de respecto ou
consideración co público, será responsable o contratista fronte a este Concello e
poderán impoñérselle as sancións correspondentes.
Neste sentido, os licitadores especificarán nas súas ofertas o equipo persoal e
uniforme con que propoñen dotar todos os traballadores e traballadoras para cada
un dos seus labores, así como a forma, calidade, cor dos tecidos, e a periodicidade
e data de entrega.
Especificaranse uniformes de verán, inverno e chuvia para operarios, encargados,
condutores, etc., así como todo o equipo de seguridade persoal e especial para as
operacións ou labores que así o esixan; todo iso de acordo coa lexislación vixente
en materia de Seguridade e Saúde.
Todo o persoal deberá estar perfectamente identificado. O licitador propoñerá o
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sistema de identificación que considere máis eficaz.
Os licitadores deberán indicar nas súas ofertas os criterios de actuación para os
aspectos relacionados coa formación do persoal, seguridade e saúde, e calquera
outro que se considere conveniente.
CAPÍTULO III DA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS
Cláusula 12ª. - Da explotación dos servizos.
O concesionario tomará ao seu cargo a explotación e xestión integral dos servizos
de abastecemento domiciliario de auga potable, saneamento e depuración de augas
residuais do Concello de Ames, e velará polo correcto funcionamento destes;
adoptará as medidas oportunas para que sempre se atopen nas debidas condicións
de uso e será, polo tanto, responsable dos devanditos servizos.
O adxudicatario queda obrigado á execución do contrato con estrito cumprimento
das condicións recollidas neste Prego de Cláusulas Administrativas particulares e no
de Prescricións Técnicas, e de acordo coas instrucións que para a súa interpretación
lle dea a Administración ao adxudicatario; así como de cantas disposicións estean
vixentes e resulten de aplicación á materia que constitúe o seu obxecto;
comprométese, ademais, a achegar todos os elementos necesarios para levalo a bo
termo, así como a realizar cantas xestións sexan necesarias para iso.
Cláusula 13ª. - Dos servizos que vai prestar o concesionario.
A xestión destes servizos implicará a realización dos traballos sinalados no Prego de
Prescricións Técnicas, nos termos e condicións establecidos.
Cláusula 14ª. - En relación coa continuidade dos servizos.
Unha vez comezada a prestación dos servizos, estes non poderán suspenderse por
motivo nin pretexto ningún; salvo de conformidade co establecido neste prego.
O concesionario debe garantir, de forma permanente, a prestación destes servizos,
salvo interrupcións ocasionais motivadas por casos fortuítos ou de forza maior.
Se por causas de forza maior, o concesionario se ve na imposibilidade de prestar
normalmente a totalidade ou parte dos servizos contratados, estará obrigado a
poñer toda a dilixencia necesaria para o seu restablecemento, ben cos medios
propios ou, mesmo, cos medios que crea necesario contratar con terceiros alleos
aos servizos. En todo caso terá a obriga de adoptar cantas medidas sexan precisas
para restablecer os servizos na maior brevidade posible, todas elas pola súa conta e
ao seu cargo.
Nos casos nos que se produza unha interrupción dos servizos, o concesionario
deberá procurar, en todo momento, a limitación, ao máximo, do tempo da súa
duración. Para isto achegará os medios humanos e materiais necesarios para o seu
restablecemento co fin de causar os mínimos trastornos pola interrupción.
En todas aquelas interrupcións dos servizos que poidan ser planificadas, o
concesionario ten a obriga de notificarllo ao Concello con 48 horas de antelación.
CAPÍTULO IV DO RÉXIME ECONÓMICO DA CONCESIÓN
Cláusula 15ª. - Da retribución do concesionario.
O concesionario percibirá en concepto de retribución polos servizos obxecto de
concesión:
a. - As tarifas aboadas polos usuarios dos servizos, que serán as establecidas na
correspondente ordenanza fiscal. Trátase dun ingreso de dereito público e para a
súa esixibilidade cumprirase co disposto na normativa tributaria vixente en cada
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momento.
b.- As subvencións que, se é o caso, para manter o equilibrio financeiro da
concesión, acorde outorgar o Concello ao concesionario, cumprindo os trámites
legais vixentes. Inicialmente non se prevé ningún tipo de subvención porque os
servizos de Abastecemento domiciliario de auga potable, Saneamento e Depuración
de augas residuais do territorio municipal de Ames son autofinanciables.
c.- Os importes correspondentes á execución de pequenas obras encargadas polo
Concello en base aos prezos incluídos no ANEXO IV: CADRO DE PREZOS
UNITARIOS do Prego de Prescricións Técnicas.
En todo caso, a retribución prevista polo concesionario deberá calcularse de xeito
que permita, mediante unha boa e ordenada administración, amortizar durante o
prazo de concesión o investimento realizado e cubrir os gastos de explotación e
unha marxe de beneficio industrial.
Cláusula 16ª. - Canon a cargo do concesionario.
16.1 Canon inicial.
Este canon establécese como contraprestación polo uso das instalacións dos
servizos durante o período de concesión, e retribúe a utilización privativa dos bens
de dominio público afectos ao servizo e demais vantaxes inherentes á exclusividade
da prestación.
O canon inicial terá un valor mínimo 4.000.000.-€, e seralle aboado ao Concello no
prazo dun mes contado dende a formalización do contrato. Calquera exceso de
canon incluído polo adxudicatario na súa oferta deberá ser ingresado no Concello en
catro prazos anuais, o primeiro deles un ano despois da sinatura do contrato,
segundo os compromisos asumidos polo adxudicatario a este respecto.
16.2 Canon anual.
Este canon estará determinado pola participación da Administración na xestión dos
servizos e nos beneficios derivados da súa explotación.
Cláusula 17ª. - Das tarifas.
As tarifas que o concesionario lles aplique aos suxeitos pasivos serán as que sinalen
as correspondentes ordenanzas fiscais vixentes en cada momento.
Na presentación de ofertas atenderase, en todo caso, a respectar o principio de
suficiencia tarifaria.
Con respecto ás taxas do servizo de abastecemento e saneamento, estas deben
autofinanciar a retribución do concesionario de acordo coa actualización prevista.
Co obxectivo de determinar uns límites tarifarios ao inicio da concesión, sinálase
que:
 As tarifas dos servizos concesionados non superarán inicialmente as
vixentes en 2013.
 Estes cálculos correspóndense con todos os custos contemplados no
anteproxecto de explotación.
 O canon inicial, o seu exceso, e o canon anual que oferten os
licitadores non serán repercutibles na tarifa.
Cláusula 18ª. - Da revisión das tarifas.
Co obxectivo de manter o equilibrio económico-financeiro da concesión, as tarifas
por abastecemento e saneamento modificaranse anualmente por aplicación do
índice de prezos ao consumo interanual correspondente ao mes de xullo, calculado
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polo Instituto Nacional de Estatística.
A revisión levarase a cabo nos termos establecidos nos artigos 89 e 90 do TRLCSP.
A revisión deberá solicitala o concesionario no mes de setembro de cada ano.
O cadro de prezos que oferte o adxudicatario, en base ao incluído no ANEXO IV do
Prego de Prescricións Técnicas para a realización de pequenas obras, poderá ser
revisado do mesmo xeito indicado nos parágrafos anteriores da presente cláusula.
Sen prexuízo do anterior, as tarifas revisaranse no suposto dunha modificación
contractual a instancias do Concello de Ames que afecte ao mantemento do
equilibrio do contrato.
A modificación das tarifas, en caso de necesidade de restablecer o equilibrio
económico-financeiro da concesión, determinarase de conformidade co establecido
no Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei reguladora das facendas locais. Para estes efectos, o
concesionario deberá presentar un estudo motivado relativo ao incremento de
custos producido, se é o caso.
O Concello de Ames, como titular do Servizo do Ciclo Integral da Auga, terá a
prerrogativa de sinalar ou modificar, en calquera momento, a relación co
concesionario en canto á información e comunicacións que se deban subministrar
ao Concello, relativas á xestión e control dos recibos que se emitan ou anulen.
Cláusula 19ª. - Equilibrio económico-financeiro da concesión.
O contrato de concesión deberá manter o seu equilibrio económico nos termos que
foron considerados para a súa adxudicación, tendo en conta o interese xeral e o
interese do concesionario, de conformidade co disposto a continuación.
O Concello de Ames deberá restablecer o equilibrio económico-financeiro da
concesión, en beneficio da parte que corresponda, nos seguintes supostos:
a. - Cando a Administración modifique, por razóns de interese público, as
características dos servizos contratados.
b.- Cando actuacións da Administración determinen de forma directa a ruptura
substancial da economía da concesión, facéndoa máis gravosa para o
concesionario, feito que se porá de manifesto a través de informe pericial
contraditorio.
c. - Cando causas de forza maior determinen de forma directa a ruptura substancial
da economía da concesión. Para estes efectos, enténdense por causas de forza
maior as enumeradas no artigo 231 del TRLCSP.
Exclúese das obrigas de restablecer o equilibrio económico-financeiro da concesión
a ampliación dos servizos de acordo co previsto no obxecto do contrato.
Nestes supostos, o restablecemento do equilibrio económico do contrato realizarase
mediante a adopción das medidas que en cada caso procedan. Estas medidas
poden consistir en:
a. - Modificación das tarifas que aboen os usuarios e usuarias.
b.- Modificación das cláusulas de contido económico incluídas no contrato.
No caso de optar pola modificación das tarifas, o procedemento será o establecido
na cláusula 18ª do presente prego.
O concesionario deberá restablecer o equilibrio económico-financeiro da concesión,
en beneficio da parte que corresponda, no seguinte suposto:
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Infraestruturas novas que supoñan economización dos custos previos á súa
posta en funcionamento
Non se admiten outras alteracións do equilibrio económico a favor do concesionario.
O risco e ventura do concesionario establécese na hipótese de que unha boa xestión
supoña diminuír os custos efectivos sobre os previstos, capacidade de xestión
recadatoria, a optimización do servizo e o aumento dos usuarios e/ou consumos. Na
súa vertente negativa establécese como a asunción de riscos inherentes á
explotación do servizo.
CAPÍTULO V DO RÉXIME XURÍDICO-ADMINISTRATIVO DA CONCESIÓN
Cláusula 20ª. - Do control e inspección dos servizos.
A inspección dos servizos correspóndelle á Alcaldía-Presidencia. Esta función
exercerase a través dos servizos técnicos municipais.
Nas visitas de inspección, o concesionario facilitará o acceso a oficinas, instalacións
e obras e o exame da documentación que, en xeral, estea obrigado a levar.
Así mesmo, o concesionario ten a obriga de acreditar ante o Concello, se así se lle
require, o cumprimento das súas obrigas fiscais, laborais e coa Seguridade Social.
Cláusula 21ª. - Das infraccións.
As infraccións que poida cometer o concesionario clasificaranse en leves e graves,
atendidas as circunstancias, intencionalidade e o prexuízo que se lles ocasione aos
servizos, ás súas instalacións ou aos usuarios; e en canto se refiran ao cumprimento
dos horarios, regularidade nos servizos, relación da empresa co público e calquera
outro extremo que implique incumprimento destas cláusulas e das contidas no
Prego de Prescricións Técnicas.
Consideraranse infraccións graves:
a. - Non prestar os servizos do modo disposto nos pregos e no contrato.
b.- O abandono total ou parcial da prestación dos servizos, sen causa xustificada.
c. - O atraso no comezo da prestación dos servizos superior a sete días sobre a data
prevista, salvo causa de forza maior.
d. - O atraso sistemático na prestación dos medios humanos e materiais
establecidos.
e. - A cesión, transferencia ou novación da concesión ou da titularidade de calquera
dos bens afectos a ela; así como gravalos ou hipotecalos sen consentimento da
Corporación.
f. - A obstrución á tarefa de inspección e control por parte da Administración
municipal.
g. - Irregularidades inadmisibles na prestación dos servizos conforme ás condicións
deste prego e do de Prescricións Técnicas.
h. - A desobediencia das ordes oficiais recibidas do Concello relativas á orde, forma
e réxime da concesión e, en xeral, ás normas que regulan a prestación dos servizos.
i.- O incumprimento das ordes de modificación dos servizos dadas pola
Administración.
j. - Neglixencia na conservación das obras, instalacións ou na prestación dos
servizos, de forma que se deriven prexuízos moi graves respecto destes.
k. - O incumprimento das obrigas legais, en materia de Seguridade Social,
lexislación laboral e seguridade e saúde laboral, primas de accidentes, etc.
•
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l. - O incumprimento da lexislación ambiental.
m. - A utilización dos equipos e medios humanos adscritos a estes servizos fóra do
seu ámbito, sen autorización previa municipal.
n. - Non admitir o goce dos servizos a toda persoa que cumpra os requisitos
dispostos regulamentariamente.
ñ.- A conduta neglixente e as accións e/ou omisións dolosas que interfiran ou alteren
discrecionalmente a regularidade dos servizos ou produzan danos nas instalacións
ou prexuízos aos usuarios.
o. - Non manter en bo estado de conservación nin efectuar as reparacións
necesarias para iso, nos bens e instalacións adscritos aos servizos.
p. - Os incidentes do persoal adscrito á empresa adxudicataria cos usuarios, tanto
polo trato incorrecto coma por deficiencias na prestación dos servizos.
q.- El incumprimento non xustificado dos servizos, a non presentación dos partes de
traballo e as súas deficiencias en canto a veracidade, falta de información ou
calquera outro incumprimento que cause perturbación grave.
r.- Variación dos servizos establecidos (horarios, frecuencias, etc.) sen autorización
expresa dos servizos técnicos municipais.
s. - Incumprimento da normativa municipal.
t. - Non facilitar á Administración as tarefas de inspección e control dos servizos.
u. - Calquera outra falta non contemplada nesta relación e que poida deteriorar de
forma notable a prestación do servizo.
Consideraranse infraccións leves do concesionario calquera acción ou omisión deste
que supoña infracción das prescricións do prego e do contrato que se formalice, e
non supoñan, a xuízo do Concello, grave perturbación dos servizos ou dos intereses
xerais.
Cláusula 22ª. - Das sancións ao concesionario e do procedemento sancionador.
As infraccións leves serán sancionadas polo Concello de Ames, con multa que pode
ir dos 3.000,00 aos 6.000,00 euros.
As infraccións graves serán sancionadas con multa que pode ir dos 6.001,00 aos
36.000,00 euros.
Imporanse as devanditas sancións salvo cando proceda o secuestro ou a resolución
do contrato por comisión de faltas graves, nos supostos establecidos no presente
prego.
Os importes das sancións poderán facerse efectivos mediante dedución na
retribución do concesionario por calquera concepto, mediante as liquidacións que
procedan; a garantía depositada polo concesionario responderá igualmente da súa
efectividade.
O anterior, sen prexuízo das indemnizacións a que teña dereito a Administración
polos danos e prexuízos ocasionados polas demoras e incumprimentos do
contratista, dos que, así mesmo, responde a garantía depositada.
Para a aplicación das sancións seguiranse as normas que para a tramitación de
procedementos sancionadores resulten aplicables ás entidades locais.
Cláusula 23ª. - Do secuestro da concesión.
Se do incumprimento por parte do contratista se deriva perturbación grave e non
reparable por outros medios nos servizos públicos e a Administración non decide a
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resolución do contrato, pode acordar a súa intervención ata que aquela desapareza.
Acordada a intervención dos servizos, o órgano de contratación que adxudicara o
contrato procederá ao nomeamento do funcionario ou funcionarios que teñan que
desempeñar as funcións interventoras e ás decisións do/s cal/es debe someterse o
contratista durante o período de intervención.
En todo caso, o contratista debe aboarlle á Administración os danos e prexuízos que
efectivamente lle irrogara.
A intervención dos servizos, cualificada no ámbito local como secuestro da
concesión, procede nos seguintes casos:
a. - Desobediencia sistemática do concesionario ás disposicións da Corporación
sobre conservación das obras e instalacións ou de mala fe na súa execución.
b.- Infracción de carácter grave por parte do concesionario que poña en perigo a
boa prestación dos servizos públicos, incluída a desobediencia a ordes de
modificación. Neste caso, o acordo da Corporación deberá notificárselle ao
concesionario, de forma que, se este non corrixe a deficiencia dentro do prazo que
se lle fixara, execútase o secuestro.
c. - Concorrencia de circunstancias, imputables ou non ao concesionario, que lle
impidan prestar os servizos.
En virtude do secuestro, a Administración encargarase directamente do
funcionamento dos servizos e da percepción dos dereitos establecidos, utilizando
para iso o mesmo persoal e material do concesionario sen que se poidan alterar as
condicións da súa prestación.
Para tal efecto, a Administración designará un Interventor técnico que substituirá
plenamente os directivos da empresa concesionaria.
A explotación efectuarase por conta e risco do concesionario, ao que se entregará
-ao finalizar o secuestro- o saldo activo que resultase despois de satisfeitos todos os
gastos, mesmo os haberes do interventor.
A duración do secuestro será aquela que a Administración decida, atendidas as
circunstancias que xustifican a intervención administrativa.
Normalmente, a duración do secuestro non poderá exceder de dous anos nin da
terceira parte do prazo que restase para o remate da concesión. Non obstante, en
caso de extrema gravidade da situación da concesión, poderá manterse o secuestro
ata o seu remate.
Poderá tamén cesar o secuestro a petición razoada do concesionario, cando
xustifique poder proseguir a súa xestión.
Todo iso -e para o non previsto expresamente- de conformidade cos artigos 131 e
seguintes do RSCL.
Cláusula 24ª. - Do rescate da concesión.
Por razóns de interese público, o Concello poderá acordar o rescate dos servizos
para xestionalos directamente, logo do pagamento das indemnizacións que
correspondan, conforme a art. 288.1 e 288.4 de TRLCSP.
Cláusula 25ª. - Da resolución do contrato de concesión.
Serán causas de resolución deste contrato de concesión, ademais das sinaladas no
artigo 223 do TRLCSP, con excepción das contempladas nas súas letras e) e f), as
seguintes:
a. - A demora superior a seis meses por parte da Administración na entrega ao
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contratista da contraprestación a que se obrigou segundo o contrato.
b.- O rescate dos servizos por parte da Administración.
c. - A imposibilidade da explotación dos servizos como consecuencia de acordos
adoptados pola Administración con posterioridade ao contrato.
Nos supostos de resolución do contrato por algunha das causas expostas
anteriormente, rexerá o disposto nos artigos 287 e 288 do TRLCSP.
Cláusula 26ª. - Dereitos do concesionario.
En relación coa Administración, o concesionario terá os seguintes dereitos:
a. - Percibir a retribución correspondente á prestación dos servizos.
b.- Manter o equilibrio económico-financeiro da concesión, nos termos previstos no
presente prego e no artigo 282 do TRLCSP.
c. - Obter revisión dos prezos dos servizos cando, aínda sen mediar modificacións
nos servizos, circunstancias sobrevidas e imprevisibles determinasen en calquera
sentido a ruptura da economía da concesión.
d. - Obter subvención do Concello de Ames cando, aínda sen mediar modificacións
do servizo, circunstancias sobrevidas e imprevisibles determinaren a ruptura da
economía da concesión, sempre que o dito equilibrio non poida ser restablecido
plenamente mediante unha revisión dos prezos. Para obter esta subvención, o
concesionario necesariamente deberá esgotar previamente o procedemento de
revisión de prezos, de modo que só será subvencionable a cantidade que exceda da
que se obteña tras a revisión antes mencionada. A subvención non poderá revestir a
forma de garantía de rendemento mínimo nin calquera outra modalidade susceptible
de estimular o aumento de gastos de explotación e, en xeral, unha xestión
económica deficiente por parte do concesionario e o traslado das resultas desta á
entidade concedente.
Se conforme ao previsto no apartado d) desta cláusula, o Concello de Ames aboase
subvención ao concesionario, esta aplicarase soamente a cubrir o aumento de
custos de explotación e, se é o caso, de amortización a cargo do concesionario,
pero non a súa marxe de beneficio industrial, que só se aplicará en relación cos
prezos inicialmente aprobados ou revisados polo procedemento previsto no
apartado c desta mesma cláusula.
e. - Salvo os casos previstos nos apartados b), c), e d) desta mesma cláusula, a
concesión enténdese outorgada a risco e ventura do concesionario.
f. -Utilizar os bens de dominio público necesarios para os servizos.
g. - Solicitar da Administración os procedementos de constrinximento, expropiación
forzosa, imposición de servidumes e desafiuzamento administrativo para a
adquisición do dominio, dereitos reais ou uso dos bens precisos para o
funcionamento dos servizos ou o cobramento das facturas que deban os usuarios
por servizos prestados.
No caso de que a Administración exercite a vía de constrinximento sobre os usuarios
dos servizos por non pagamentos ao concesionario, este terá dereito ao principal e
aos xuros de mora devengados. A Administración corresponderalle a recarga de
constrinximento legalmente establecida.
h. - O concesionario terá dereito á utilización da vía pública e terreos de dominio
público precisos para a execución dos traballos propios dos servizos.
i.- Obter da Administración a protección necesaria para que poida prestar os
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servizos debidamente.
j. - Ser indemnizado polos danos e prexuízos que lle poida ocasionar a asunción
directa da xestión dos servizos, se esta se producise por motivos de interese público
independentes de culpa do concesionario.
k. - Obter Indemnización polo rescate da concesión.
l. - Calquera outro que se derive do presente Prego, contrato que se formalice e
normativa de aplicación.
Cláusula 27ª. - Obrigas do concesionario.
Son obrigas do concesionario:
a. -Organizar e prestar o servizo con estrita suxeición ás características establecidas
no contrato e dentro dos prazos sinalados neste.
b.- Prestar os servizos coa continuidade convida, e garantirlles aos particulares o
dereito a utilizalo nas condicións que fosen establecidas e mediante o pagamento,
se é o caso, da contraprestación económica comprendida nas tarifas aprobadas.
c. - Coidar da boa orde dos servizos, podendo ditar as oportunas instrucións, sen
prexuízo dos poderes de policía que conserva esta Administración.
d. - Prestar os servizos a toda persoa que cumpra cos requisitos dispostos
regulamentariamente.
e. - Indemnizar os danos que se causen a terceiros como consecuencia das
operacións que requira o desenvolvemento dos servizos, agás cando o dano sexa
producido por causas imputables á Administración.
Para tal efecto, o concesionario subscribirá os seguros necesarios que cubran as
súas responsabilidades pola execución do presente contrato, así como os danos
que puidesen ser ocasionados a terceiros, ás propias instalacións municipais e á
Administración contratante. O importe mínimo na póliza de responsabilidade civil
será de dous millóns de euros (2.000.000 euros), e de seiscentos mil euros por
sinistro (600.000 euros).
O importe da cantidade sinalada na póliza de seguros para cubrir as
responsabilidades derivadas da prestación dos servizos actualizarao o adxudicatario
cada catro anos, conforme á variación do Índice de Prezos ao Consumo rexistrada
nos catro anos anteriores á actualización.
Esta póliza deberá permanecer vixente ao longo de toda a duración do contrato. O
concesionario terá a obriga de entregar copia desta e dos sucesivos recibos do
pagamento da prima á Administración.
A Administración reserva para si a facultade de comprobar a suficiencia da referida
póliza, e poderá tomar as medidas preventivas que considere pertinentes en caso de
que considere insuficiente a garantía.
O Concello resérvase expresamente o dereito ao regreso contra o contratista,
mediante as accións legais procedentes en todos aqueles casos en que se lle
declare responsable como consecuencia dos actos derivados do funcionamento
normal ou anormal dos servizos comprendidos na concesión.
f. - Adscribir aos servizos os medios persoais e materiais necesarios para unha
axeitada prestación.
g. - Non allear nin gravar bens afectos á concesión, sen autorización do Concello.
h. - Manter en bo estado de conservación e efectuar as reparacións necesarias para
iso nos bens e instalacións adscritos aos servizos. Entregar ao Concello, no
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momento en que se extinga o contrato, toda a documentación e soportes
informáticos utilizados na prestación dos servizos, tales como contratos de clientes,
padrón do último trimestre, última lectura de contadores, así como calquera outro
que estivese afecto ao normal desenvolvemento da súa actividade.
i.- Entregar ao Concello, en tempo e forma, coa periodicidade da facturación aos
clientes, todos os padróns e información derivada da prestación dos servizos de
Abastecemento domiciliario de auga potable, Saneamento e Depuración de augas
residuais, así como da prestación de actividades e servizos relacionados coa hixiene
urbana para os que o feito impoñible sexa o recollido no art. 2.1 da ordenanza fiscal
reguladora en soporte informático. Incorporaranse as referencias catastrais dos
inmobles na confección dos padróns fiscais no prazo máximo de 1 ano.
j. - Exercer por si a concesión e non a ceder ou traspasala a terceiros sen a
autorización do Concello.
k. - Calquera outra que derive do presente prego, contrato que se formalice,
regulamento dos servizos, ordes e instrucións dos servizos e normativa de
aplicación.
l. - Asumir o importe dos gastos de publicidade de licitación do contrato.
m. - Crear a figura do Defensor do Cliente, que deberá informar semestralmente á
Comisión de Seguimento das reclamacións efectuadas.
n. - Aboar o canon da auga e o canon de verteduras, así como calquera tributo
vinculado á xestión do Ciclo Integral da Auga.
ñ.- Xestionar os recursos de dereito público correspondentes á prestación dos
servizos de Abastecemento domiciliario de auga potable, Saneamento e Depuración
de augas residuais, así como da prestación de actividades e servizos relacionados
coa hixiene urbana para os que o feito impoñible sexa o recollido no art. 2.1 da
correspondente ordenanza fiscal reguladora.
Isto inclúe todos aqueles traballos necesarios para a formación, o mantemento, a
conservación e a depuración dos padróns fiscais e censos dos ingresos de dereito
público relacionados co obxecto do contrato, así como para a xeración de
liquidacións directas e autoliquidacións non xestionadas por padrón.
Implementaranse e desenvolveranse as correspondentes aplicacións informáticas,
para ser utilizadas nos servizo contratados. En en particular, terase en conta o
réxime tarifario establecido na Ordenanza Fiscal da Taxa pola Prestación de
Actividades e Servizos Relacionados coa Hixiene Urbana.
En relación cos traballos asignados á adxudicataria en materia de xestión tributaria,
enuméranse con carácter simplemente descritivo, os seguintes:
- Traballos de alta, baixa, modificación e, se é o caso, depuración de
erros nos censos e padróns durante os seus períodos de elaboración,
contrastando a información contida nas bases de datos coa información
achegada polos contribuíntes e emendando os defectos observados co
obxecto de minimizar as incidencias que poidan producirse nos períodos
de cobramento.
- Elaborar informes respecto de valores de defectuosa emisión,
titularidades incorrectas e erros advertidos no desenvolvemento da
xestión tributaria que poñan de manifesto a imposibilidade dunha
efectiva realización das cotas ou a xeración de danos ou perdas a
persoas ou institucións no caso de desenvolver plenamente os
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

16

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 4/11/13 16:45
Código de integridad (alg. SHA-256): 4dae6dc64971da29b722ec86c01a1e3f0ab03020a5a023c95101aefb646bdb69
Página 16 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: AMOR BARREIRO, SANTIAGO VICENTE (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado
firmante: 1.160.965.667, Fecha de emisión de la firma: 5/11/13 14:55
Código de integridad (alg. SHA-256): 3262e8e23551874b8bc389762a1ac49d16ce14b2e3a012bf3a68de0969f20757
Página 16 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

procedementos de cobramento previstos regulamentariamente. Nestes
informes emitiranse propostas en relación a iso para que sexan
estudadas e consideradas polo Concello.
- Colaboración na realización dos traballos materiais do proceso de
xestión tributaria e, especialmente, de mantemento, conservación e
depuración de datos fiscais.
A empresa adxudicataria formará os expedientes con propostas de baixa por
incobrables que procedan e remitiraos á Tesouraría municipal para que sexan
tramitados, se é o caso. Deberán xustificarse as circunstancias que acrediten a
procedencia da proposta.
Corresponderalle ao adxudicatario a preparación dos seguintes expedientes e
propostas de resolución que serán remitidas á Tesouraría do Concello para a súa
tramitación:
a) Concesión ou denegación de beneficios fiscais
b) Resolución dos recursos interpostos contra calquera dos actos de xestión
tributaria relacionados con estes recursos de dereito público.
c) Devolución de ingresos indebidos
Colaborará na práctica de actuacións de comprobación limitada que procedan, e
elaborará as propostas de liquidación resultantes das devanditas actuacións.
Realizará, ademais, cantos traballos de campo sexan ordenados dende o Concello
para comprobar novos feitos impoñibles non incorporados nos padróns fiscais
relacionados co obxecto deste contrato, sen prexuízo da posibilidade de realizar
propostas neste sentido.
En relación coas liquidacións, ordinarias e complementarias, e cos actos
administrativos de calquera tipo que se elaboren e que deban ser notificados aos
obrigados ao pagamento ou interesados, a actuación de notificación realizaraa
empresa adxudicataria. Posteriormente, arquivaranse os documentos xustificativos.
A notificación axustarase a criterios de seguridade e eficacia na súa realización; por
este motivo, practicarase mediante correo certificado con xustificante de recepción
na forma prevista polo artigo 105 da Lei xeral tributaria, ou por calquera outro
procedemento de comprobada efectividade que permita ter constancia da recepción
e un posterior seguimento en canto á súa correcta realización e notificación. Os
gastos correrán por conta da empresa adxudicataria. Será igualmente obriga da
empresa adxudicataria o control informático e documental das datas de notificación
nos rexistros e antecedentes informáticos. Finalizadas as operacións de notificación
ben por correo ou por calquera outro procedemento dos mencionados, a empresa
adxudicataria porá a disposición do Concello os xustificantes co fin de que poida
comprobarse e fiscalizarse, polo medio que se considere máis oportuno, a exacta
coincidencia entre o actuado, as anotacións e a documentación xustificativa que o
acredite. A empresa ademais confeccionará duplicados para os contribuíntes que os
necesiten.
o. - Xestionar a recadación en período voluntario das tarifas polos servizos derivados
do Ciclo Integral da Auga, e da prestación de actividades e servizos relacionados
coa hixiene urbana para os que o feito impoñible sexa o recollido no art. 2.1 da
correspondente ordenanza fiscal reguladora. A recadación, no caso da prestación de
actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana será transferida ao Concello
dentro dos quince días seguintes á finalización de cada período voluntario de
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pagamento. No mesmo prazo entregarase a liquidación correspondente ao
devandito período conforme ás especificacións que para tal efecto determine o
Concello, e que, como mínimo, conterá información de detalle das liquidacións
postas ao cobramento, dos cobramentos realizados e das liquidacións pendentes de
pagamento.
Dentro do primeiro bimestre de cada exercicio practicarase a liquidación definitiva
do exercicio anterior.
O período de facturación será o que estableza a ordenanza fiscal vixente en cada
momento.
A título simplemente enunciativo, e entre outras actuacións nas que se requirirá a
colaboración da empresa adxudicataria, detállanse as seguintes:
 Elaboración de propostas, por solicitude dos contribuíntes, relativas a
fraccionamentos e aprazamentos no pagamento das débedas en período de
pagamento voluntario, cálculo de intereses e control de pagamentos.
 Elaboración de propostas de resolución das reclamacións e/ou recursos
presentadas polos contribuíntes e obrigados ao pagamento, reclamacións
que serán remitidas ao órgano municipal competente para á súa resolución.
 Atención e información nas oficinas do servizo aos contribuíntes que desexen
efectuar pagamentos en período executivo das débedas liquidadas ao seu
cargo, previamente a ditar a correspondente providencia de constrinximento,
así como a expedición, nestes casos, dos documentos de cobramento para á
súa remisión aos suxeitos pasivos que posibilite o seu posterior ingreso nas
entidades colaboradoras.
p.- Facturar nun só recibo os diversos conceptos por subministración de auga,
saneamento e actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana, co seu IVE
correspondente, sempre que sexa posible.
Para os efectos anteriores o Concello de Ames aprobará trimestralmente, ou coa
frecuencia que se determine en cada momento na Ordenanza fiscal, o Padrón de
Abastecemento domiciliario de auga potable, Saneamento e Depuración de augas
residuais e outros servizos relacionados previstos nas correspondentes ordenanzas
fiscais, así como da prestación de actividades e servizos relacionados coa hixiene
urbana para os que o feito impoñible sexa o recollido no art. 2.1 da súa ordenanza
fiscal reguladora. Todos os traballos previos, así como os posteriores de emisión de
recibos e xestión do cobramento realizaraos o concesionario, e asumirá todos os
custos correspondentes imputables a estes.
O abono dos recibos deberá realizarse, nas contas abertas en entidades financeiras
polo concesionario para tales efectos, mediante domiciliación bancaria, transferencia
bancaria ou ingreso en metálico a través de documentos normalizados.
A recadación en período executivo correspóndelle ao Concello de Ames. O
adxudicatario colaborará na elaboración material das providencias de
constrinximento que expida o Servizo Municipal de Tesouraría e na súa remisión á
Deputación Provincial da Coruña, de acordo coas normas establecidas por esta.
Cláusula 28ª. - Potestades da Administración.
A Administración concedente ostentará as seguintes potestades:
1ª. - Ordenar discrecionalmente, como o podería dispoñer se xestionara
directamente os servizos, as modificacións nos concedidos que aconselle o interese
público, e, entre outras:
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a. A variación na calidade, cantidade, tempo ou lugar das prestacións en que
consistan os servizos.
b. A alteración da forma de retribución do concesionario.
2ª. - Fiscalizar a xestión do concesionario. Para tal efecto poderá inspeccionar os
servizos, as súas obras, instalacións, locais e a documentación relacionada co
obxecto da concesión. Tamén será potestade da Administración ditar as ordes
precisas para manter ou restablecer a debida prestación dos servizos.
3ª. - Asumir temporalmente a execución directa dos servizos nos casos en que non
os preste ou non os poida prestar o concesionario, por circunstancias imputables a
este ou non.
4ª. - Impoñer ao concesionario as correccións pertinentes por razón das infraccións
que cometese.
5ª. - Proceder ao rescate ou secuestro da concesión.
6ª. - Calquera outra potestade que derive do presente prego.
Cláusula 29ª. - Obrigas do Concello.
Son obrigas do Concello:
1ª. - Outorgar ao concesionario a protección axeitada para que poida prestar os
servizos debidamente.
2ª. - Manter o equilibrio financeiro da concesión na forma e condicións establecidas
no prego.
3ª. - Indemnizar o concesionario polos danos e prexuízos que lle poida ocasionar a
asunción directa da xestión dos servizos, se esta se producise por motivos de
interese público independentes de culpa do concesionario.
4ª. - Indemnizar o concesionario polo rescate da concesión.
5ª. - Outorgar ao concesionario as facultades necesarias para prestar os servizos.
6ª. -Calquera outra que derive da aplicación do presente Prego, contrato que se
formalice e normativa de aplicación.
Cláusula 30ª. - Cesión do contrato.
Para que o adxudicatario poida ceder os seus dereitos e obrigas a terceiros esíxese
que:
a. - As calidades técnicas ou persoais do cedente non foran razón determinante de
adxudicación do contrato.
b.- O órgano de contratación autorice expresamente e con carácter previo a cesión.
c. - O cedente explotara os servizos polo menos unha quinta parte do prazo de
duración do contrato.
d. - O cesionario teña capacidade para contratar coa Administración e a solvencia
esixible.
e. - A cesión, entre o adxudicatario e o cesionario, se formalice en escritura pública.
Cláusula 31ª. - Modificación do contrato.
A.- Modificacións por razóns de interese público
A Administración poderá modificar, por razóns de interese público, as características
dos servizos concedidos.
Cando as modificacións afectaren ao réxime financeiro do contrato, a Administración
deberá compensar ao concesionario de maneira que se manteña o equilibrio dos
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supostos económicos que foron considerados como básicos na adxudicación do
contrato.
No caso de que os acordos que dite a Administración respecto ao desenvolvemento
dos servizos carezan de transcendencia económica, o concesionario non terá
dereito a indemnización por razón destes.
B.- Modificacións previstas expresamente
Aos efectos do previsto no artigo 106 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector
público, prevese expresamente que, a partir do primeiro ano desde a súa
formalización, a administración poderá modificar o obxecto do contrato para
xestionar e recadar directamente a taxa por actividades e servizos relacionados ca
hixiene urbana, de feito de que ditas actuacións, en relación con esa taxa, deixen de
ser asumidas polo concesionario desde o momento que a administración determine.
Aos efectos do previsto no artigo 282 da mesma norma, considérase que esta
modificación non ten efectos sobre o réxime financeiro do contrato, nin ten
trascendencia económica para o contratista, polo que non dará dereito á
administración nin ao concesionario á esixencia de indemnización algunha por este
concepto.
Do mesmo xeito, considérase que esta modificación non ten efectos sobre a
garantía definitiva constituída polo adxudicatario.
No procedemento que se instrúa para a adopción do acordo desta modificación
debe darse audiencia ao contratista. O acordo que deberá ser adoptado polo órgano
de contratación, previo informe do servizo xurídico correspondente, poñerá fin a vía
administrativa e será inmediatamente executivo.
Cláusula 32ª. - Remate do contrato.
Ao remate do contrato por concluír o prazo da súa duración ou calquera das súas
prórrogas, así como por calquera outra causa das establecidas no presente prego
de condicións, as obras, instalacións e infraestruturas básicas dos servizos
devolveranse ao Concello, en perfecto estado de conservación e funcionamento e,
para iso, estas manteranse en todo momento nas debidas condicións de uso. A
devandita reversión non implica indemnización de ningunha clase por parte do
Concello.
Para garantir o cumprimento desta obriga o Concello designará un interventor
técnico da empresa contratista, o cal, cunha antelación de quince meses á data en
que deba producirse a reversión, vixiará a conservación das obras, instalacións e
demais bens suxeitos á devandita reversión, e informará á Corporación municipal
sobre as reparacións e reposicións necesarias para mantelas nas condicións
previstas.
En caso de desobediencia sistemática do concesionario ás disposicións da
Corporación sobre conservación das obras e instalacións ou de mala fe na súa
execución, a Corporación poderá asumir temporalmente a xestión directa do servizo,
mesmo ata a terminación do contrato, utilizando para iso o mesmo persoal e
material do contratista, sen prexuízo da indemnización que fose procedente polos
danos e prexuízos que tal conduta do concesionario orixinase ao Concello. No
mesmo caso, o Concello poderá acordar a resolución do contrato por
incumprimento das obrigas do contratista e, en consecuencia, asumir a súa xestión
directa ou contratar a dita xestión con outra empresa.
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A partir dese momento comezará a contarse o prazo de garantía ao que se refire o
presente prego.
Para levar a cabo a reversión, as partes ateranse ao previsto no artigo 131 do RSCL,
normativa de contratación e demais disposicións concordantes.
Cláusula 33ª. - Prazo de garantía.
O prazo de garantía será dun ano e comezará a contarse a partir da data de remate
do contrato pola causa que fose.
Cláusula 34ª. - Prerrogativas da Administración.
O órgano de contratación ostenta a prerrogativa de interpretar o contrato e resolver
as dúbidas que xurdan respecto do seu cumprimento. Igualmente, poderá modificar,
por razóns de interese público, os contratos, acordar a súa resolución e determinar
os efectos desta, dentro dos límites e con suxeición aos requisitos sinalados no
TRLCSP.
Os acordos que dite o órgano de contratación, logo de informe de Asesoría Xurídica,
en exercicio das súas prerrogativas de interpretación, modificación e resolución,
serán inmediatamente executivos.
As cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación, resolución e
efectos dos contratos administrativos serán resoltas polo órgano de contratación
competente, os acordos do cal porán fin á vía administrativa e contra estes
procederá recurso contencioso-administrativo, conforme ao previsto na Lei
reguladora da devandita xurisdición, sen prexuízo de que os interesados poidan
interpoñer recurso potestativo de reposición, previsto nos artigos 116 e 117 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.
Cláusula 35ª. - Risco e ventura.
O presente contrato entenderase concertado a risco e ventura do adxudicatario,
quen deberá asumir o que a xurisprudencia denomina "a alea normal do contrato";
sen prexuízo do establecido no artigo 127 do Regulamento de servizos das
corporacións locais.
CAPÍTULO VI DA LICITACIÓN
Cláusula 36ª. - Tipo de licitación.
Dadas as características do presente contrato, non se establece tipo de licitación.
Cláusula 37ª. - Crédito presupostario.
No presuposto vixente existe crédito axeitado e suficiente para a atención dos
gastos derivados deste contrato, ata o importe que se estima que ascenderán estes
gastos no presente exercicio, e que responden ás seguintes contías:
Servizo
Auga, saneamento e depuración

Aplicación presupostaria
161 227.11

Crédito inicial
2.071.000,00 €

Colaboración na recadación da taxa de RSU

162 227.99

109.150,00 €

Dado o carácter ampliable destas aplicacións, queda garantido en todo momento o
respaldo presupostario para facer fronte aos gastos derivados do contrato.
Ao tratarse dun gasto de carácter plurianual, financiarase conforme ao disposto no
artigo 174 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Cláusula 38ª. - Garantías.
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a. - Garantía provisional.
Para participar na licitación os interesados deberán acreditar a constitución previa, a
disposición do órgano de contratación, dunha garantía provisional por importe de
150.000,00 euros.
Esta garantía constituirase de conformidade co preceptuado no Capítulo I do Título
IV do TRLCSP e, en calquera das formas previstas no artigo 96 do TRLCSP, e 61 e
seguintes do Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas.
A garantía provisional responderá do mantemento das proposicións presentadas
polos licitadores ata a adxudicación. Para o licitador que resulte adxudicatario, a
garantía responderá tamén do cumprimento das obrigas que lle impón o artigo 151.2
do TRLCSP.
En caso de unións temporais de empresarios, a garantía provisional poderá
constituírse por unha ou varias das empresas participantes na unión, sempre que en
conxunto se alcance a contía requirida e garanta solidariamente a todos os
integrantes da unión temporal (art. 61.1 do RGLCAP).
b.- Garantía definitiva.
No prazo de dez días naturais contados dende o seguinte a aquel en que se reciba o
requirimento previsto no artigo 151.2 do TRLCSP, o adxudicatario deberá acreditar a
constitución, a disposición do órgano de contratación, dunha garantía definitiva por
importe de 1.000.000,00 de euros. De non se cumprir axeitadamente o requirimento
no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, e será de
aplicación o disposto no artigo 103.4 do TRLCSP en canto á súa incautación.
A garantía definitiva constituirase de conformidade con o preceptuado nos artigos
96 do TRLCSP e 55, 56 e 57 do RGLCAP, e deberá depositarse na Tesouraría do
Concello de Ames.
Achéganse modelos de aval e de certificado de seguro de caución, como Anexos III
e IV a este prego.
Cando como consecuencia da modificación do contrato, experimente variación o
seu prezo, readaptarase a garantía no prazo de quince días naturais, contados
dende a data en que se lle notifique ao adxudicatario o acordo de modificación, co
obxectivo de que a garantía garde a debida proporción co novo prezo modificado;
en caso contrario, incorrerase en causa de resolución contractual. No mesmo prazo,
contado dende a data en que se fagan efectivas, se é o caso, as penalidades ou
indemnizacións esixibles ao adxudicatario, este deberá repoñer ou ampliar a
garantía na contía que corresponda; en caso contrario incorrerá en causa de
resolución.
A garantía definitiva responderá dos conceptos a que se refire o artigo 100 do
TRLCSP.
c. - Devolución e cancelación das garantías.
A garantía provisional extinguirase automaticamente e será devolta aos licitadores
inmediatamente despois da adxudicación do contrato. En todo caso, a garantía será
retida ao adxudicatario ata que proceda á constitución da garantía definitiva, e
incautada ás empresas que retiren inxustificadamente a súa proposición antes da
adxudicación.
O adxudicatario poderá aplicar o importe da garantía provisional á definitiva ou
proceder a unha nova constitución desta última, en cuxo caso a garantía provisional
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cancelarase inmediatamente á constitución da definitiva.
A devolución e cancelación das garantías definitivas efectuarase de conformidade
co disposto nos artigos 102 TRLCSP e 65.2 e 3 do RGLCAP.
O acordo de devolución deberá adoptarse e notificarse ao interesado no prazo de
dous meses dende a finalización do prazo de garantía. Transcorrido este prazo, a
Administración deberá aboar ao contratista a cantidade debida incrementada co
interese legal do diñeiro correspondente ao período transcorrido dende o
vencemento do citado prazo ata a data da devolución da garantía, se esta non se
fixese efectiva por causa imputable á Administración.
No suposto de recepción parcial, o contratista poderá solicitar a devolución ou
cancelación da parte proporcional da garantía.
Transcorrido un ano dende a data de remate do contrato, sen que a recepción formal
e a liquidación tivesen lugar por causas non imputables ao contratista, procederase,
sen máis demora, á devolución ou cancelación da garantía unha vez depuradas as
responsabilidades a que se refire o artigo 100 do TRLCSP.
Cláusula 39ª. - Confidencialidade.
Sen prexuízo das disposicións do Texto refundido da Lei de contratos do sector
público, relativas á publicidade da adxudicación e á información que debe darse aos
candidatos e aos licitadores, estes poderán designar como confidencial parte da
información facilitada por eles ao formular as ofertas, en especial con respecto aos
segredos técnicos ou comerciais e aos seus aspectos confidenciais. Os órganos de
contratación non poderán divulgar esta información sen o seu consentimento.
A empresa adxudicataria e o persoal que interveña na execución deste contrato
deberán cumprir co deber de segredo e confidencialidade sobre os datos ou
informacións dos que teñan coñecemento durante a execución do contrato e por
estrita necesidade deste (Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección
dous datos de carácter persoal). Igualmente, serán de aplicación as disposicións de
desenvolvemento da norma anterior que se atopen en vigor na data de adxudicación
deste contrato ou que poidan estalo durante á súa vixencia. Para os efectos de
cumprir o recollido no inicio deste parágrafo, o contratista comprométese
explicitamente a formar e a informar o seu persoal das obrigas que dimanan do
establecido nestas normas.
A entidade adxudicataria asinará co Concello un contrato de encarga, que conteña
os requisitos sinalados no art 12 e concorrentes da LOPD, ao ter a adxudicataria
unha relación de encarga de tratamento, na que o Concello é responsable dos seus
propios ficheiros.
O contratista comprométese a non dar información nin datos proporcionados polo
Concello de Ames para calquera uso non previsto no presente prego.
En particular, non lles proporcionará, sen autorización expresa do Concello de Ames,
copia dos documentos elaborados ou datos a terceiras persoas, agás que fosen
sometidos tamén a acordos de confidencialidade.
Todos os datos manexados polo contratista derivados da prestación contratada,
incluíndo os soportes empregados (papel, fichas, disquetes, cintas, CD etc.) serán
propiedade do Concello de Ames, sen que o contratista poida conservar unha copia
ou empregalos con finalidade distinta a aquela que figura no contrato.
Cláusula 40ª. - Tramitación e procedemento de adxudicación.
I.- Tramitación e procedemento de adxudicación do contrato.
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O contrato adxudicarase por procedemento aberto, mediante pluralidade de
criterios, en aplicación dos artigos 138.2, 150 e 157 e seguintes do TRLCSP.
O expediente tramitarase polo procedemento ordinario, previsto no artigo 109 do
TRLCSP.
II.- Capacidade para concorrer.
Poderán participar nesta licitación as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en ningunha
das prohibicións para contratar consideradas no artigo 60 do TRLCSP, e acrediten a
súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.
Os empresarios deberán contar, así mesmo, coa habilitación empresarial ou
profesional que, se é o caso, sexa esixible para a realización da actividade ou
prestación que constitúa o obxecto do contrato.
As persoas xurídicas só poderán ser adxudicatarias de contratos cuxas prestacións
estean comprendidas dentro dos fins, obxecto ou ámbito de actividade que, a teor
dos seus estatutos ou regras fundacionais, lles sexan propios.
Para acreditar a solvencia necesaria para asinar un contrato determinado, o
empresario poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades,
independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre
que demostre que, para a execución do contrato, dispón efectivamente deses
medios.
Poderán, así mesmo, presentar proposicións as unións de empresarios que se
constitúan temporalmente para tal efecto, de conformidade co establecido no artigo
59 do TRLCSP. Cada un dos empresarios que compoñen a agrupación, deberá
acreditar a súa capacidade de obrar e a solvencia económica, financeira e técnica
ou profesional, coa presentación da documentación a que fan referencia as
cláusulas seguintes. A duración das unións temporais de empresarios será
coincidente coa do contrato ata a súa extinción, e deberase indicar en documento
privado os nomes e circunstancias dos empresarios que a subscriban, a
participación de cada un de eles e a persoa ou entidade que, durante a vixencia do
contrato ostentará a plena representación de todos eles fronte á Administración. O
citado documento deberá estar asinado polos representantes de cada unha das
empresas compoñentes da unión.
A presentación de proposicións diferentes por empresas vinculadas suporá a
exclusión do procedemento de adxudicación, a todos os efectos, das ofertas
formuladas. Non obstante, se sobreviñese a vinculación antes de que conclúa o
prazo de presentación de ofertas, poderá subsistir a oferta que determinen de
común acordo as citadas empresas.
Consideraranse empresas vinculadas as que se atopen nalgún dos supostos
previstos no artigo 42 do Código de Comercio.
III.- Presentación de proposicións.
As proposicións dirixidas á Sección de Contratación, presentaranse no Rexistro
Xeral de Entrada de Documentos deste Concello, dende as 9:00 ata as 14:00 horas,
no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da última publicación do
anuncio de licitación nos boletíns oficiais do Estado e da provincia. Se o último día
de presentación fose sábado ou festivo, o prazo remataría o seguinte día hábil.
Cando as proposicións se envíen por correo, o empresario deberá xustificar a data
de imposición do envío na Oficina de Correos e anunciar ao Órgano de Contratación
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a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama no mesmo día.
Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non será admitida a proposición,
se é recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data de terminación
do prazo fixado no anuncio de licitación.
Transcorridos, non obstante, dez días naturais seguintes á indicada data sen
recibirse a proposición, esta non será admitida en ningún caso.
Unha vez presentada unha proposición non poderá ser retirada baixo ningún
concepto.
Para respectar o establecido no artigo 140.1 do TRLCSP os licitadores poderán
designar como confidenciais algúns dos documentos achegados. Esta circunstancia
deberá reflectirse claramente no propio documento designado como tal, todo iso
sen prexuízo do establecido na Lei sobre publicidade da adxudicación e información
que debe darse aos licitadores.
A presentación de proposicións presume por parte do licitador a aceptación
incondicionada das cláusulas deste prego e do de prescricións técnicas, e a
declaración responsable de que reúne todas e cada unha das condicións esixidas
para contratar coa Administración.
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición.
Tampouco poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros, se o
fixo individualmente, ou figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas
normas dará lugar á non admisión de todas as propostas por el subscritas.
Os contratistas interesados poderán examinar a documentación que conforma o
expediente, na Sección de Contratación, no prazo e horario previstos no parágrafo
anterior.
IV.- Contido das proposicións.
Os licitadores presentarán tres sobres pechados e asinados por eles mesmos ou
polas persoas que os representen, nos que se indicarán ademais da razón social e
da denominación da entidade concursante, o título do procedemento. Estes sobres
conterán: o primeiro (A), a documentación esixida para participar no procedemento;
o segundo (B), a documentación correspondente ás referencias técnicas; e o terceiro
(C), a proposición económica axustada ao modelo que se inclúe neste prego.
* Sobre A.
* Título: SOBRE A "Documentación administrativa para participar no procedemento
aberto convocado para a contratación do servizo público do “Ciclo Integral da Auga”
no Concello de Ames.
* CONTIDO: Neste sobre deberán incluírse obrigatoriamente os seguintes
documentos orixinais ou fotocopias debidamente compulsadas:
a. - Capacidade de obrar.
a.1. - A capacidade de obrar dos empresarios que sexan persoas xurídicas
acreditarase mediante a escritura ou documento de constitución e de modificación,
se é o caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible
conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non for esixible, a
acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento
de constitución, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que
se regula a súa actividade, inscritos, se é o caso, no correspondente Rexistro oficial.
a.2. - A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de
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Estados membros da Unión Europea acreditarase pola súa inscrición nun rexistro
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde estean establecidos, ou
mediante a presentación das certificacións que se indican no Anexo I do RGLCAP,
en función dos diferentes contratos.
a.3. - As persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes á Unión Europea
deberán xustificar mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente
española, que se acompañará á documentación que se presente, que o Estado de
procedencia da empresa estranxeira admite á súa vez a participación de empresas
españolas na contratación coa Administración e cos entes, organismos ou entidades
do sector público asimilables aos enumerados no artigo 3, en forma
substancialmente análoga. Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada
prescindirase do informe sobre reciprocidade en relación coas empresas de Estados
signatarios do Acordo sobre Contratación Pública da Organización Mundial de
Comercio, segundo dispón o art. 55 do TRLCSP.
a.4. - No suposto de concorrer un empresario individual acompañará o Documento
Nacional de Identidade ou documento que, se é o caso, o substitúa
regulamentariamente.
b.- Representación.
Os/as que comparezan ou asinen solicitudes de participación en nome doutro/a ou
representen unha persoa xurídica, deberán acompañar tamén poder acreditativo da
súa representación declarado cumprido polos Servizos Xurídicos do Concello de
Ames, todo iso en orixinal ou copia compulsada. Igualmente deberán presentar
fotocopia compulsada do DNI da persoa ao favor da cal se outorgou o
apoderamento ou representación. Se o documento acreditativo da representación
contivese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito no Rexistro
Mercantil.
c. - Declaración responsable, conforme ao modelo fixado no Anexo IV ao presente
prego, de que o licitador, se se trata de persoa física, ou a empresa, os seus
administradores e representantes, se se trata de persoa xurídica, así como o
asinante da proposición, non están incursos en ningunha das prohibicións para
contratar recollidas no artigo 60 do TRLCSP, nos termos e condicións previstos
neste. Esta declaración incluirá a manifestación de estar ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas
disposicións vixentes, así como de non ter débedas en período executivo de
pagamento, salvo que estivesen garantidas, co Concello de Ames.
A xustificación acreditativa de tal requisito deberá presentala, antes da
adxudicación, o empresario ao favor do cal se vaia efectuar esta.
d. - Acreditación da finalidade da empresa e da súa organización ou da titulación do
licitador individual.
Os licitadores deberán presentar a documentación que acredite debidamente que a
finalidade ou actividade da persoa física ou xurídica teña relación directa co obxecto
do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras fundacionais.
Igualmente deberán acreditar que dispoñen dunha organización con elementos
persoais e materiais abondos para a debida execución do contrato.
e. - Solvencia económica, financeira e técnica ou profesional, conforme aos artigos
64 e 68 da lei.
e.1 Solvencia económica e financeira:
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Acreditarase polos seguintes medios (simultaneamente):
- Polo menos dúas declaracións apropiadas de entidades financeiras diferentes nas
que estas se pronuncien expresamente sobre a solvencia económica e financeira da
empresa licitadora para a realización do obxecto do contrato, de acordo co modelo
que figura como anexo V a este prego.
- Xustificante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais,
nos termos establecidos na cláusula 27ª deste prego.
No caso de que o seguro de indemnización por riscos profesionais non se estenda á
totalidade do prazo de execución do contrato, o/a licitador/a deberá presentar,
ademais da póliza correspondente, un documento, debidamente asinado, no que se
reflicta o compromiso, no suposto de resultar adxudicatario/a, de renovación
periódica do seguro que abranga a totalidade do prazo de concesión. A acreditación
efectiva do cumprimento desta circunstancia deberá achegala o/a adxudicatario/a
cunha antelación mínima dun mes con respecto á data de expiración daquel.
e.2 Solvencia técnica ou profesional:
Acreditarase polos seguintes medios (simultaneamente):
- Titulacións académicas e profesionais do persoal que o/a licitador/a teña asignado
directamente ao Ciclo Integral da Auga, con indicación da súa antigüidade e
experiencia.
- Relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres anos, que
inclúa importe, datas e beneficiarios públicos ou privados destes. Cando o
destinatario sexa unha entidade do sector público, os servizos ou traballos
efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos polo órgano competente,
con todos os requisitos formalmente esixibles; cando o destinatario sexa un suxeito
privado, os servizos acreditaranse mediante un certificado expedido por este.
Só serán admitidos na licitación aqueles licitadores que estean a prestar ou
prestaran servizos de abastecemento de auga, saneamento e depuración, de forma
conxunta ou separada, en, polo menos, dous municipios cunha poboación de máis
de 20.000 habitantes cada un, individualmente ou en unión temporal de empresas.
Deberase acompañar certificado das administracións públicas en que están a
prestar ou prestaran os devanditos servizos.
No caso de unións temporais de empresas, abonda con que unha das empresas
integrantes da UTE reúna o dito requisito para acreditar a solvencia técnica da UTE.
- Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que dispón para
a execución das actividades do Ciclo Integral da Auga.
f. - Unións temporais de empresas.
Para que na fase previa á adxudicación sexa eficaz a unión temporal fronte á
Administración deberán presentar, todos e cada un dos concursantes, os
documentos esixidos na presente cláusula, ademais dun escrito de compromiso no
que se indicarán: os nomes e circunstancias de quen a constitúa; a participación de
cada un deles; a asunción do compromiso de constituírense formalmente en unión
temporal en caso de resultaren adxudicatarios e a designación dun representante ou
apoderado único da unión con poderes cumpridos para exercitar os dereitos e
cumprir as obrigas que do contrato se deriven. O citado documento deberá estar
asinado polos representantes de cada unha das empresas que compoñen a unión.
No suposto de que o contrato se adxudicase a unha unión temporal de empresarios,
esta acreditará a súa constitución en escritura pública, así como o CIF asignado á
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devandita unión, antes da formalización do contrato. En todo caso, a duración da
unión será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.
g. - Xurisdición de concursantes estranxeiros.
Os concursantes estranxeiros deberán presentar declaración de someterse á
xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia, se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese
corresponderlles.
h. - Rexistro de licitadores.
O certificado de inscrición no Rexistro de Licitadores do Estado, da Xunta de Galicia
ou da Deputación Provincial da Coruña, eximirá os licitadores inscritos da
presentación nas convocatorias de contratación da documentación relativa á
personalidade e capacidade de obrar, representación, habilitación profesional ou
empresarial, e clasificación, así como das declaracións de non se atoparen incursos
en prohibicións para contratar coa Administración, de estaren ao corrente no
cumprimento de obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
Esta certificación deberá acompañarse dunha declaración responsable do licitador
na que manifeste que as circunstancias reflectidas no correspondente certificado
non experimentaron variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de
resultar adxudicatario, no documento en que se formalice o contrato.
i.- Documento acreditativo da constitución da garantía provisional.
j. - Unha relación de todos os documentos incluídos neste sobre.
Os documentos deberán presentarse orixinais ou mediante copias destes que teñan
o carácter de auténtica conforme á lexislación vixente, ou fotocopia compulsada por
funcionario/a habilitado/a para iso.
* Sobre B.
* Título: SOBRE B "Documentación relativa aos criterios de adxudicación
ponderables en función dun xuízo de valor para participar no procedemento aberto
convocado para a contratación do servizo público do “ciclo integral da auga” no
Concello de Ames.
A documentación relativa aos criterios cuxa ponderación dependa dun xuízo de
valor debe presentarse, en todo caso, en sobre independente do resto da
proposición co obxecto de evitar o coñecemento desta última antes de que se
efectuara a valoración daqueles.
* CONTIDO: Conterá aqueles documentos que sexan precisos para a valoración dos
criterios que dependan dun xuízo de valor e presentarase cumprindo o requisito
establecido no artigo 26 do Real decreto 817/2009, do 8 de maio. En particular:
A documentación técnica das ofertas presentarase estruturada conforme aos
seguintes apartados, coa extensión que se crea conveniente. Os licitadores deberán
achegar a documentación técnica, ademais de na forma convencional en formato
papel, en soporte informático. A documentación técnica completa integrarase en
arquivos con formato dixital editable de acordo ás condicións de compatibilidade
seguintes:
a) Textos e figuras: en formato Microsoft Word, versión Office XP.
b) Datos numéricos: en formato Microsoft Excel, versión Office XP.
c) Planos: en formato dwg de Autodesk, baixo Windows.
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Non obstante, deberase presentar, en tomo separado e identificado como
"RESUMO TÉCNICO" e seguindo a mesma estrutura, un resumo de toda a
documentación cunha extensión máxima de 200 páxinas a unha cara.
Os licitadores só poderán propoñer unha solución por cada apartado do sobre B;
descartaranse variantes técnicas ou condicionadas.
1. Proxecto de organización dos servizos proposto.
Para todos os apartados deste punto, deberá especificarse o custo asociado á
proposta. Este custo deberá reflectirse convenientemente no Plan Económico
Financeiro que se entregue xunto á oferta económica.
1.1 Medios persoais adscritos aos servizos.
Os licitadores describirán de forma detallada como pretende levar a cabo os
traballos necesarios para a xestión dos servizos, cos medios humanos que pon
directamente a disposición destes, estrutura e organigrama do persoal, categoría
profesional, retribucións salariais, convenio colectivo de aplicación, dedicación,
funcións, quendas de traballo, plan de prevención de riscos laborais, plans de
formación e promoción persoal, etc.
Así mesmo, detallarán os medios humanos para outras tarefas relacionadas cos
servizos financiados polos usuarios, promotores, urbanizadores, etc. (estes traballos
non deben interferir no funcionamento normal dos servizos):
1.1.1 Estrutura e organigrama do persoal.
Realizarase un organigrama organizativo e estrutural de todos os servizos, cos
medios humanos necesarios, así como a súa interconexión.
1.1.2 Táboa resumo de persoal adscrito ao contrato.
Detallarase por servizo e categorías profesionais, diferenciando:
- Persoal de administración, mandos intermedios, taller, laboratorio, etc.
- Persoal directo: distinguirá servizo de abastecemento de auga, rede de
sumidoiros e depuración e outros servizos.
1.1.3 Plan anual de persoal.
Indicará, para cada mes, a previsión de persoal necesario por servizo e categoría
profesional, dedicación, horarios, quendas e persoal de substitución necesario, de
modo que sempre estean cubertos a totalidade de postos de traballo, a pesar das
vacacións, días de permiso, horas sindicais, baixas, etc. Así mesmo, indicaranse o
plan de prevención de riscos laborais, os plans de formación e promoción de
persoal.
1.2 Medios materiais e técnicos adscritos aos servizos.
Os licitadores achegarán unha descrición dos medios materiais e técnicos que se
comprometen a adscribir aos servizos, coa súa valoración económica.
1.2.1 Vehículos a disposición do servizo.
Con indicación da cantidade, uso e principais características técnicas (marca,
modelo, potencia, capacidade, etc.). Presentaranse facturas pro forma dos
vehículos que se vaian adquirir, plan de substitución destes, fichas técnicas dos
vehículos e prazo de posta en servizo.
1.2.2 Dependencias.
Oficinas, naves, talleres, almacéns, laboratorio, etc. con indicación expresa da
súa situación e superficie.
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1.2.3 Almacén de materiais.
Indicarase e relacionará o stock de material no almacén necesario para facer
fronte a calquera avaría ou imprevisto.
1.2.4 Medios técnicos.
Indicaranse e relacionarán os medios técnicos, material e equipos a disposición
dos servizos. Así mesmo, detallaranse os medios materiais e técnicos para
outras tarefas relacionadas cos servizos financiados polos usuarios, promotores,
urbanizadores, etc., (estes traballos non deben interferir no funcionamento
normal dos servizos).
2. Metodoloxía de xestión e mellora dos servizos propostos.
Para todos os apartados deste punto, deberá especificarse o custo asociado á
proposta. Este custo deberá reflectirse convenientemente no Plan Económico
Financeiro que se entregue xunto á oferta económica.
Explotación, mantemento, conservación, reparación e mellora dos elementos de
tratamento, abastecemento, saneamento e depuración, onde os licitadores
describirán a metodoloxía, programación e medios que se destinarán para cada un
dos seguintes apartados. O detalle deberá ser coherente co sinalado polos
licitadores nos puntos 1.1) e 1.2).
2.1 Plan de explotación, mantemento, conservación e reparación das instalacións e
rede de abastecemento de auga potable.
Inclúense todas as instalacións dende a súa captación ata a acometida domiciliaria.
2.2 Plan de control de calidade da auga potable, de acordo coa normativa vixente.
Os licitadores incluirán nas súas ofertas un detallado plan de control de calidade da
auga potable no que se definan a organización do control de calidade da auga,
laboratorio, persoal, programa de análises xustificativas e organización para o
cumprimento da lexislación vixente.
2.3 Plan de mellora do balance hidráulico do sistema de auga potable.
No devandito apartado deberase especificar, como mínimo, as seguintes cuestións:
2.3.1 Plan de control permanente de fugas.
As ofertas deberán incluír un plan de actuacións en busca de fugas e memoria
dos sistemas para a busca de fugas a introducir polo licitador, cunha breve
descrición deste e o seu funcionamento. Os licitadores deberán propoñer un
programa de actuación neste campo establecendo uns obxectivos claros de
rendementos e volumes de perdas ao longo do período da concesión.
2.3.2 Plan especial para redución do consumo municipal en edificios, colexios,
xardíns, piscinas, baldeos e demais instalacións dependentes do Concello.
2.4 Plan de xestión e lectura de contadores.
Descrición detallada da metodoloxía, programación e medios que se destinarán para
a lectura de contadores.
2.5 Plan de explotación, mantemento, conservación e reparación das instalacións e
rede de saneamento.
Os licitadores deberán prestar especial atención á limpeza da rede de sumidoiros e
ao mantemento.
2.6 Plan de control de verteduras e fugas na rede saneamento.
2.7 Plan de explotación, mantemento, conservación e reparación das EDARs e
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Instalacións de Bombeos.
2.8 Sistema de comunicación e atención ao cliente.
2.8.1 Descrición do S.I.X. a aplicar: Memoria descritiva do sistema que se
compromete a introducir nos servizos, metodoloxía, cartografía, toma de datos,
prazos de entrega, etc., compatible cos sistemas do Concello.
2.8.2 Sistema de seguimento da flota de vehículos con GPS.
2.8.3 Descrición do sistema de automatización do servizo, mediante telemando
e telecontrol, etc.
2.8.4 Plan de xestión comercial. Atención ao usuario.
Describirase o programa informático comercial de clientes e o sistema de
comunicacións co usuario e o Concello.
Os licitadores deberán indicar o sistema informático de xestión de usuarios que
destinarán aos servizos. Igualmente deberase garantir que os 365 días do ano e
as 24 horas diarias os subscritores poidan ser informados e realizar as xestións
relativas aos servizos.
2.8.5 Plan de información, sensibilización e compromiso coa comunidade.
As ofertas deberán indicar as campañas de información, publicidade, educación
ambiental e compromiso coa comunidade que se comprometen a poñer en
práctica, con especial fincapé no inicio dos servizos, indicando o custo
económico que se comprometen a destinar a estas.
3. Plan de calidade dos servizos.
Incluirase un detallado Plan de Xestión de calidade e un Plan de xestión ambiental
dos servizos ofertados.
4. Plan director dos servizos.
O Plan director enténdese como o conxunto de renovacións, obras novas e
innovacións tecnolóxicas que o licitador propón que se realicen, durante o período
concesional, para asegurar a prestación dos servizos, tanto en cantidade como en
calidade, cuxo financiamento realizará o Concello, a través de medios propios,
mediante subvencións ou achegas de axentes urbanizadores e outras
administracións.
Deberase incluír na oferta, coas especificacións que se indican no prego de
cláusulas técnicas, a metodoloxía, programación e os medios de elaboración dun
Plan Director cuxo contido, como mínimo, desenvolverá o seguinte:
4.1 A análise e diagnóstico do estado actual das infraestruturas dos servizos.
Modelos matemáticos das redes.
4.2 Estudo das necesidades dos servizos ata o ano horizonte da concesión.
4.3 Plan de investimentos a realizar durante a vixencia da concesión. Este plan
conterá con detalle os seguintes apartados:
a.- Descrición detallada do conxunto de obras e innovacións tecnolóxicas que
compoñen a solución proposta, distinguindo:
* Obras necesarias para asegurar o correcto funcionamento dos servizos.
* Actuacións de innovación tecnolóxica no ámbito da xestión dos servizos, con
atención ao plan especial para a redución do consumo municipal de auga.
b.- Agrupación dos investimentos e proposta de execución destes.
c.- Anteproxecto de todas as obras e actuacións propostas.
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Os licitadores, para os anteproxectos e os posteriores proxectos de execución,
utilizarán os prezos unitarios que se achegan no Prego de Prescricións Técnicas. Ao
prezo de execución de material aplicaránselle os gastos xerais e beneficio Industrial,
así como o IVE correspondente para obter o presuposto de execución por contrata.
Poderase incluír, a xeito de exemplo, un plan director a partir dos datos das
instalacións adscritas ao servizo, incluídas no Prego de Prescricións Técnicas.
5. Melloras relacionadas cos servizos.
Describiranse as melloras que o licitador propoña, as cales deben estar relacionadas
cos servizos. Estas melloras deberán estar valoradas economicamente.
6. Información adicional ou complementaria.
As empresas licitadoras poderán achegar toda aquela información adicional, que
consideren conveniente, sobre os aspectos relacionados no apartado anterior,
mantendo a mesma estrutura e orde.
* Sobre C .
* Título: Proposición económica para participar no procedemento aberto convocado
para a contratación do servizo público do “Ciclo Integral da Auga” no Concello de
Ames.
* CONTIDO:
Este sobre conterá a oferta económica e aqueles documentos relativos aos criterios
de valoración, distintos do prezo, que deban avaliarse mediante a aplicación dunha
fórmula.
a.- Proposición económica.
Nesta proposición expresarase o prezo de execución do contrato; deberá figurar
como partida independente o importe do imposto sobre o valor engadido. A oferta
económica presentarase conforme ao modelo que se incorpora como ANEXO I a
este prego.
As proposicións presentaranse escritas a máquina ou con letra clara e non se
aceptarán aquelas que conteñan omisións, erros ou emendas que impidan coñecer
claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a oferta.
b.- Estudo económico-financeiro da concesión.
Os licitadores deberán achegar un estudo económico-financeiro da explotación do
Ciclo Integral da Auga, cunha memoria explicativa, considerando unha duración de
15 anos e como hipótese unha inflación interanual do 2 por cento. Nel xustificarase
que as diferentes partidas que compoñen os custos de explotación dos servizos son
razoables e aceptables para obter un nivel de prestación do servizo óptimo.
A estrutura de custos - excluído o IVE- que deben presentar os licitadores para a
valoración deste criterio é a que se inclúe no Prego de Prescricións Técnicas. En
caso contrario, non se aceptarán ou homoxeneizaranse as ofertas económicas
conforme a este prego.
O Concello de Ames non asumirá en ningún caso responsabilidade sobre as
previsións de crecemento realizadas polos licitadores. Estas non poderán servir de
base para futuras reclamacións de subas tarifarias fundamentadas sobre as
desviacións do plan de ingresos ofertado polos licitadores.
V. - Constitución da Mesa de Contratación, cualificación de documentación e
apertura de proposicións.
V.1 Constitución da Mesa.
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Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa
de Contratación que estará integrada do seguinte xeito:
Presidente: O alcalde-presidente ou concelleiro/a en quen delegue.
Vogais:
a) O/a secretario/a xeral da Corporación, ou funcionario/a de habilitación
estatal en quen delegue.
b) O/a interventor/a municipal, ou funcionario/a de habilitación estatal en
quen delegue.
c) A Concelleira Delegada en materia de Medio Ambiente.
d) A Arquitecta Municipal.
e) Tres membros da Corporación a designar polo Pleno.
Exercerá de secretario da Mesa o xefe do servizo de contratación.
A mesa nomeará, alomenos, un técnico na materia para o seu asesoramento, con
voz e sen voto.
V.2 Cualificación da documentación de carácter xeral e defectos ou omisións
emendables.
A Mesa de Contratación cualificará previamente a documentación a que se refire o
art. 146.1 do TRLCSP, contida no sobre A. Para os efectos da expresada
cualificación, o presidente ordenará a apertura dos sobres, e o secretario certificará
a relación de documentos que figuren en cada un deles.
Se a Mesa observase defectos ou omisións emendables na documentación
presentada comunicarállelo verbalmente aos interesados. Sen prexuízo do anterior,
as circunstancias salientadas deberán facerse públicas a través de anuncios do
órgano de contratación; concederase un prazo non superior a tres días hábiles para
que os licitadores os corrixan ou emenden ante a propia Mesa de Contratación.
Do actuado anteriormente deixarase constancia na acta que necesariamente debe
estenderse.
V.3 Valoración dos criterios de selección das empresas.
Unha vez cualificada a documentación a que se refire o artigo 146.1 do Texto
refundido da lei, a Mesa procederá ao exame e valoración da solvencia, conforme se
prevé no artigo 82 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións
públicas, con declaración expresa dos rexeitados e das causas do seu rexeitamento.
Para estes efectos, o órgano e a Mesa de Contratación poderán solicitar do
empresario aclaracións sobre os certificados e documentos presentados ou requirilo
para a presentación doutros complementarios, o que deberá cumprimentar no prazo
de cinco días sen que poidan presentarse despois de declaradas admitidas as
ofertas conforme ao disposto no artigo 83.6 do RGLCAP.
V.4 Apertura das proposicións.
Concluída a fase anterior, celebrarase o acto público de apertura das proposicións,
acto que se desenvolverá de conformidade co establecido nos artigos 26 e 27 do
Real decreto 817/2009, do 8 de maio, e, no non previsto neles, polo artigo 83 do
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas.
Comezará o acto coa lectura do anuncio do contrato. A seguir procederase ao
reconto das proposicións presentadas e á súa confrontación cos datos que figuren
nos certificados estendidos polo xefe da oficina receptora destas. Feito isto, darase
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coñecemento ao público do número das proposicións recibidas e do nome dos
licitadores, dando ocasión aos interesados para que poidan comprobar que os
sobres que conteñen as ofertas se atopan na Mesa e en idénticas condicións en que
foron entregados.
En caso de discrepancias entre as proposicións que figuren en poder da Mesa e as
que como presentadas se deduzan das certificacións de que dispón a mesma, ou
que se presenten dúbidas das condicións de segredo en que deberon ser
custodiadas, suspenderase o acto e realizaranse urxentemente as investigacións
oportunas sobre o sucedido. Se é o caso, volverase anunciar novamente e por
escrito aos licitadores, a continuación do acto público unha vez que todo quedara
aclarado na debida forma.
O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados,
con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e da causa ou causas de
inadmisión destas últimas e notificará o resultado da cualificación.
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do
procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non
poderán ser abertos.
Antes da apertura da primeira proposición invitarase aos licitadores interesados a
que manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen
necesarias. Se é o caso, a Mesa procederá ás aclaracións e contestacións
pertinentes, pero sen que neste momento poida facerse cargo de documentos que
non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou
emenda de defectos ou omisións a que se refire o artigo 81.2 do RGLCAP.
Seguidamente, a Mesa procederá á apertura do sobre "B" das proposicións que
fosen admitidas e someteranse aos informes técnicos que se consideren oportunos.
No caso de que no sobre B figurase algún aspecto propio dos criterios do sobre C,
quedará excluído o devandito licitador do procedemento, sen pasar a abrir o seu
sobre C.
Valoradas as proposicións do Sobre B, a Mesa de Contratación realizará en acto
público a apertura do Sobre "C". Inicialmente, nese acto público darase conta do
resultado da cuantificación dos criterios de adxudicación aos que se refire o Sobre
"B". A continuación abriranse os Sobres "C".
A Mesa de Contratación valorará os criterios de adxudicación contidos no Sobre C,
de conformidade co previsto na Cláusula 40. VII deste PCAP.Antes da adxudicación,
a Mesa de Contratación poderá solicitar os informes técnicos que considere
precisos.
Finalmente, valorará conxuntamente as ofertas presentadas, sumando os puntos
obtidos por cada licitador nos diferentes criterios de adxudicación por orde
decrecente, salvo as que se declarasen desproporcionadas ou anormais ( artigo 152
LCSP).
Correspóndelle á Mesa efectuar proposta de adxudicación ao órgano de
contratación nos termos do parágrafo anterior.
VI.5. Rexeitamento de proposicións.
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e
admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o
modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da proposición ou
existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou
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inconsistencia que a fagan inviable, será desestimada pola Mesa de Contratación en
resolución motivada.
VI. 6. Renuncia do contratista:
A presentación da oferta vincula o contratista coa Administración de tal modo que a
renuncia á adxudicación do contrato ou á execución deste, realizada en calquera
fase de tramitación do expediente (a xeito de exemplo: durante o prazo de
presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a
adxudicación, c) antes da formalización do contrato, d) durante a prestación do
servizo, e) á recepción, etc.) faculta á Corporación para que proceda á incautación
da garantía provisional no caso a), e da garantía definitiva nos restantes, sen
prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á
Administración contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.
VII.- Criterios base para a adxudicación.
Os criterios obxectivos que servirán de base para a adxudicación do procedemento
aberto, serán os seguintes:
1. - Canon inicial anticipado: deberase valorar ata un máximo de 35 puntos,
conforme ao seguinte criterio (Sobre C):
Oferta máis baixa (Canon mínimo) = 0 puntos.
Oferta máxima (Canon máximo) = 30 puntos.
De acordo coa seguinte fórmula lineal:
Pi = 30 (Eci/ECmax), sendo:
• Pi: Puntuación outorgada á oferta i
• "ECi": canon inicial anticipado da oferta i
• "ECmax": maior canon inicial anticipado de todas as ofertas admitidas.
O canon mínimo ofertado non poderá ser inferior a 4.000.000 €.
2. - Canon anual variable: deberase valorar ata 15 puntos e será de aplicación a
seguinte formula (Sobre C):
Pi= 15 (Vi/Vmax), sendo:
Pi: Puntuación outorgada á oferta i.
Vi: canon anual da oferta i
Vmax: maior canon anual variable de todas as ofertas admitidas.
3. - Baixa sobre os prezos incluídos no Prego de Prescricións Técnicas:
Deberase valorar ata 5 puntos e será de aplicación a seguinte formula (Sobre C):
Pi= 5 (Bi/Bmax), sendo:
Pi: Puntuación outorgada á oferta i.
Bi: baixa da oferta i
Bmax: maior baixa de todas as ofertas admitidas.
4. - Proxecto de organización dos servizos: ata 16 puntos (Sobre B):
4.1 Medios persoais adscritos aos servizos: ata 8 puntos.
4.2 Medios materiais e técnicos adscritos aos servizos: ata 8 puntos.
5. - Metodoloxía de xestión e mellora dos servizos: ata 19 puntos (Sobre B).
5.1
Plan de explotación, mantemento, conservación e reparación das
instalacións e rede de abastecemento: ata 5 puntos.
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5.2 Plan de control de calidade da auga potable: ata 2 puntos.
5.3 Plan de mellora do balance hidráulico do sistema de auga potable: ata 2
puntos.
5.4 Plan de xestión e lectura de contadores: ata 2 puntos.
5.5 Plan de explotación, mantemento, conservación e reparación das
instalacións e rede de saneamento: ata 2 puntos.
5.6 Plan de control de verteduras e fugas de saneamento: ata 2 puntos.
5.7 Plan de explotación, mantemento, conservación e reparación das EDARs e
estacións de bombeo: ata 2 puntos.
5.8 Sistema de comunicación e atención ao cliente: ata 2 puntos.
6. - Plan de calidade dos servizos: ata 5 puntos (Sobre B):
6.1 Desenvolvemento do Plan de xestión de calidade e do Plan de xestión
ambiental: ata 5 puntos.
7. - Plan director do servizo: ata 6 puntos (sobre B).
7.1 Desenvolvemento do Plan director: ata 6 puntos.
8. - Melloras relacionadas cos servizos: ata 4 puntos (sobre B).
Cláusula 41. - Clasificación das ofertas, adxudicación do contrato e notificación
da adxudicación
1 O órgano de contratación, conforme ao artigo 151 do TRLCSP, clasificará, por orde
decrecente, as proposicións presentadas e que non fosen declaradas
desproporcionadas ou anormais. Para realizar a devandita clasificación, atenderá
aos criterios de adxudicación sinalados no prego e poderá solicitar cantos informes
técnicos estime pertinentes.
2. O órgano de contratación requiriralle ao licitador que presentase a oferta máis
vantaxosa, sen atender exclusivamente ao valor económico, para que, dentro do
prazo de dez días hábiles, contados dende o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, presente a documentación xustificativa de atoparse ao corrente no
cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social ou autorice ao
órgano de contratación para obter de forma directa a acreditación disto, de dispoñer
efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución
do contrato conforme ao artigo 64.2 do TRLCSP, de dispoñer do seguro de
responsabilidade civil ao que se refire a cláusula 27 ª, e de constituír a garantía
definitiva que sexa procedente.
No caso de unión temporal de empresas, escritura pública de formalización da
devandita UTE validada pola Secretaría Xeral do Concello de Ames. Na escritura
deberase indicar a duración da UTE, e esta deberá coincidir coa duración do
contrato ata a súa extinción.
De non se cumprir axeitadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase
que o licitador retirou a súa oferta, e procederase, nese caso, a solicitar a mesma
documentación ao licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as
ofertas.
3. O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación.
Non poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha oferta ou
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego.
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4. A adxudicación deberá ser motivada e notificaráselle aos candidatos ou
licitadores. Ao mesmo tempo, publicarase no perfil do contratante.
A notificación deberá conter toda a información necesaria para permitirlle ao licitador
excluído ou ao candidato descartado interpoñer, conforme ao artigo 40 do TRLCSP,
un recurso suficientemente fundado contra a decisión de adxudicación.
En particular, expresará os seguintes aspectos:
-En relación cos candidatos descartados, a exposición resumida das razóns polas
que se rexeita a súa candidatura.
-Respecto dos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación, tamén de
forma resumida, as razóns polas que non se admitiron as súas ofertas.
-En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da
proposición do adxudicatario que determinasen a selección da súa oferta con
preferencia sobre as que presentaron os restantes licitadores con ofertas admitidas.
Será de aplicación á motivación da adxudicación a excepción de confidencialidade
contida no artigo 153.
Na notificación e no perfil de contratante indicarase o prazo en que debe procederse
á súa formalización conforme ao artigo 156.3.
A notificación farase por calquera dos medios que permiten deixar constancia da
súa recepción por parte do destinatario. En particular, poderá efectuarse por correo
electrónico ao enderezo que os licitadores ou candidatos designasen ao presentar
as súas proposicións.
Cláusula 42. - Publicación da formalización e formalización do contrato
O contrato terá a publicidade prevista no artigo 154 do TRLCSP e formalizarase en
documento administrativo que se axuste con exactitude ás condicións da licitación,
non máis tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que reciban a
notificación da adxudicación os licitadores e candidatos na forma prevista no
TRLCSP. O devandito documento constituirá título suficiente para acceder a
calquera rexistro público.
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizase o contrato dentro
do prazo indicado, a Administración poderá acordar a incautación sobre a garantía
definitiva do importe da garantía provisional que no seu caso se esixise.
Serán por conta do adxudicatario ou adxudicatarios, se é o caso, os gastos
derivados da formalización do contrato, incluídos os tributos e todos os demais
esixibles conforme ás disposicións vixentes ou gastos que orixine a adxudicación.
Sen o requisito da formalización, non se tramitará ningunha certificación de
pagamento ao contratista, nin poderá iniciarse a execución do contrato.
No suposto de que o contratista opte por formalizar o contrato en documento
público notarial, correrán pola súa conta todos os gastos que orixine tal
formalización.
O documento de formalización do contrato, xunto co prego de cláusulas
administrativas particulares e o de prescricións técnicas, terá natureza contractual.
2) Documento acreditativo do aboamento dos gastos de inserción do anuncio de
licitación no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia
ANEXO I
Modelo de Proposición Económica
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Don/a (nome e apelidos da persoa individual que licita), con domicilio en
______________________, provisto do Documento Nacional de Identidade número
______________, en plena posesión da súa capacidade xurídica ou de obrar,
actuando en nome propio ou en representación de ____________________, conforme
acredito con poder verificado, invitado/a a participar no procedemento aberto
convocado para a contratación do servizo público do Ciclo Integral da Auga do
Concello de Ames, declaro coñecer o Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares e o de Prescricións Técnicas que serven de base a este contrato, e
aceptalo en todo o seu contido, así como os demais documentos que constan
unidos ao expediente da súa razón, e comprométome á súa realización nos
seguintes termos:
* Canon inicial:............................................................................................euros (en
cifras e letras).
* Canon anual:.....................................................................(porcentaxe da facturación
neta anual).
* Baixa sobre prezos de obras:......................................................(porcentaxe sobre
prezos incluídos no Prego de Prescricións Técnicas).
O importe do imposto sobre o valor engadido deberá figurar como partida
independente.
(Lugar, data e sinatura).
ANEXO II
Modelo de Aval
A Entidade (razón social da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca),
NIF, con domicilio (para os efectos de notificacións e requirimentos) na
rúa/praza/avenida, código postal, localidade, e no seu nome (nome e apelidos dos
apoderados), con poderes suficientes para obrigalo neste acto, segundo resulta da
verificación de poderes que se indica na parte inferior deste documento, AVALA a:
(nome e apelidos ou razón social do avalado), NIF, en virtude do disposto por:
(norma/s e artigo/s que impón/n a constitución desta garantía) para responder das
obrigas seguintes: (detallar o obxecto do contrato ou obriga asumida polo
garantido), ante o Concello de Ames, por importe de: (en letras e en cifras).
A entidade avalista declara baixo a súa responsabilidade, que cumpre os requisitos
previstos no artigo 56.2 do Regulamento xeral da Lei de contratos das
administracións públicas. Este aval outórgase solidariamente respecto ao obrigado
principal, con renuncia expresa ao beneficio de excusión e con compromiso de
pagamento ao primeiro requirimento do Concello de Ames, con suxeición aos
termos previstos na lexislación de contratos das administracións públicas, nas súas
normas de desenvolvemento e na normativa reguladora da Caixa Xeral de
Depósitos.
O presente aval estará en vigor ata que o Concello de Ames, ou quen no seu nome
sexa habilitado legalmente para iso, autorice a súa cancelación ou devolución de
acordo co establecido na Lei de contratos do sector público e lexislación
complementaria.
(Lugar e data)
(razón social da entidade) (sinatura dos apoderados)
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VERIFICACIÓN DE PODERES POLA ASESORA XURÍDICA DO CONCELLO DE
AMES OU AVOGACÍA DO ESTADO
Provincia
Data
Número ou código
ANEXO III
Modelo de certificado de seguro de caución
Certificado número (1) (en diante, asegurador), con domicilio en, rúa, e NIF,
debidamente representado por Don /a (2), con poderes suficientes para obrigalo
neste acto, segundo resulta da verificación da representación da parte inferior deste
documento ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador do seguro, ante (4), en
diante asegurado, ata o importe de ______ euros) (5), nos termos e condicións
establecidos en da Lei de contratos do sector público, normativa de
desenvolvemento e prego de cláusulas administrativas particulares por a que se rexe
o contrato (6), en concepto de garantía (7), para responder das obrigas, penalidades
e demais gastos que se poidan derivar conforme ás normas e demais condicións
administrativas precitadas fronte ao asegurado.
O asegurador declara, baixo a súa responsabilidade, que cumpre os requisitos
esixidos no artigo 57.1 do Regulamento xeral da Lei de contratos das
administracións públicas.
A falta de pagamento da prima, sexa única, primeira ou seguintes, non dará dereito
ao asegurador a resolver o contrato, nin este quedará extinguido, nin a cobertura do
asegurador suspendida nin este liberado da súa obriga, caso de que o asegurador
deba facer efectiva a garantía. O asegurador non poderá opoñer ao asegurado as
excepcións que poidan corresponderlle contra o tomador do seguro.
O asegurador asume o compromiso de indemnizar o asegurado ao primeiro
requirimento do Concello de Ames, nos termos establecidos na Lei de contratos do
sector público e normas de desenvolvemento.
O presente seguro de caución estará en vigor ata que (4), ou quen no seu nome sexa
habilitado legalmente para iso, autorice a súa cancelación ou devolución, de acordo
co establecido na Lei de contratos do sector público e lexislación complementaria.
Lugar e data. Sinatura: Asegurador

VERIFICACIÓN DE PODERES POLA ASESORA XURÍDICA DO CONCELLO DE
AMES OU AVOGACÍA DO ESTADO
Provincia
Data
Número ou
código
Instrucións para cubrir o modelo
(1) Expresará a razón social completa da entidade aseguradora. (2) Nome e apelidos
do/s apoderado/s.
(3) Nome e apelidos/razón social do tomador do seguro. (4) Órgano de contratación.
(5) Importe polo que se constitúe o seguro.
(6) Identificar individualmente de forma suficiente (natureza, clase, etc.) o contrato en
virtude do cal se presta a caución.
(7) Expresar a modalidade de seguro de que se trata, provisional, definitiva etc.
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NON ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIÓNS
E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR COA ADMINISTRACIÓN.
D./Dª.........................................................................................,
con
DNI/NIF............................. en nome propio ou en representación da
empresa......................................................................, con CIF nº..............................,
en calidade de............................................
DECLARA:
I.- Que a citada sociedade, os seus administradores e representantes, así como o/a
asinante, non se encontran comprendidos en ningunha das prohibicións e
incompatibilidades para contratar sinaladas no artigo 60 do Real decreto lexislativo
3/2011, do 14 de novembro polo que se aproba o Texto refundido da Lei de
contratos do sector público (TRLCSP), nos termos e condicións previstos neste.
II.- Que a citada empresa está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e
coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, e non ten débedas en
período executivo de pagamento co Concello de Ames.
.................................., .......... de............................... de....
Asdo.:
ANEXO II
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁN NO PROCEDEMENTO
ABERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN PARA A
ADXUDICACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DO “CICLO INTEGRAL DA AUGA” NO
CONCELLO DE AMES.
ÍNDICE:
1. OBXECTO DO CONTRATO.
2. ÁMBITO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO.
3. DURACIÓN DO CONTRATO.
4. TITULARIDADE DO SERVIZO.
5. SERVIZOS COMPRENDIDOS.
6. OBRAS E INSTALACIÓNS A ENTREGAR AO CONCESIONARIO.
7. SEGUIMENTO, CONTROL E XESTIÓN DOS SERVIZOS.
1. Comunicacións entre concesionaria e Concello.
2. Seguimento e control dos traballos.
3. Informática e comunicacións.
4. Información do servizo.
5. Sistema de xestión de calidade e ambiental.
6. Prevención de riscos e seguridade laboral.
7. Servizos de soporte técnico.
8. ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS.
1. Medios persoais.
2. Medios materiais.
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9. OBRAS E INSTALACIÓNS POR CONTA DO CONCELLO DE AMES.
10. OBRAS POR CONTA DA CONCESIONARIA.
11.
EXPLOTACIÓN, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E REPARACIÓN DAS
OBRAS E INSTALACIÓNS DO SERVIZO.
1. Abastecemento de auga potable.
2. Saneamento.
3. Depuración de augas residuais.
4. Obras ou actividades complementarias.
5. Plan director.
12. RECLAMACIÓNS E RESPONSABILIDADE DA CONCESIONARIA.
1. Reclamacións.
2. Responsabilidade.
3. Seguro de responsabilidade civil.
13.
COMUNICACIÓN,
CONCIENCIACIÓN,
FORMACIÓN
CIDADÁ
E
COMPROMISO COA COMUNIDADE.
1. Comunicación, concienciación e formación cidadá.
2. O compromiso coa comunidade.
ANEXOS:
ANEXO I: INSTALACIÓNS ADSCRITAS AO SERVIZO.
ANEXO II: DESCRICIÓN XERAL DO SERVIZO.
ANEXO III RELACIÓN DO PERSOAL AFECTO AO SERVIZO.
ANEXO IV: CADRO DE PREZOS UNITARIOS.
1. OBXECTO DO CONTRATO
O presente prego ten como obxecto a descrición das condicións técnicas que
rexerán para a prestación dos servizos incluídos no "CICLO INTEGRAL DA AUGA",
constituído polos servizos públicos de ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE,
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS no territorio municipal de
Ames.
Considéranse actividades do Servizo a subministración domiciliaria de auga potable
que inclúe a captación, condución, tratamento, almacenamento, impulsión e
distribución de auga potable ata a acometida dos subscritores, así como a
explotación, mantemento, conservación e reparación das instalacións, da rede xeral
de sumidoiros e depuración de augas residuais e as obras complementarias destes.
Para todos os efectos, considérase a rede de pluviais como parte integrante da rede
de saneamento municipal.
A explotación do servizo, comprende, así mesmo, a xestión administrativa do
servizo, co contido e funcións que se especifican no presente Prego de Prescricións
Técnicas e no Prego de Prescricións Administrativas Particulares que rexe este
contrato.
2. ÁMBITO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO
O ámbito no que se deberán prestar os servizos incluídos no presente contrato
comprende:
• todas as zonas nas que exista abastecemento de auga potable e/ou
saneamento propiedade do Concello.
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as novas urbanizacións e instalacións que sexan incorporadas ao Concello
para a prestación destes servizos en todo o territorio municipal de Ames ou
fóra del e que o Concello poña a disposición do concesionario, tendo en
conta que a vontade do Concello é a de ampliar a cobertura dos servizos
públicos de abastecemento de auga potable, saneamento e depuración de
augas residuais ao conxunto do territorio municipal, obxectivo que se espera
acadar ao longo da duración do presente contrato
3. DURACIÓN DO CONTRATO
A duración do contrato, tal e como se indica no Prego de Prescricións
Administrativas Particulares, será de 15 anos.
4. TITULARIDADE DO SERVIZO
O Concello de Ames conserva, para todos os efectos, a titularidade do Servizo
Municipal de Abastecemento de Auga, Saneamento e Depuración de Augas
Residuais e, en consecuencia, mantén a potestade de dispoñer, regular, organizar e,
se é o caso, modificar a prestación do servizo e, ao propio tempo, exercerá as
facultades de control e fiscalización sobre a xestión deste.
Para os efectos anteriores, os logotipos, vehículos, carteis de obras e material
imprimido que puidese utilizar o concesionario do servizo, conterán ademais da súa
propia identificación, referencia á titularidade do Concello de Ames ocupando un
lugar preferente.
5. SERVIZOS COMPRENDIDOS
Están incluídos no presente contrato a prestación dos seguintes servizos, por conta
da concesionaria:
1.- O servizo de abastecemento de auga potable que comprenderá o seguinte:
• Explotación, mantemento, conservación e reparación de:
1. As captacións de augas e as súas impulsións.
2. As estacións de tratamento de auga potable e as súas impulsións.
3. Os depósitos e as súas impulsións.
4. A rede de conducións.
a. Distribución de auga potable dende os depósitos aos usuarios.
b. Subministración de auga potable en alta a outros concellos.
c. O pagamento de auga en alta proveniente doutros concellos.
d. Instalación, execución, reparación e substitución de acometidas á
rede de distribución.
e. Vixilancia, control e analítica da calidade da auga, segundo a
lexislación vixente en cada momento.
f. Instalación, conservación e reposición de contadores individuais
e/ou xerais de consumo.
g. Lecturas dos contadores de consumo de auga, expedición de
listados de cobramentos, altas, baixas, modificacións de
contribuíntes e mantemento dos censos de auga potable, rede de
sumidoiros e depuración.
h. Pagamento do canon da auga ou das taxas e impostos vixentes en
cada momento.
2.- O servizo da rede de sumidoiros e depuración de augas residuais que
•
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comprenderá:
• Explotación, mantemento, conservación e reparación de:
o Redes de augas pluviais e residuais, incluídas conducións, pozos de
rexistro e calquera outro elemento das devanditas redes.
o Pozos de bombeo, tanques de tormenta e aliviadoiros.
o Bombeos, estacións depuradoras de augas residuais (de todo tipo) e
emisarios.
• Instalación, execución, supervisión, conservación e reparación das
acometidas domiciliarias ás redes xerais.
• Control de verteduras efectuadas á rede de sumidoiros, conforme ao
Regulamento Municipal de Verteduras e Depuración de Augas Residuais e/ou
demais normativa vixente.
• Control de verteduras efectuadas ao dominio público hidráulico ou a calquera
outro medio receptor por parte de particulares, empresas, etc.
• Vixilancia, control e analítica da auga residual na rede de saneamento e nas
augas influentes e efluentes das estacións depuradoras.
• Xestión e transporte de residuos e lamas xerados nas Estacións Depuradoras
de Augas Residuais, Bombeos de Augas Residuais e demais instalacións.
• Pagamento do coeficiente de vertedura ou das taxas e impostos vixentes en
cada momento.
3. -Cobramento das taxas ou tarifas xeradas polos servizos públicos de
Abastecemento de auga potable, saneamento, depuración de augas Residuais e
recollida, traslado, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos, coa
frecuencia que en cada caso indique o Concello. Inicialmente prevese que este
cobramento se realice trimestralmente.
4.- Vixilancia e control das obras executadas no municipio relacionadas cos servizos
obxecto do contrato.
5.- Labores de inspección para detectar anomalías relacionadas cos servizos
obxecto deste contrato e optimizar a prestación dos servizos.
6.- A realización de estudos, anteproxectos, informes técnicos, plans e traballos
varios relativos aos servizos prestados que foran precisos ou que solicite o Concello.
7.- Creación, mantemento e actualización continua da información relativa ao servizo
no Sistema de Información Xeográfica (S.I.X.) municipal. O Concello establecerá a
información mínima que haberá que recompilar e incluír no devandito S.I.X.
8.- Servizo de garda que permita intervir en caso de emerxencias ou realizar
actuacións necesarias.
9.- Servizo de concienciación cidadá mediante educación, información,
mercadotecnia, publicidade, etc. e compromiso coa comunidade.
10.- En xeral, todas as actuacións recollidas no presente prego, nos pregos de
prescricións técnicas particulares vixentes no Concello e nos regulamentos e
ordenanzas dos servizos obxecto do contrato existentes ou que poidan existir.
11.- Execución de obras, en base á baixa que oferte o licitador sobre a base de
prezos incluídos no ANEXO IV: CADRO DE PREZOS UNITARIOS. En caso de que
unha unidade de obra non estea incluída no devandito anexo, elaborarase un novo
prezo a partir dos incluídos nos descompostos. De non existir nos descompostos,
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compoñerase un novo sobre a base de prezos de mercado. En todo caso, será
preceptiva a aprobación por parte do Concello de todo novo prezo.
12.- Análise das augas de piscinas e fontes de uso público existentes no Concello.
Como obriga xeral, e dentro do contrato, o concesionario deberá asegurar o
cumprimento de toda a normativa europea, nacional, autonómica e Local, referente
aos servizos do ciclo integral da auga, tanto presente coma futura.
As empresas poderán propoñer todos aqueles servizos adicionais, dentro do
contrato, que estimen convenientes, sempre que incidan directamente nos servizos
obxecto de contrato.
6. OBRAS E INSTALACIÓNS QUE SE LLE ENTREGAN AO CONCESIONARIO
O Concello de Ames poñerá a disposición do concesionario e para os efectos de
explotación do Servizo, as edificacións, obras, instalacións e maquinaria de
propiedade ou titularidade municipal que integran os sistemas de abastecemento,
tratamento de auga potable, saneamento e depuración de augas residuais, as cales
se definen no Anexo I e Anexo II do presente prego de prescricións técnicas, así
como aquelas que reciba ou execute directamente o Concello de Ames durante a
vixencia da concesión e poña a disposición do concesionario.
O Concello de Ames confire ao concesionario o dereito, durante a vixencia do
contrato, a utilizar as instalacións existentes e futuras que se agreguen,
recoñecéndolle as facultades de xestión do Servizo obxecto deste contrato, sempre
e cando o Concello non entenda que o devandito uso vai en detrimento destas, ou
en prexuízo dos usuarios.
A utilización por parte do concesionario de tales edificacións, instalacións,
infraestrutura e demais medios será para prestar exclusivamente o Servizo Municipal
de Abastecemento de Auga, Saneamento e Depuración de Augas Residuais do
Concello de Ames, salvo que o Concello, por razóns de interese público,
establecese o contrario.
Todas as edificacións, obras, instalacións e maquinaria cedidas para o seu uso por
parte do concesionario, así como o material en stock, incluiranse nun inventario
detallado que deberá realizar e formalizar o concesionario no prazo de dous (2)
meses dende a data de sinatura do contrato.
Este inventario estará permanentemente actualizado, de modo que se modificará
inmediatamente cando se amplíen ou diminúan os bens nel incluídos.
7. SEGUIMENTO, CONTROL E XESTIÓN DOS SERVIZOS
7.1. Comunicacións entre a concesionaria e Concello
O concesionario deberá facilitar, ademais dun número de fax e dun correo
electrónico, un número de teléfono fixo e móbil que permita contactar, en caso de
necesidade durante as vinte e catro (24) horas do día e todos os días do ano, co xefe
do servizo ou, na súa ausencia, coa persoa con capacidade de decisión que o
substitúa.
As comunicacións entre o concesionario e o Concello realizaranse preferentemente
por medio do programa informático que facilitará o concesionario e que garantirá o
rexistro destas.
As incidencias do servizo comunicadas ao concesionario, calquera que sexa a súa
procedencia ou vía de comunicación, deberán ser anotados no programa
informático en tempo real.
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O responsable do servizo deberá presentarse sempre que lle sexa requirido, nas
horas e dependencias municipais indicadas, para recibir as instrucións pertinentes
para a mellor prestación do servizo.
7.2. Seguimento e control dos traballos
O concesionario deberá elaborar, mediante un sistema de xestión informático, a
planificación e organización dos servizos, detallando os medios (persoal, vehículos,
medios mecánicos, etc.) que estea a empregar, co fin de facilitar a realización das
comprobacións oportunas.
O servizo municipal correspondente vixiará e controlará en todo momento a forma
de prestación dos diferentes servizos adxudicados en relación coas especificacións
dos pregos de condicións.
Todas as dependencias, útiles e toda a documentación relacionada co servizo
estará a disposición dos servizos de inspección municipais competentes.
O persoal que vaia desempeñar as inspeccións, deberá comunicalo á empresa
concesionaria, agás no suposto de calquera tipo de incidencia grave no servizo.
Neste caso, e sen previo aviso, terá libre acceso aos locais e dependencias do
concesionario e deberánselle facilitar cantos datos solicite.
As funcións dos servizos de inspección municipais serán as seguintes:
• Controlar que a xestión dos servizos se efectúa oportunamente e na forma
correcta, tanto técnica coma economicamente.
• Controlar se se cumpre tanto o estipulado nos pregos, como nos posibles
compromisos posteriores do concesionario.
• Determinar se os equipos, maquinaria e ferramentas de que dispoña o
concesionario para a realización dos diferentes labores, satisfán as
condicións esixidas nos pregos e son conforme á oferta presentada.
• Vixiar se os aseos, vestiarios e competencias do persoal afecto ao equipo do
concesionario reúnen as condicións esixidas ao seu rango, lugar de
actuación e importancia da misión que teña encomendada.
Á vista do resultado destas inspeccións, determinaranse as correccións ou
modificacións que se consideren oportunas na organización dos traballos.
7.3. Informática e comunicacións
A empresa concesionaria establecerá os procedementos axeitados e dotarase dos
medios necesarios (hardware e software) para cumprir coas condicións recollidas no
presente prego respecto ás comunicacións e a informatización da xestión do
servizo. En particular, deberá contar, entre outros, cos sistemas detallados nos
puntos seguintes:
7.3.1. Sistema de xestión informatizado
No prazo máximo de seis (6) meses dende a sinatura do contrato ou prazo que
estableza o Concello, a concesionaria implantará un Sistema de Xestión
Informatizado (S.I.X.) no que incluirá información actualizada relativa á prestación de
todos os traballos considerados no presente contrato.
Entre outras funcións, deberá permitir:
• Obter información de usuarios, recibos emitidos, situación de cobramento
destes, etc.
• Realizar a planificación de traballos relacionados co servizo.
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Levar o control das operacións de mantemento, conservación e reparación
realizadas.
• Emitir ordes de traballo.
• Obter información dos recursos empregados.
• Emitir planos, etc.
• En xeral, realizar todo tipo de consultas e informes relacionados co servizo
que o Concello considere necesarios.
En todo momento, a concesionaria facilitará ao Concello a información actualizada
relativa á xestión do servizo, coa periodicidade mínima establecida que determine
este (mínimo semanalmente), para facer consultas e xerar informes que permitan
realizar o seguimento dos traballos contratados.
A información da que dispoña a empresa concesionaria estará en soporte dixital
editable e será accesible en tempo real dende os servizos municipais. O acceso
dende o Concello realizarase vía Web e o intercambio de grandes volumes de
información vía FTP, polo que a empresa dispoñerá dos sistemas e aplicacións
necesarias para prestar os referidos servizos, logo da aprobación dos servizos
técnicos municipais.
Deste modo, garantirase o acceso directo a toda a información relacionada co
servizo.
A determinación do número de usuarios, os seus roles, a información á que poden
acceder e/ou intercambiar e todas as relacións que poidan establecerse a nivel de
transaccións, será determinada polos servizos técnicos do Concello en colaboración
cos da empresa concesionaria.
O concesionario facilitará ao Concello a información sobre os medios e programas
necesarios e reflectirá na oferta os medios propostos e a súa valoración económica.
Así mesmo, facilitará ao Concello as licenzas que sexan necesarias, asumindo a
concesionaria o custo destas.
Trimestralmente a concesionaria entregaralle ao Concello toda a información en
formato físico (papel, CD, DVD, etc.) que este lle indique.
7.3.2. Sistema de Información Xeográfica e a súa actualización
O concesionario contará cos equipos e programas necesarios para implantar e
manter actualizado o Sistema de Información Xeográfica (S.I.X.) Municipal, con toda
a información relativa ao obxecto do contrato.
Para tales efectos, os licitadores propoñerán un sistema que permita crear e manter
a información gráfica e as bases de datos de todos os elementos obxecto do
contrato.
O concesionario deberá presentar, nas dependencias municipais, coa periodicidade
establecida no apartado anterior, copia da información actualizada do S.I.X. nos
formatos establecidos. Correrán a cargo do concesionario os soportes e medios
necesarios para introducir a información nos sistemas municipais.
O concesionario deberá realizar unha recompilación da información das redes e
instalacións de abastecemento, saneamento e depuración a partir de datos
existentes, planos de obra e datos que sexa necesario tomar en campo para
completar toda a información.
Toda a información recompilada deberá incluírse no S.I.X. municipal, tanto a nivel
cartográfico coma de base de datos, de tal forma que sexa directamente integrable,
•
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sen transformacións que poidan supoñer perda de datos.
Para os efectos de facilitar os labores de recompilación da información das redes de
abastecemento e saneamento, entregarase unha copia dos planos das instalacións,
redes de condución e distribución de auga e de saneamento de que dispón o
Concello, así como dos datos da guía de rúas dixital necesarios para completar a
información de localización e, en xeral, de cantos datos dispoña o Concello e poidan
resultar de interese para a posta en marcha do sistema.
En definitiva, o concesionario está obrigado a implantar un Sistema de Información
Xeográfica (S.I.X.) dos sistemas de abastecemento, saneamento e depuración que
será utilizado no desenvolvemento do servizo, tanto para os aspectos técnicos coma
para os administrativos necesarios para a xestión de usuarios (xestión de
subscritores). Ademais deberase establecer no devandito sistema a identificación de
avarías segundo a súa tipoloxía, avisos, etc.
Como cartografía de base para o SIX, o Concesionario deberá utilizar a cartografía
municipal, que lle será facilitada en cada momento e sobre ela deberá debuxar os
planos de redes de distribución de auga e saneamento cos detalles que sexan
precisos para a correcta identificación de cada un dos compoñentes de ambas as
dúas redes. O erro máximo en posicionamento será inferior aos 0,5 metros. Cada un
destes compoñentes deberá estar enlazado a rexistros da base de datos onde se
recollerá a información complementaria, como as dimensións e situación das
canalizacións, acometidas, válvulas, pozos, cámaras de descarga, etc. Tamén se
cartografarán as concas e a situación de elementos singulares. Igualmente
enlazaranse as redes e acometidas con toda a información administrativa dispoñible
(rexistro de lecturas, subscritores, avarías, etc), de tal maneira que poidan
consultarse todos os datos obxecto do contrato dende o S.I.X. municipal, tanto a
nivel alfanumérico como gráfico.
Para cada un dos elementos citados, o licitador deberá especificar as características
que se incluirán dentro do SIX.
Con soporte no SIX elaboraranse modelos de distribución de caudais calculados
sobre a base dos métodos matemáticos correspondentes, que deberán ser
complementados e calibrados con datos de campo.
O concesionario, dentro do primeiro ano da concesión, deberá poñer en marcha o
SIX cos planos da rede de distribución de auga potable e saneamento, así como os
planos de detalle que sexan precisos, coa vinculación a bases de datos necesarios
para o exacto coñecemento da rede, entre os que figurarán as dimensións,
profundidades, situación, diámetros, etc., de tubaxes, acometidas, válvulas,
arquetas, hidrantes, bocas de rega, fontes de auga potable, pozos de rexistros,
sumidoiros, aliviadoiros, cámaras de descarga, pozos de bombeos, e en xeral de
todos os elementos que compoñen a rede de distribución de auga potable e
saneamento, así como a información administrativa dispoñible. Esta información
deberá ser conformada e validada en prazo polos técnicos do SIX nos termos e
condicións expresados con anterioridade.
É obriga do concesionario facilitar ao Concello copia destes, así como das
variacións que se vaian producindo durante a vida da concesión. Estas entregas
deberán ser satisfeitas cunha periodicidade mensual, ou por requirimento do
Concello cando circunstancias extraordinarias así o aconsellen.
O intercambio de información entre Concello e concesionario realizarase cos
formatos e medios que en todo momento decida o Concello, correndo por conta do
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concesionario todos os medios técnicos e de soporte, que fosen necesarios.
A información a dixitalizar e actualizar para cada tipo de elemento, así como as
estruturas das bases de datos, serán propostas pola concesionaria e aprobadas
polo Concello, que en calquera momento poderá ordenar a inclusión de información
adicional ou modificación das bases de datos con fins estatísticos ou ao obxecto de
mellorar a xestión e optimización dos servizos prestados.
O obxectivo é que a través do SIX do Concello poida realizar consultas de todo tipo
contra o sistema, tanto a nivel alfanumérico como gráfico, e que os datos sexan
fiables e estean actualizados coa periodicidade máxima establecida.
7.3.3. Seguimento da frota de vehículos mediante GPS
O concesionario establecerá un sistema que deberá ser tal que permita levar o
rexistro da posición de todos os vehículos adscritos ao contrato, durante as vinte e
catro horas do día, en tempo real. Tamén deberá permitir que, dende o servizo
municipal, se poidan realizar consultas en tempo real e estatísticas sobre o histórico
das posicións dos vehículos dende a data de incorporación do vehículo ao sistema.
Todos os vehículos adscritos ao servizo deberán estar incorporados ao sistema de
seguimento de vehículos dentro dos dous primeiros meses dende a sinatura do
contrato.
7.4. Información do servizo
Toda a información facilitada ao concesionario, relativa aos servizos contratados, así
como a obtida por el mesmo no desenvolvemento do contrato, só poderá ser
utilizada no ámbito dos servizos prestados, e non poderá ser utilizada para outros
fins ou facilitada a terceiros sen a autorización expresa do Concello.
Así mesmo, toda a documentación relativa ao servizo, que xere ou arquive o
concesionario, será propiedade do Concello, polo que deberá entregarse
debidamente ordenada e clasificada anualmente e/ou á finalización do contrato.
7.5. Sistema de xestión de calidade e ambiental
O concesionario deberá estar certificado nas normas UNE-NISO 9000 do sistema de
xestión da calidade implantada e nas normas UNE-NISO 14000 respecto á xestión
ambiental, relativos aos servizos obxectos do contrato ou dispoñer de sistemas de
xestión baseados nas devanditas normas.
O concesionario deberá elaborar, dentro dos tres primeiros meses de vixencia do
contrato, o estudo de impacto ambiental provocado pola prestación dos servizos
contratados, cuxo contido respectará o establecido na normativa vixente. O
devandito estudo incluirá, coas especificidades propias do ámbito urbano, a análise
dos efectos negativos provocados pola prestación do servizo, particularizados para
cada un dos traballos obxecto do contrato, así como as medidas correctoras
propostas para minimizalos, realizar o seguimento e comprobar a efectividade das
medidas aplicadas.
O estudo actualizarase periodicamente, cunha frecuencia mínima anual, e
adaptarase á lexislación vixente en cada momento.
Se o Concello así o indica, o estudo de impacto ambiental será realizado por
unha empresa independente que aquel designe e a custa do concesionario.
7.6. Prevención de riscos e seguridade laboral
A concesionaria será responsable, durante toda a vixencia do contrato, de cumprir
coa normativa existente en cada momento en materia de prevención de riscos
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laborais. En particular, documentará ante os servizos técnicos municipais o sistema
de xestión da prevención de riscos laborais adoptado (constitución de servizo de
prevención propio, contrato con servizo de prevención alleo, etc.).
A empresa concesionaria contará cun responsable de Prevención de Riscos
Laborais adscrito ao servizo, coa titulación e formación abondo. Para a súa
coordinación co Concello, reunirase e cumprirá con todo o que estableza o
departamento municipal de Prevención, deberá atender as citacións do devandito
departamento dentro dun prazo de 24 horas dende que se realice o pertinente aviso.
As medidas formativas, as avaliacións de riscos laborais, a planificación da
actividade preventiva e calquera outra adoptada polo concesionario deberán ser
acreditadas documentalmente ante o Concello.
7.7. Servizos de soporte técnico
O concesionario, á súa costa, deberá presentar, dentro do prazo establecido ou
solicitado polo Concello, todos aqueles informes, documentos, proxectos técnicos
de execución cuxo presuposto de execución material sexa inferior a 400.000
euros, valoracións, avaliación de medidas de optimización, análise do custo
económico dos servizos así como da implantación de novos servizos, plans de
abastecemento e saneamento, etc., que os servizos técnicos municipais estimen
necesarios. Deberase presentar sempre copia da documentación presentada en
soporte informático (pdf e editable).
7.7.1. Memoria anual
O concesionario deberá presentar, nos tres primeiros meses de cada ano, unha
memoria sobre a xestión e prestación do servizo comprensiva de todas as
actuacións realizadas, así como as propostas que este considere convenientes para
a mellora na prestación deste.
Así mesmo, o concesionario deberá presentar as contas anuais ante o Concello de
Ames, nos termos que se expresan no Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
A memoria sobre a xestión e prestación do Servizo conterá como mínimo, a seguinte
información:
• Informe de produción, cos metros cúbicos producidos, subministrados e
facturados durante o exercicio, así como os reactivos utilizados no seu
tratamento; as reparacións e renovacións efectuadas nas instalacións e os
contadores afectos ao servizo; o estado da infraestrutura do servizo
especificando as deficiencias que aconsellen a substitución de elementos
parciais ou ben a renovación total; o número de empregados integrados no
equipo do servizo, os seus labores e responsabilidades.
• Contas anuais da concesión, que incluirán o balance conta de resultados,
informe financeiro, co detalle de facturación practicada, ingresos realizados e
impagados, contas de Facenda Pública, IVE soportado e IVE repercutido.
• Informe de calidade, indicando o número e natureza das reclamacións feitas
polos usuarios e o resumo das accións emprendidas durante o exercicio en
prol de mellorar a calidade e eficiencia do servizo.
• Informe legal, detallando contenciosos, reclamacións ou similares contra o
concesionario, así como a resolución destes.
• Programa anual de concienciación e formación cidadá, enquisa anual de
satisfacción da cidadanía realizada de acordo cos procedementos
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establecidos polos técnicos municipais.
• Plan director, se é o caso, e/ou as propostas que considere convenientes
para a mellora na prestación do Servizo.
• Plan de control de calidade da auga potable e de verteduras.
• Plans de traballos anuais dos servizos, plan anual de formación, declaración
xurada de alta na Seguridade Social dos/as traballadores/as.
• Conta de recadación dos recursos tributarios que se xestionan de acordo co
obxecto do contrato, conforme ás especificacións que, para tal efecto,
determine o Concello, e que, como mínimo, conterá información de detalle
das liquidacións ou recibos postos ao cobro, os cobramentos realizados e as
liquidacións ou recibos pendentes de pagamento.
7.7.2. Informe mensual
O concesionario deberá presentarlle mensualmente ao Concello, no prazo dos cinco
días naturais seguintes ao mes sobre o que se informa, un resumo no que deberá
reflectirse, como mínimo, a seguinte información:
1. Incidencias do servizo, incluídas as incidencias e denuncias formuladas
polos/as usuarios/as, as actuacións realizadas e a resolución final destas.
2. Resultados das análises e demais parámetros controlados efectuados sobre
a auga subministrada á poboación.
3. Substitución de elementos parciais ou ben a renovación total nas redes.
4. Reparacións e renovacións efectuadas nas instalacións e os contadores
afectos ao servizo.
5. Resultados das análises e demais parámetros controlados efectuados sobre
a auga residual e a depurada.
Os licitadores deberán especificar na súa oferta a composición, en medios
persoais e materiais, da oficina técnica para a realización desta
documentación, sen prexuízo da obriga da concesionaria de dotarse, en cada
caso, dos medios persoais e materiais necesarios para a elaboración dos
documentos solicitados.
8. ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS
Os licitadores detallarán a organización dos medios propostos que consideren
necesaria para cumprir as obrigas establecidas nos Pregos de Condicións, con
indicación expresa dos medios que constitúen os equipos de traballo así como
os plans de traballos.
Ao inicio do contrato e no último mes de cada ano, durante toda a vixencia do
contrato, o concesionario presentará en soporte papel e soporte informático, os
plans de traballo anuais, seguindo para iso as indicacións dos técnicos municipais.
Os licitadores incluirán no seu estudo un organigrama indicativo dos postos de
traballo asignados a cada servizo, incluíndo o persoal de dirección,
administración, vixilancia, talleres, etc.
Ademais, periodicamente, coa frecuencia que estime o Servizo Municipal en cada
momento, o concesionario elaborará, de acordo aos Técnicos Municipais, un plan
detallado dos traballos a realizar no período seguinte, reflectindo a totalidade de
medios necesarios para o desenvolvemento dos devanditos traballos.
8.1. Medios persoais
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Os licitadores deberán especificar na oferta de modo xustificado, o persoal que
se comprometen a ter adscrito ao servizo para atender e cumprir todas as
obrigas derivadas deste contrato. Todo este persoal, agás o persoal técnico,
estará obrigatoriamente asociado ao servizo de modo permanente e a xornada
completa.
No Anexo III inclúese unha relación do persoal afecto ao servizo. De conformidade
co Convenio Colectivo Estatal das Industrias de Captación, Elevación,
Condución, Tratamento, Depuración e Distribución de Auga e coa lexislación
laboral vixente, a concesionaria estará obrigada a subrogarse e absorber os/as
traballadores/as adscritos/as ao servizo das instalacións que se explotan,
respectando e conservando na súa integridade, con carácter persoal e irrenunciable,
antigüidade, salario e demais dereitos laborais e sindicais recoñecidos no Convenio,
pactos de empresa e condicións persoais.
A empresa concesionaria comprométese a ter debidamente dado de alta ao persoal
na Seguridade Social e cumprir todas as obrigas legais contractuais respecto deste;
deberá acreditarse o pagamento das cotizacións sociais ante o Concello, e será
causa de resolución do contrato estar ao descuberto nas cotas da Seguridade
Social.
O concesionario deberá achegar ao inicio da prestación do servizo e anualmente,
unha declaración xurada na que se informe que todos os traballadores e
traballadoras adscritos ao contrato subscrito co Concello están dados de alta na
Seguridade Social, así como que todos eles contan cos medios e formación
precisos en materia de Seguridade e Saúde.
No caso de que se produza un conflito laboral entre a empresa concesionaria e os
seus traballadores, que orixine a interrupción do servizo, a concesionaria asumirá
todos os custos que se produzan, tendo o Concello potestade de ordenar as
actuacións necesarias para manter o servizo. En caso de folga do persoal, o
concesionario comunicará os servizos mínimos que considere necesarios para cubrir
os servizos.
8.1.1. Persoal mínimo
A concesionaria dispoñerá do persoal necesario en cada momento para a boa
execución dos traballos incluídos no contrato; non obstante, estará obrigada a
manter un persoal mínimo que deberá quedar plenamente reflectido e
xustificado na oferta, e que contemplará a estimación de persoal de
substitución necesario, de modo que sempre queden cubertos todos os postos
ofertados cubrindo baixas, vacacións, absentismos, permisos, horas sindicais,
etc.
Calquera variación e/ou substitución de persoal, deberá ser razoada e posta en
coñecemento dos servizos técnicos municipais, para o seu informe e aprobación
polo órgano competente do Concello, se así procedese.
Por motivos de seguridade, o número mínimo de membros do persoal presente
realizando traballos nas estacións de tratamento de auga potable e nas estacións
depuradoras de augas residuais será de dúas (2) persoas.
O persoal deberá atender con toda corrección aos representantes do Concello en
cantas visitas, inspeccións e traballos efectúen nas instalacións, e proporcionarlles,
así mesmo, todos os datos ou detalles que lles soliciten. Así mesmo, deberá
atender todas as visitas debidamente autorizadas.
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Á parte do persoal vinculado ao concesionario e ao Concello, non se permitirá a
entrada ás instalacións dos servizos a ningunha outra persoa que non vaia provista
dunha autorización expresa e nominal, expedida para cada caso concreto polo
Concello.
Calquera modificación da estrutura organizativa da concesionaria que poida alterar
as condicións da xestión do servizo, requirirá un estudo xustificativo, e a aprobación
do órgano competente do Concello de Ames.
A concesionaria dispoñerá dun servizo de garda, durante as 24 horas do día, que
permita intervir de forma inmediata en caso de avarías ou realizar actuacións
necesarias por motivos de emerxencia. Para tal efecto, a empresa manterá e
facilitará un número de teléfono, atendido en todo momento, que permitirá
comunicar incidencias ao servizo de garda.
O devandito servizo dispoñerá en cada caso dos medios materiais e humanos
necesarios en función da magnitude, situación e consecuencias da situación de
emerxencia ou evento e con independencia da xornada (laboral ou festiva) ou horario
(diúrno ou nocturno).
8.1.2. Responsable do servizo
A concesionaria poñerá á fronte da xestión do servizo un delegado-xerente con
experiencia abondo e, baixo o seu mando e en calidade de xefe do servizo, un
Enxeñeiro Técnico en Obras Públicas con dedicación permanente ao servizo e
experiencia contrastada en contratos similares. Baixo a responsabilidade do xefe de
servizo estará o persoal necesario que o concesionario considere preciso e
conveniente. Todo o persoal adscrito ao servizo disporá de experiencia suficiente
para asumir a responsabilidade que significa a prestación dun servizo público
esencial. Do nomeamento do sinalado delegado-xerente derivará capacidade
abondo para representar a concesionaria en cantos actos derivados do
cumprimento das obrigas contractuais sexa preciso. O xefe de servizo será
responsable da execución técnica deste, e poñerá en práctica as ordes recibidas da
Administración municipal a través dos servizos técnicos municipais.
Os nomeamentos, tanto do delegado-xerente como do xefe de servizo, deberán
contar co visto e prace do Concello.
Tanto as vacacións como os días de permiso do xefe do servizo deberán
establecerse en coordinación co servizo municipal correspondente. Terá que estar
localizable as vinte e catro (24) horas do día, todos os días do ano, ou, no seu
defecto, un substituto coa mesma cualificación e capacidade de decisión.
En caso de substitución do xefe do servizo, para garantir a correcta prestación do
servizo, a empresa concesionaria deberá manter simultaneamente o novo xefe do
servizo e o cesante durante o período de transición, período que non poderá ser
inferior a 30 días.
8.1.3. Cambios no persoal
Notificaránselle ao Concello os nomes, categorías e demais circunstancias persoais,
dos/as traballadores/as que integren o cadro de persoal para o desempeño das
misións a que se refire o presente prego, así como as variacións que se produzan
neste, incluídas as suplencias por vacacións, baixas, horas sindicais, etc.
Os medios humanos e materiais nos servizos de abastecemento de auga potable,
saneamento e estacións de depuración de augas residuais, serán os necesarios, ao
obxecto de manter a calidade dos servizos prestados, e serán recollidos nas ofertas
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dos licitadores.
O Concello será informado das novas contratacións de persoal que vaian adscribirse
ao contrato. Igualmente, deberá ser consultado, se se formulase a diminución ou
redistribución de persoal por razón de mellora tecnolóxica ou diminución e/ou
cambio do servizo. Así, para que se produza este feito, esta variación deberá ser
proposta, informada polos servizos técnicos municipais e aprobada polo órgano
competente do Concello.
O Concello poderá propoñer o cambio daqueles/as traballadores/as que sexan
considerados como non idóneos para o traballo obxecto do presente contrato, ou
impoñer unha sanción oportuna cando se dean motivos para iso.
8.1.4. Uniformidade e identificación
Todo o persoal irá provisto de uniformes e identificación personalizada e deberá
quedar definido claramente na oferta o equipo persoal e uniforme con que se propón
dotar a todos eles en cada un dos seus labores, así como a forma, calidade e cor
dos tecidos, a periodicidade e data de entrega. Neste sentido, especificaranse
uniformes de verán, inverno e chuvia para operarios, encargados, condutores, etc.,
así como todo o equipo de seguridade persoal e especial para as operacións ou
labores que así o esixa; todo iso de acordo coa lexislación vixente en materia de
Seguridade e Saúde. Non obstante, o modelo de uniforme deberá ser aprobado polo
Concello, e poderá establecer as modificacións que considere convenientes.
Nos uniformes, e en lugar visible, inserirase o escudo do Concello e o tipo de servizo
que presta. O logotipo do concesionario será inferior ao tamaño do texto ou escudo
do Concello. Baixo ningún concepto estará permitido o uso dos uniformes como
soporte publicitario, inclusive da empresa concesionaria.
O persoal deberá manter os uniformes en bo estado, sendo responsable o
contratista da falta de aseo ou de decoro en vestir ou, de carecer de uniforme, así
como das faltas por trato desconsiderado cara á cidadanía.
8.1.5. Formación
O concesionario elaborará un plan anual de formación continua, por categorías
profesionais e servizos, para os/as traballadores/as adscritos ao contrato, en
materias relacionadas co presente contrato, como poden ser novos métodos de
traballo, perfeccionamento dos existentes e adestramento do persoal de novo
ingreso. O devandito plan de formación será remitido ao servizo municipal no prazo
máximo de tres (3) meses a partir da sinatura do contrato, para os efectos do seu
coñecemento e aprobación, se procede.
8.2. Medios materiais
O concesionario deberá contar en todo momento cos medios necesarios, en
cantidade e características adecuadas, para desempeñar a totalidade de funcións
do contrato de forma óptima.
8.2.1. Vehículos, maquinaria, mobiliario, ferramentas e stock
As empresas licitadoras detallarán o plan de substitucións de vehículos ao servizo
(os cales deberán ser de nova adquisición) que se realizará durante toda a vixencia
do contrato, definindo claramente nas súas ofertas os vehículos que propón
adscribir ao contrato e o momento de entrada en servizo (número de meses
dende a sinatura do contrato, non superior a un ano), indicando os gastos de
conservación, mantemento e reposición que deberá asumir para garantir o perfecto
funcionamento destes durante o período en que estean de servizo.
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Os vehículos achegados inicialmente, unha vez esgotada a súa vida útil e
substituídos por outros de nova adquisición, poderán ser postos a disposición do
concesionario tras retirar calquera signo da súa adscrición ao contrato co Concello
de Ames.
Os licitadores deberán facer constar expresa e detalladamente os medios
móbiles que decidan adscribir ao servizo segundo as características e
necesidades do Concello, tendo en conta que deberán prever maquinaria de
reserva abondo para que baixo ningún concepto se entorpeza a marcha normal
dos traballos. Indicarase o número e información relativa dos equipos de
reserva.
Así mesmo, o concesionario dispoñerá dos equipos, ferramentas, e medios
auxiliares necesarios para o desenvolvemento das actuacións previstas no contrato
e dun almacén no Concello con materiais, produtos e repostos dos artigos de uso
máis frecuente para poder afrontar o mantemento, conservación e reparación
inmediata de calquera avaría ou anomalía.
O concesionario presentará o plan de mantemento dos equipos móbiles,
ferramentas e medios auxiliares, indicando as operacións a realizar e a frecuencia
destas.
Os vehículos e maquinaria a motor que adquira o concesionario durante o contrato
non estarán sometidos a reversión e amortizaranse nos anos de vida útil do vehículo.
Para os efectos do cálculo da amortización económica de vehículos e
maquinaria, os licitadores aplicarán un período de vida útil de 7,5 anos.
Á finalización do contrato as ferramentas, maquinaria auxiliar e medios auxiliares
si reverterán ao Concello, e pasarán a titularidade deste en perfecto estado de uso e
conservación, libres de cargas, correndo a cargo do concesionario os gastos de
tramitación da transmisión, sen ter dereito a aboamento de comisións ou gastos
adicionais.
Os vehículos e maquinaria deberán ser os axeitados ás funcións que deban realizar
e cumprirán en todo momento a normativa vixente. Estarán insonorizados en todos
os seus elementos (motor, bombas de presión, equipos de compactación, etc.), e
cumprirán especialmente toda a normativa relativa a ruído e emisións. O tamaño e
peso destes deberán ser os adecuados para as zonas onde deberán acceder (zona
urbana, zonas peonís, pistas rurais, etc.). Deberanse manter en perfectas condicións
en canto a limpeza, sinalización, sistemas de seguridade, etc., e serán pintados coas
cores e símbolos que defina o Concello en cada momento.
Nos vehículos e maquinaria inserirase o escudo do Concello e rotularase o tipo de
servizo que presta. O logotipo do concesionario será inferior ao tamaño do texto ou
escudo do Concello. Baixo ningún concepto estará permitido o uso dos vehículos ou
maquinarias como soporte publicitario, inclusive da empresa concesionaria.
Queda prohibido introducir vehículos de tracción mecánica en zonas verdes e
espazos libres, salvo nos casos imprescindibles, para os que deberá solicitar o
oportuno permiso do Concello.
Todos os vehículos adscritos ao servizo deberán estar dotados dos equipos
necesarios para cumprir cos requisitos de xestión e comunicación recollidos no
presente prego: comunicacións móbiles (radio ou telefonía móbil con bluetooth,
sistema de seguimento da posición mediante GPS fixado ao vehículo, etc.).
En todos os medios que se oferten indicarase o seu grao de adscrición ao
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contrato. Aqueles que se designen como de uso exclusivo, non poderán ser
utilizados noutros servizos alleos a este, salvo autorización expresa do
Concello.
O Concello entenderá que os materiais e maquinaria propostos na oferta foron
considerados polo concesionario como suficientes para a realización do servizo. De
non resultar así, o concesionario deberá adquirir, ao seu risco e ventura, o preciso
para a correcta prestación do devandito servizo, estando igualmente obrigado ás
correspondentes reposicións.
As ferramentas, material e maquinaria deberán ter as homologacións esixibles, así
como contar coa calidade e modernidade abondo, de forma que o traballo se realice
coa maior facilidade posible. Nas ofertas presentadas deberá quedar claramente
indicada a calidade destes. Así mesmo dispoñerase dos equipos de sinalización de
traballos en vías públicas.
Do mesmo modo, o concesionario deberá achegar cantos útiles e ferramentas se
precisen para unha boa realización do servizo e dispoñerá das reservas
correspondentes para suplir as normais incidencias que puidesen xurdir. Todas elas
serán de nova adquisición e deberán encontrarse en todo momento en perfecto
estado de conservación e limpeza.
Para cada equipo ofertado, presentarase unha completa descrición, achegando
os documentos necesarios para o perfecto coñecemento deste.
8.2.2. Instalacións fixas
O concesionario comprométese a dispoñer das instalacións precisas para acoller
todo o persoal e todos os medios materiais durante toda a vixencia do contrato.
A nave ou naves propostas polo concesionario deberán estar dispoñibles e
totalmente equipadas dentro do primeiro ano, contado dende o comezo da
prestación dos servizos do presente contrato.
O acceso a estas instalacións será vixiado e restrinxido. Serán de uso exclusivo para
a prestación dos servizos incluídos no presente contrato e cumprirán con toda a
normativa vixente (incluíndo almacéns de ferramentas, de produtos, combustibles,
etc.).
Todas as instalacións deberán estar situadas dentro do territorio municipal de
Ames, salvo autorización expresa do Concello.
8.2.2.1. Oficina
O concesionario estará obrigado a instalar dúas oficinas para a atención e relación
cos/as usuarios/as do servizo en:
• zona centro da parte urbana de Bertamiráns
• zona centro da parte urbana do Milladoiro
A localización das devanditas oficinas deberá ser aprobada polo Concello. Deberán
estar equipadas cos medios humanos, materiais e técnicos necesarios.
A concesionaria deberá satisfacer as obrigas que a Lei 11/2.007 do 22 de xuño de
Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos establece, nas relacións
entre a Administración e os seus administrados. Deberá pois, garantir o acceso da
cidadanía á información que dela teña, tanto de forma presencial coma en liña,
asegurando en todos os casos o cumprimento da LOPD e garantindo a
confidencialidade, a custodia e a seguridade das transaccións entre a empresa e a
cidadanía. Así mesmo, garantirá servizos 24 x 7, en todas aquelas actuacións que os
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medios técnicos e humanos permitan; serán os servizos municipais os encargados
de valorar e determinar as posibles actuacións que se vaian realizar.
Deberá promover a utilización de ferramentas de Administración electrónica, polo
que deberá implantar e manter como mínimo, en coordinación cos servizos
municipais, un servizo de atención cidadá que inclúa unha WEB propia, nos termos
e co deseño que estableza o Concello, que lle permita á cidadanía a contratación e
xestión dos servizos a través de Internet, visualizar os seus consumos e facturas,
emitir queixas e suxestións sobre o funcionamento dos servizos prestados.
A empresa dispoñerá dun teléfono de atención á cidadanía, que deberá estar
atendido durante as vinte e catro horas do día para calquera incidencia ou avaría.
Así mesmo, establecerá os medios e procedementos necesarios que permitan
responder ás queixas e cuestións formuladas pola cidadanía nun prazo razoable.
Todas as comunicacións recibidas, así como as respostas a estas, serán
debidamente rexistradas e permitirase, dende as dependencias municipais, facer un
seguimento da súa resolución e obter estatísticas do número, estado, orixe, tipos ou
problemas evidenciados, etc.
8.2.2.2. Outras instalacións
O concesionario estará obrigado a dispoñer dunhas instalacións no municipio de
Ames para albergar a maquinaria e vehículos vinculados á prestación do servizo, así
como un almacén con repostos de material abondo ao obxecto de poder atender
con brevidade as necesidades que xurdan por causa de avarías nas instalacións.
Estas instalacións estarán dotadas, así mesmo, de vestiarios para os/as
traballadores/as do servizo, contando con aseos, duchas, vestiarios e resto de
instalacións, adaptadas para homes e mulleres, conforme á lexislación vixente.
O concesionario poderá instalar un laboratorio homologado para realizar as análises
preceptivas da calidade da auga potable para asegurar o cumprimento do RD
140/2003 ou normativa legal vixente, así como as analíticas das augas residuais
tanto no saneamento municipal como á entrada e saída da estacións depuradoras
de augas residuais segundo a normativa vixente e/ou concertar cun laboratorio
homologado a realización das analíticas que non poida realizar no laboratorio propio.
En caso de ofertar taller, este deberá estar debidamente homologado e
rexistrado de acordo coa regulamentación vixente.
Os licitadores deberán reflectir na súa oferta os medios propostos e o custo
económico destes, tanto de implantación coma de funcionamento.
9. OBRAS E INSTALACIÓNS POR CONTA DO CONCELLO DE AMES
Serán por conta do Concello de Ames e, polo tanto, non terán a consideración de
obras de mantemento, conservación e reparación, as obras de primeiro
establecemento, reforma e gran reparación de: captacións, elevacións, instalacións
de tratamento e depuración, rede de distribución, depósitos, rede xeral de
sumidoiros, emisarios xerais, estacións de bombeo e elevación.
• Son obras de primeiro establecemento as que dan lugar á creación dun
ben inmoble.
• Son obras de reforma o conxunto de obras de ampliación, mellora,
modernización, adaptación, adecuación ou reforzo dun ben inmoble xa
existente
• Son obras de gran reparación as necesarias para emendar un menoscabo
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producido nun ben inmoble por causas fortuítas ou accidentais cando
afecten fundamentalmente á estrutura resistente.
Nas obras por conta da Administración, o Concello poderá solicitarlle á
concesionaria o control e vixilancia destas e a realización das probas necesarias
previas á súa recepción e posterior adscrición ao servizo. A concesionaria queda
obrigada a atender esta solicitude e a realizala á súa costa.
As obras de urbanización realizaranse baixo a supervisión do Concello. O promotor
deberá realizar as obras de acordo coas especificacións de calidade de materiais,
seccións, e instalación recollidas nos regulamentos do servizo e así indicadas polos
servizos técnicos municipais. O concesionario deberá colaborar co Concello no
control das obras e realizar as probas que se lle ordenen, dotando de vixilantes de
obra durante a execución e comunicando aos servizos técnicos municipais cantas
deficiencias sexan detectadas tanto no período de obras como no prazo de garantía.
O Concello de Ames dará traslado ao concesionario de todo expediente de licenza
de obras e proxectos de urbanización que supoñan ampliación, renovación e/ou
mellora das redes existentes co fin de que, no prazo de 10 días, emita informe
técnico sobre a súa incidencia no servizo.
Unha vez executadas as obras de ampliación ou urbanización e logo de recepción
polo Concello, o concesionario está obrigado a recibir e incorporar estas ao servizo
de acordo co establecido na cláusula 6.
10. OBRAS POR CONTA DA CONCESIONARIA
Serán por conta do concesionario o mantemento, conservación e reparación de
todas as instalacións do servizo cedidas a este para a súa explotación.
Considéranse como obras de reparación as necesarias para emendar un
menoscabo producido nun ben inmoble por causas fortuítas ou accidentais cando
non afecten fundamentalmente a estrutura resistente.
Se o menoscabo se produce no tempo polo natural uso do ben, as obras necesarias
para a súa emenda terán o carácter de conservación.
As obras de mantemento terán o mesmo carácter que as de conservación.
Nas obras de reparación, conservación e mantementos, respectarase a construción
conservando a súa estética, o seu valor histórico e mantendo a súa funcionalidade.
Os licitadores deberán indicar especificamente nas súas ofertas a cantidade
anual que dedicarán a este concepto, reflectíndose a devandita cantidade no
estudo económico.
Así mesmo, a concesionaria poderá realizar, á súa costa, as obras que considere
convenientes co obxecto de diminuír os custos de explotación, conservación,
mantemento e reparación do servizo. Para a execución destas obras deberá solicitar
a autorización municipal segundo se establece na cláusula 11.4.
11. EXPLOTACIÓN, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E REPARACIÓN DAS
OBRAS E INSTALACIÓNS DO SERVIZO.
O concesionario, estará obrigado á súa costa, á explotación, mantemento,
conservación e reparación de todas as instalacións necesarias para a efectiva
explotación e prestación do Servizo.
O concesionario tomará ao seu cargo as obras e instalacións municipais de
abastecemento, rede de sumidoiros e depuración do municipio, relacionadas no
Anexo I e Anexo II, nas condicións actuais nas que se entregan e sobre as que non
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se poderá efectuar ningunha observación ou reclamación no futuro. O concesionario
será responsable do seu bo funcionamento e conservación, correspondéndolle, por
tanto, a explotación, vixilancia, conservación, mantemento, reparación e reposición
destas, así como das que poidan entregarse nun futuro.
Están incluídas as instalacións eléctricas e mecánicas de todo tipo. Desta forma o
concesionario encargarase do pagamento dos consumos enerxéticos, auga,
reactivos e demais derivados da explotación do servizo, así como os custos, canons
e impostos vixentes en cada momento.
11.1. Abastecemento de auga potable.
11.1.1. Explotación, conservación, mantemento e reparación do sistema de
abastecemento
O concesionario está obrigado a:
1. Xestionar, conservar, manter, reparar e repoñer os sistemas de captación e
potabilización propios do Concello, impulsión, depósitos de regulación, rede
de distribución e sistemas de postcloración e control, co máximo
aproveitamento dos recursos dispoñibles, buscando en todo caso optimizar
o rendemento técnico en beneficio do municipio de Ames.
2. Garantir a continuidade da subministración e que a calidade da auga
responda en todo momento ás condicións de potabilidade fixadas pola
regulamentación técnica-sanitaria vixente. Para estes efectos, o
concesionario realizará as análises preceptivas da calidade da auga coa
periodicidade e o resto de condicións fixadas na regulamentación vixente
recollida no Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro polo que se regulan os
criterios da calidade da auga de consumo humano, ou normativa vixente.
O concesionario tamén realizará as análises preceptivas da calidade da auga
de piscinas municipais coa periodicidade e co resto de condicións fixadas na
regulamentación vixente recollida no Decreto 103/2005, do 6 de maio, polo
que se establece a regulamentación técnica-sanitaria de piscinas de uso
colectivo, ou normativa vixente.
Tamén se realizará o mantemento de fontes públicas e as súas preceptivas
análises de augas.
O Concello poderá ordenarlle ao concesionario, cando o estime oportuno,
coa periodicidade que esixa e sen menoscabo das obrigas do concesionario
a este respecto, as análises marcadas pola regulamentación técnica-sanitaria
vixente e aquelas outras que considere convenientes, para un mellor control
da concesión. O concesionario está obrigado a realizalas e, se é o caso, a
dar todas as facilidades precisas para realizar estes labores ao persoal
encargado e a proporcionar cantos datos lle sexan solicitados ao respecto.
Estas análises realizaranse noutros laboratorios concertados polo
concesionario.
O concesionario deberá asegurar que se mantén o laboratorio de análise en
perfecto estado e repoñer o material funxible utilizado neste.
1. Comunicarlles os servizos técnicos municipais cunha periodicidade diaria e
un resumo mensual, os resultados das análises e demais parámetros
controlados, efectuados sobre a auga subministrada á poboación. Ademais o
concesionario estará obrigado a informar de forma inmediata ao Concello
sobre anomalías na calidade da auga subministrada e adoptar as medidas
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oportunas.
Así mesmo, facilitará os datos solicitados pola Administración sanitaria e
introducirá os datos no SINAC (Sistema de Información Nacional de Auga
de Consumo), segundo se establece na regulamentación técnica-sanitaria
vixente.
4. Empregar os sistemas ou tecnoloxías que nun futuro sexan aplicables e
sexan requiridas polo Concello para a prestación do servizo obxecto desta
concesión.
5. Manter, nos depósitos reguladores, o nivel de auga abondo para a prestación
do servizo, sempre que concorran circunstancias normais.
6. Manter os niveis de iluminación nocturna das instalacións necesarios para
garantir a seguridade destas.
7. A limpeza e acondicionado en todo momento dos depósitos e demais
instalacións, incluídos os seus ámbitos.
8. Executar o Plan de Control de Calidade da Auga Potable proposto na oferta
polo concesionario e aprobado polo Concello.
9. En xeral, asumir todas as obrigas estipuladas na regulamentación técnicasanitaria, regulamento do servizo, ordenanzas ou calquera outra normativa
legal vixente, que, sendo competencias do Concello, este delegue, na
concesionaria.
11.1.2. Explotación, conservación, mantemento e reparación da rede de distribución
O concesionario está obrigado a:
a. Garantir en todo momento a continuidade da subministración e a permanencia
das condicións sanitarias da auga destinada ao consumo a través das redes de
distribución ata a súa entrega na acometida dos usuarios.
b. Subministrar auga aos usuarios de todo o territorio municipal de Ames, nas
condicións que se especifican no presente prego de condicións, no regulamento do
servizo e demais lexislación aplicable, garantindo o mantemento das presións e
caudais necesarios, e en calquera caso, non menores aos actuais.
c. Facerse cargo da xestión, mantemento, conservación e reparación da rede de
distribución, que inclúe a realización de labores periódicos de verificación do bo
funcionamento de todos os elementos da rede (polo menos unha vez ao ano) e, se
é o caso:
• reparación ou substitución de fontes de auga sanitaria, billas, ramais xerais,
válvulas, ventosas, bocas de rega e incendios, rexistros e outros elementos
da rede
• busca, localización e reparación de fugas de auga
• limpeza viaria motivada polas citadas actuacións.
Para estes efectos no primeiro ano da concesión, a concesionaria do
servizo deberá facer un estudo e recoñecemento de toda a rede de
distribución.
d. Vixilancia das instalacións situadas na vía pública (bocas de rega,
hidrantes, fontes públicas, etc.) para os efectos de que sexan utilizadas
exclusivamente para o fin para o que se instalaron.
e. Manter un servizo suficiente e de forma permanente de atención ás redes
de distribución, que garanta a dilixencia na reparación de avarías.
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11.1.3. Acometidas ás redes xerais
O concesionario deberá executar a instalación de novas acometidas a cargo do
peticionario do servizo, segundo as tarifas aprobadas nas ordenanzas fiscais.
O concesionario estará obrigado a realizar o mantemento e reparación das
acometidas domiciliarias de abastecemento de auga potable con cargo ao servizo,
segundo se establece no regulamento de servizo.
Así mesmo, a concesionaria realizará, á súa costa, o mantemento,
conservación e reparación das acometidas e rede interior nos campos de
fútbol e instalacións deportivas, pistas, piscinas e zonas exteriores das
dependencias municipais e outras instalacións públicas que indique o
Concello, exceptuando o interior dos edificios municipais.
11.1.4. Bocas de incendios e rega
A concesionaria queda obrigada a efectuar á súa costa a substitución e/ou
reparación das bocas de rega e incendio cando se inutilicen ou avaríen polo seu uso
normal. Se a avaría ou inutilización se debese a outras causas, a reparación ou
substitución efectuaraa o concesionario a cargo do responsable. En todo caso,
deberá conservalas o concesionario en perfecto estado de mantemento e
funcionamento.
O concesionario realizará á súa costa a instalación de novos hidrantes ou
bocas de rega que por necesidade do servizo lle ordenen os servizos técnicos
municipais.
11.1.5. Instalación, conservación e renovación de contadores de consumo de auga
potable
O concesionario deberá executar a instalación, conservación e renovación dos
contadores segundo se recolle no regulamento do servizo.
O concesionario, tendo en conta as características da instalación, deberá aplicar os
prezos ou tarifas de acordo co establecido nas ordenanzas fiscais vixentes en cada
momento ou cadro de prezos aprobados polo Concello.
Corresponde ao concesionario garantir o aforo dos consumos, mantendo en
perfecto estado de funcionamento todos os contadores do parque, tanto os que se
encontren instalados coma os que formen o depósito de reserva.
O parque a conservar e renovar será o que exista en cada momento, cuxo número
variará como consecuencia de altas e baixas.
Durante o primeiro ano de contrato, o concesionario deberá elaborar un rexistro de
todos os contadores do Concello, no que se detallarán as súas características
(calibre, antigüidade, etc.)
A conservación e o mantemento dos contadores comprenden a desmontaxe do
contador, como aparato de medida, a revisión e a renovación por outro contador
novo verificado oficialmente.
Tamén será obxecto de conservación e renovación as substitucións de contadores
que se leven a cabo, aínda que os novos aparatos non sexan da mesma tecnoloxía
dos que actualmente están en funcionamento, senón superior.
Ao efectuar as operacións, sempre que sexa posible, introduciranse os últimos
perfeccionamentos técnicos e cando algún aparato non admita reparación
substituirase por outro.
Á finalización da concesión, a antigüidade de cada un dos contadores que forman o
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parque debe ser, como máximo, igual ou inferior a oito anos.
Corresponde ao concesionario, ademais do indicado anteriormente, realizar as
seguintes actuacións:
a. Lectura de contadores. A lectura de contadores que servirá de base para
establecer os caudais consumidos polos subscritores, deberá realizarse
segundo a periodicidade marcada na ordenanza fiscal vixente en cada
momento. Non obstante, o período de realización da lectura dos contadores
poderá ser modificado polo Concello, logo de audiencia do concesionario,
tras realizar os trámites legais correspondentes.
As indicacións que marque o contador anotaranse na folla, libro ou terminal
portátil de lectura que sirva de base para a facturación do correspondente
período.
b. Ficheiro de contadores. O concesionario manterá ao día o ficheiro
informático da totalidade dos contadores que compoñan o parque en cada
momento.
O devandito ficheiro conterá, como mínimo, a seguinte información: número
de identificación, calibre, ano de fabricación, data de instalación, lecturas e
data destas, etc. Este ficheiro estará, en todo momento, a disposición do
Concello de Ames.
11.1.6. En relación cos usuarios
O concesionario está obrigado, entre outras actuacións, a:
a. Prestar o servizo aos peticionarios que o soliciten, logo de autorización do
Concello e conforme ao establecido nos regulamentos do servizo de
abastecemento de auga potable e ordenanzas fiscais.
b. Velar para que todos os usuarios teñan debidamente formalizada a póliza
de aboamento ao servizo.
c. Preparar, tramitar e executar a suspensión ou corte da subministración de
auga aos usuarios por falta de pagamento ou outras causas, segundo se
recolla no regulamento do servizo, comunicándoo previamente aos
organismos competentes e unha vez autorizado.
d. Informar as reclamacións dos usuarios sobre diferenzas de consumos ou
aplicación de tarifas.
e. En xeral, cumprir as obrigas que se establecen no regulamento do servizo
do subministrador con relación aos usuarios.
O contrato de subministración de auga potable e o de saneamento e depuración
serán realizados polo concesionario nas oficinas do servizo que existan a tal fin. Do
contrato expedirase un exemplar para o subscritor e o orixinal conservarao o
concesionario a disposición do Concello.
O concesionario remitirá mensualmente aos servizos técnicos municipais a relación
dos contratos que, se é o caso, se formalizasen durante o período.
11.1.7. Fugas
É responsabilidade do concesionario, con cargo á concesión, a busca, localización e
reparación de escapes e fugas.
O concesionario obrígase a reparar de forma inmediata calquera avaría coñecida da
rede de distribución que signifique unha perda de auga e a establecer un plan ben
estruturado de busca de fugas.
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A concesionaria comprométese expresamente, a partir do quinto ano da concesión,
a alcanzar e manter un rendemento técnico mínimo do sistema de distribución de
auga potable do 85%, entendendo como tal rendemento o cociente entre a auga
rexistrada por todos os contadores dos usuarios do abastecemento, regas e usos
públicos e o volume total achegado ao sistema. No ano 2012 este rendemento foi do
78,5%.
11.1.8. Subministracións ocasionais
É responsabilidade do concesionario, con cargo á concesión, a instalación e
montaxe de tomas de auga provisional para eventos culturais, festivos, deportivas,
sociais ou calquera outro que lle solicite o Concello e a súa posterior desmontaxe.
Así mesmo, correrá a cargo do concesionario a subministración de auga potable a
través de cisterna ou outros medios, aos usuarios que por calquera motivo queden
sen este servizo durante un período de tempo prolongado.
11.1.9. Auga a disposición do Concello
O Concello de Ames resérvase a dispoñibilidade con carácter gratuíto, de toda
a auga que se precise para a rega de xardíns, limpeza viaria, servizos
municipais, locais e dependencias do propio Concello, piscinas municipais,
colexios, institutos, centros de saúde, etc.
O concesionario instalará contadores á súa costa, se non os houbese, para o control
dos devanditos consumos, nos edificios, dependencias municipais, xardíns, etc. As
reparacións destes serán a cargo da concesión.
O concesionario non facturará cantidade ningunha ao Concello polo servizo de rede
de sumidoiros e depuración.
O Concello comunicará ao concesionario a incorporación ao inventario municipal de
edificios e servizos que adquiran este carácter no transcurso da concesión obxecto
deste prego.
No ano 2012, o consumo municipal de auga foi de 34.881 m3.
11.2. Saneamento
11.2.1. Actuacións a cargo do concesionario
A actividade de saneamento comprenderá as seguintes actuacións, a cargo do
concesionario:
f) Responsabilizarse da xestión e mantemento da rede de saneamento de
augas residuais e pluviais ata as estacións depuradoras ou puntos de
conexión ou vertedura, que estean en funcionamento durante o período
da concesión, para o cal deberá incluír na súa oferta un plan de limpeza
sistemática da rede, con estudo xustificado de frecuencias, que deberá
cubrir polo menos unha limpeza anual de toda a rede.
g) A limpeza e desatasco das instalacións que a continuación se sinalan co
fin de manter a capacidade destas:
• Rede xeral de saneamento e emisarios.
• Pozos de rexistro.
• Pozos negros.
• Pozos de bombeo.
• Aliviadoiros.
• Sumidoiros e embornais e as súas correspondentes acometidas á rede.
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etc.
En caso de que sexa necesario ou o solicite o Concello, a concesionaria
empregará cámaras de inspección da rede, asumindo todos os custos.
1. A vixilancia, mantemento, conservación e reparación das estacións de
bombeo de augas pluviais, fecais, de pasos inferiores, etc., existentes ou
que se poñan en funcionamento, durante o prazo de vixencia da
concesión e que sexan realizados ou recibidos polo Concello de Ames.
O concesionario igualmente incluirá na súa oferta un plan para a xestión
de mantemento dos grupos de bombeo.
A función de vixilancia e de inspección comprenderá, tanto as acometidas
dos particulares á rede como da totalidade desta, de tal forma que o seu
funcionamento sexa correcto sen que se produzan retencións nin atascos,
manténdose, en todo momento a limpeza de toda a rede ao obxecto de
evitar sedimentacións, mesmo nas acometidas.
4. Manter un servizo suficiente e de forma permanente de atención ás redes de
saneamento, que garanta a dilixencia na reparación de avarías.
5. Executar o Plan de Control de Verteduras propostas na súa oferta polo
concesionario e aprobado polo Concello.
6. A vixilancia do cumprimento dos parámetros das verteduras realizadas á rede
de sumidoiros polos usuarios e, se é o caso, a detección das verteduras
ilegais e do infractor que as realice, poñendo o feito en coñecemento da
Administración para a apertura do correspondente expediente sancionador.
Para iso, o licitador propoñerá na súa oferta os medios que destinará a
este servizo, para os efectos de vixiar e detectar verteduras ilegais á rede
sumidoiros, así como aqueles que poidan derivarse da rede de sumidoiros ás
canles públicas.
7. Comunicarlles aos Servizos Técnicos Municipais cunha periodicidade diaria e
un resumo mensual, os resultados das análises e demais parámetros
controlados, efectuados sobre a auga residual no saneamento. Ademais, o
concesionario estará obrigado a informar de forma inmediata ao Concello
sobre as anomalías detectadas e adoptar as medidas oportunas.
8. O pagamento das multas ou sancións derivadas de verteduras ás canles
públicas imputables ao concesionario por mala conservación, mantemento e
reparación do saneamento.
11.2.2. Explotación, conservación, mantemento e reparación das obras e
instalacións de saneamento
O concesionario estará obrigado a:
1. Tomar ao seu cargo as obras e instalacións municipais de saneamento do
Concello de Ames.
2. Facerse cargo da xestión, mantemento, conservación e reparación da
rede de saneamento e emisarios xerais, que inclúe a realización de
labores periódicas de verificación do bo funcionamento e, se é o caso, de
reparación de canalizacións, equipos, pozos de rexistro, sumidoiros,
vertedoiros, cámaras de descarga, pozos de bombeo e outros elementos
da rede, así como a busca, localización e reparación de perdas da dita
rede.
•
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χ)
δ)

ε)

φ)

γ)
η)

ι)

1.
2.
3.
4.

j)
•
•
•
•

k)

Exclúense expresamente as reparacións nas acometidas particulares, que
serán custeadas polo /a usuario/a e realizadas polo concesionario.
Para estes efectos, no primeiro ano da concesión, a concesionaria do
servizo deberá facer un estudo e recoñecemento de toda a rede de
saneamento.
A conservación e limpeza das instalacións de bombeo, tanto de augas
pluviais coma de augas fecais.
Manter en perfecto estado de funcionamento as cámaras de descarga, sendo
a cargo da concesión o abastecemento de auga para a limpeza das citadas
cámaras.
A reposición de canalizacións de ramais xerais e acometidas de embornais
nos casos de afundimentos ou roturas, así como dos pozos de rexistro
necesarios.
A substitución inmediata de reixas e tapas de pozos de rexistro e sumidoiros
que non cumpran coas características dos materiais descritos na ordenanza
de saneamento e verteduras municipal.
A limpeza das reixas de grosos existentes e de todas aquelas que se instalen,
así como a recollida, traslado e xestión dos residuos recollidos.
Extraer e retirar nas debidas condicións hixiénicas, transportar, verter e
xestionar do modo que sinale o concesionario e aprobe o Concello, as
areas e residuos recollidos na rede e instalacións de saneamento rede
de sumidoiros.
Manter o funcionamento normal de sifóns ou acuedutos existentes ou que se
constrúan durante o período da concesión sobre o cauce ou calquera outra
canle, debendo:
Conservar en perfecto estado todos os seus elementos.
Manter axeitadamente todas as instalacións e equipos.
Adquirir todos os materiais, produtos e subministracións precisas, para o
debido mantemento, conservación e explotación do sifón.
Conservar e manter en perfecto estado de limpeza, pintura, etc, todas as
súas instalacións, elementos e obras existentes de control, automatismo e
información.
Manter o funcionamento normal dos tanques de tormenta existentes ou que
se constrúan durante o período da concesión, debendo:
Conservar en perfecto estado todos os seus elementos.
Manter axeitadamente todas as instalacións e equipos.
Adquirir todos os materiais, produtos e subministracións precisas, para o
debido mantemento, conservación e explotación dos tanques.
Conservar e manter en perfecto estado de limpeza, pintura, etc, todas as
súas instalacións, elementos e obras existentes de control, automatismo e
información.
A limpeza, mantemento, conservación, reparación e baleirado das foxas
sépticas municipais existentes no municipio e a anulación das que non se
encontren en servizo ou deixen de estalo, en tempo e forma que indique o
Concello.
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11.2.3. Actuacións en acometidas particulares.
Denomínase "Acometida Particular" a canalización que serve para transportar as
augas residuais e pluviais dende o límite exterior dun edificio ou terreo ata un
colector público, realizando esta conexión a través dun pozo rexistrable ou peza
especial.
Os desatoamentos en acometidas particulares, tanto por medios mecánicos, coma
por medios manuais, serán por conta dos particulares.
Cando non sexa posible realizar o desatasco e sexa necesario abrir gabias na vía
pública, todos os gastos orixinados, mesmo no suposto de substitución de tubos e
de reposición de pavimento, serán por conta da propiedade do inmoble. Estas
operacións e obras poderán ser executadas pola empresa concesionaria do servizo,
por solicitude de propietario.
Así mesmo, o concesionario, por solicitude do propietario do inmoble, poderá
executar a instalación de novas acometidas a cargo do peticionario do servizo
sempre e cando sexa conforme ao estipulado na normativa municipal vixente.
O concesionario deberá aplicar os prezos ou tarifas de acordo co establecido nas
ordenanzas fiscais vixentes en cada momento ou cadros de prezos aprobados polo
Concello de Ames.
O concesionario queda obrigado á supervisión de todas as obras que se realicen na
vía pública, (reparación ou instalación de acometida ou colectores xerais),
independentemente de que estas as realice o concesionario ou terceiras persoas.
11.2.4. Fugas
É responsabilidade do concesionario, a busca, localización e reparación de escapes
e fugas.
O concesionario obrígase a reparar de forma inmediata calquera avaría coñecida da
rede de saneamento que signifique unha perda de auga ou unha infiltración á rede e
a establecer un plan ben estruturado de busca de fugas.
11.2.5. Acometidas ocasionais
É responsabilidade do concesionario a instalación e montaxe de acometidas de
saneamento e abastecemento provisionais ou fixas para eventos culturais, festivos,
deportivas, sociais ou calquera outro que lle solicite o Concello e a súa posterior
desmontaxe, con cargo á concesión.
11.3.- Depuración de augas residuais
A actividade de depuración comprenderá, entre outras, as seguintes actuacións, a
cargo do concesionario:
a. Manter o funcionamento normal das estacións depuradoras de forma
ininterrompida e conseguindo en todo momento uns índices de depuración
que correspondan, como mínimo, aos rendementos normais para as
condicións que se dean en cada caso.
b. Extraer e retirar nas debidas condicións hixiénicas, transportar, verter e
xestionar do modo que sinale o concesionario e aprobe o Concello, as areas
e os residuos de filtros recollidos nos tratamentos primarios das plantas.
Estas operacións serán á súa costa.
c. Desecar a lama producida, ata alcanzar os contidos de humidade precisos,
de forma que o concesionario poida retirala doadamente e sen olores.
d. Conservar e manter en perfecto estado todas as instalacións, equipos e
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elementos das plantas, incluídos as instalacións de control, automatismo e
información.
e. Reparar ou repoñer todos os elementos ou equipos deteriorados das
instalacións.
f. Adquirir todos os materiais, produtos e subministracións precisas, para o
debido mantemento, conservación, reparación e explotación das plantas.
g. Conservar nas debidas condicións todos os elementos anexos ás plantas
como camiños, xardíns, edificacións, redes, etc., procurando que o seu
aspecto sexa sempre de limpeza e orde.
h. Manter un servizo de vixilancia que garanta a seguridade das instalacións,
o cal se poderá realizar co persoal propio existente.
i. Analizar e rexistrar as características dos parámetros que definen o proceso
das liñas de augas, de gas e de lama, para garantir o seu debido control e
funcionamento.
No laboratorio do concesionario, este deberá levar a cabo cantos ensaios e
análises sexan precisos para o control da depuración, para o cal proverá este
do persoal, aparatos e reactivos necesarios para tal fin.
Pola súa banda, o Servizo Técnico Municipal correspondente, fará no
laboratorio do concesionario ou noutros laboratorios concertados por este,
cantos ensaios e análises xulguen necesarios para comprobar o
cumprimento das condicións establecidas.
Todos os gastos de recollida de mostras, traslado ao laboratorio e análise
serán a cargo da concesión.
j. Comunicar inmediatamente aos servizos técnicos municipais calquera
incidencia que afecte ás instalacións ou á depuración.
k. Enviar aos servizos técnicos municipais a información sobre a marcha das
plantas que estes soliciten e coa periodicidade que estes determinen.
l. Limpeza das reixas existentes nos vertedoiros das plantas e retirada nas
debidas condicións hixiénicas dos residuos recollidos e a súa posterior
xestión.
m. Xestión da lama procedentes das depuradoras, realizando os trámites
necesarios e asumindo o custo desta.
n. O aboamento do canon de verteduras ou outros que puidesen xerarse.
ñ. O pagamento das multas ou sancións derivadas de verteduras ás canles
públicas por un defectuoso proceso de depuración.
o. En xeral, cantas operacións e coidados sexan necesarios para cumprir co
fin indicado no apartado a).
A concesionaria deberá aceptar calquera auga residual procedente da limpeza do
sistema de rede de sumidoiros e saneamento público, de estacións depuradoras e
foxas sépticas municipais, de comunidades de veciños e de industrias. Estas augas
residuais deberán ser depositadas por empresas autorizadas pola Xunta de Galicia
para a xestión de citados residuos, e terán que cumprir os límites máximos previstos
na lexislación vixente.
No caso de que aparezan nas augas residuais substancias ou materias
perturbadoras dos procesos de tratamento ou dixestión, comunicarase
inmediatamente a súa presenza ao servizo técnico municipal, o cal determinará se
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se está no caso de suspender temporalmente as sancións que por depuración ou
mantemento insuficientes se especifican no presente prego.
Será obriga do concesionario o tratamento pola súa conta das augas, lamas, areas,
grosos, etc. que resulten do normal funcionamento das plantas, de modo que se
realicen libres de olores, moscas e mosquitos. Para tal efecto deberá coidar a
realización de todos os procesos de depuración e utilizar, cando sexa preciso,
produtos químicos para combatelos, logo de consulta ao correspondente servizo
técnico municipal. Será así mesmo obriga do concesionario, a adopción das
medidas oportunas para o control e eliminación das escumas.
O Concesionario, previa autorización explícita do servizo técnico municipal, poderá
implantar instalacións experimentais para ensaiar posibilidades de mellora nos
rendementos ou calidades das augas tratadas ou da lama, aténdose para iso ás
condicións que o devandito servizo lle sinale.
A boa marcha da depuración nas depuradoras biolóxicas, comprobarase por
determinación dos índices que estableza o servizo técnico municipal, sobre a base
da lexislación e normativa vixente.
Para o control da marcha da depuración por parte da Administración, a dirección
técnica municipal determinará o número de mostras, o tipo destas e as horas ás que
deben tomarse, para realizar sobre elas as determinacións e análises pertinentes.
Para a toma de mostras nas que se realizarán análises diarias, dispoñerase á
entrada e saída da liña de auga, un dispositivo de toma composta e ponderada.
Os servizos técnicos municipais poderán ordenar ou realizar outros ensaios para o
mellor coñecemento da marcha da depuración.
11.4. Obras ou actividades complementarias.
Dado que o presente contrato é un modo de xestionar indirectamente un servizo
público municipal, as actividades que en execución do contrato leve a cabo o
contratista terán a consideración de obras e actividades municipais para todos os
efectos. Deste modo, o concesionario poderá efectuar nas vías públicas todas as
obras e actividades que precise para a xestión do servizo. Estas obras serán
fundamentalmente as de mantemento, conservación e reparacións, tales como
apertura e cerramento de gabias, levantamento e reposición de pavimentos e outras
similares, así como as que soliciten os usuarios.
O Concello de Ames outorga ao concesionario o dereito a utilizar a vía pública para
realizar todas as operacións e traballos necesarios para a distribución e
subministración de auga potable e as relacionadas coa actividade de saneamento e
depuración, dentro do territorio municipal. As ditas actividades deberán levarse a
cabo de conformidade cos proxectos presentadas ante a Administración municipal e
aprobadas por esta previamente á súa execución e de acordo co establecido nas
ordenanzas, regulamentos municipais e demais disposicións en vigor.
Todas as obras que se executen, xa sexa de melloras ou doutro tipo, deberán levar
un proxecto asinado por técnico competente e visado polo colexio oficial
correspondente, se é o caso, así como Dirección de obra e coordinador de
Seguridade e Saúde, cuxa designación deberá contar co visto e prace do Concello.
As vías públicas ou outros bens nos que o contratista execute tales obras ou
actividades, deberán quedar en perfecto estado. O Concello poderá resarcirse do
custo da reparación e deterioración destas, con cargo ao concesionario.
No caso de que se precise a realización de pequenas obras alleas directamente ao
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servizo, pero relacionadas con este, o Concello poderá encargar a súa execución á
concesionaria. Esta estará obrigada esta á súa realización sobre a base dos prezos
que oferte na presente licitación, cuxa relación se inclúe no Anexo IV.
11.5. Plan Director.
Dentro do primeiro ano de contrato, o concesionario deberá presentar o Plan
Director do Servizo definitivo, que será aprobado polo Concello. Este plan deberá
ser revisado polo concesionario e aprobado polo Concello coa periodicidade que
marque este.
O contido como mínimo do Plan Director do Servizo desenvolverá o seguinte:
A) A análise e diagnóstico do estado actual do servizo.
B) O estudo das necesidades do servizo ata o ano horizonte da concesión.
C) Un plan de investimentos a realizar durante a vixencia da concesión.
O concesionario queda obrigado a presentar anualmente unha memoria na que se
detalle, ademais dun inventario actualizado do servizo incluíndo todos os medios e
instalacións, todos os aspectos económicos e técnicos do servizo como, por
exemplo, rendementos da rede, substitucións realizadas, avarías, etc., segundo se
recolle na cláusula 7.7. Servizos de soporte técnico.
11.5.1. A análise e diagnóstico do estado actual do servizo
O concesionario está obrigado a implantar un Sistema de Información Xeográfica
(S.I.X.) dos sistemas de abastecemento e rede de sumidoiros que será utilizado na
xestión do servizo segundo se recolle na Cláusula 7.3.2. do presente prego.
11.5.2. Estudo das necesidades do servizo ata o ano horizonte da concesión.
O concesionario deberá, á vista dos resultados obtidos nas análises e no
diagnóstico do estado actual do servizo, establecer os obxectivos que se van cubrir
durante o período da concesión. Estes obxectivos deberán abranguer todos os
aspectos relacionados coa xestión do servizo e coas necesidades do municipio en
todos aqueles campos relacionados cos servizos obxecto de concesión e sempre de
acordo cos recursos dos que vai dispoñer o propio concesionario.
Unha vez establecidos os obxectivos, o concesionario deberá establecer as
actuacións que vai realizar con cargo ao propio contrato que considere de interese
para a mellora do servizo, incluíndo os aspectos técnicos, económicos e de relación
cos usuarios. Estas actuacións poderán ampliar as establecidas nos pregos do
presente concurso.
11.5.3. Plan de investimentos a realizar durante a vixencia da concesión
O concesionario deberá establecer un programa de investimentos durante o período
de vixencia do contrato. Este programa de investimentos, debidamente
cuantificados, con proposta de cronograma, constituirá o Plan de Investimentos.
Os investimentos deberán diferenciarse entre as correspondentes a:
• Investimentos en obras de infraestrutura hidráulica, necesarias para
asegurar o correcto funcionamento do servizo, como por exemplo novas
redes de sumidoiros ou de distribución de auga, reposición e substitución de
instalacións existentes, etc.
• Investimentos en actuacións de innovación tecnolóxica no ámbito da
xestión do servizo, con especial atención ao plan para as reducións do
consumo municipal de auga, da perda de auga na rede de abastecemento e
da infiltración na rede de saneamento. Quedan excluídas deste apartado as
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actuacións de mantemento, conservación e reparación das infraestruturas.
12. RECLAMACIÓNS E RESPONSABILIDADE DA CONCESIONARIA.
12.1. Reclamacións
Será obriga do concesionario a existencia e mantemento nas súas oficinas, do
correspondente rexistro de entrada de documentos, no que quede constancia, polo
menos, de todas as comunicacións e denuncias formuladas diariamente polos
usuarios, aos cales se lles proporcionará no momento da comunicación copia do
escrito, no que quede reflectido o obxecto da denuncia ou comunicación e no que
conste data de entrada, causa denunciada e selo da entidade.
O concesionario está obrigado a contestar as reclamacións que lle formulen por
escrito os usuarios, en prazo non superior a dez días hábiles.
O concesionario deberá enviar obrigatoriamente ao Concello a copia da reclamación
e da contestación, dentro das 48 horas seguintes ao momento en que se produza.
O concesionario deberá levar un Libro de Reclamacións, físico ou virtual,
debidamente autorizado e dilixenciado polo Concello de Ames, que estará a
disposición dos usuarios do servizo. No dito libro, recolleranse as reclamacións que
estes efectúen e a tramitación posterior que se lles dea a estas.
12.2. Responsabilidade
O concesionario intervirá directamente e coa máxima dilixencia, naquelas
operacións de inspección, control, conservación, mantemento e reparación que
requiran actuación urxente, pois é a súa obriga a detección de todos os danos ou
avarías que se orixinen nos elementos obxecto do contrato; sen menoscabo da súa
tamén obriga da comunicación correspondente e inmediata destas actuacións ao
Concello.
Intervirá así mesmo, por requirimento do servizo técnico municipal, en actuacións
que pola súa urxencia sexan necesarias, aínda fóra do seu horario habitual de
traballo.
Por outro lado, no caso de detección de calquera anomalía do tipo que for, en
elementos nos que non teña responsabilidade directa o concesionario, esta
deberase comunicar no momento de ser detectada aos servizos técnicos
municipais.
Se o concesionario efectuase traballos co obxecto de aforrar reiteradas
intervencións sobre un elemento determinado, co consentimento dos servizos
técnicos, estes realizaranse á súa costa.
En todo caso, o concesionario deberá adoptar todas as medidas necesarias para
garantir a seguridade durante a execución dos traballos.
O concesionario, cando no desenvolvemento do seu traballo poida afectar a outras
redes de servizos (iluminación pública, electricidade, comunicacións, sinalización,
gas, etc.), deberá comunicalo á empresa explotadora previamente ao comezo dos
traballos.
Naquelas situacións en que se produza unha emerxencia, o concesionario deberá
poñer a disposición municipal a totalidade dos seus medios humanos e materiais,
con cargo a el mesmo.
12.3.- Seguro de responsabilidade civil.
O concesionario deberá responder dos danos e perdas que se orixinen con motivo
da execución dos servizos, tanto á Administración como a terceiros.
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O concesionario comprométese a adoptar todas as precaucións necesarias que se
fixan na lexislación vixente e será o único responsable dos danos e prexuízos
causados a bens ou persoas do Concello e a terceiros, durante a realización do seu
labor, con independencia de cando se evidencien.
Independentemente á responsabilidade esixible ao concesionario, este deberá
contratar un Seguro de Responsabilidade Civil, polos danos e prexuízos a terceiros
que poida ocasionar con motivo dos servizos adxudicados, cun límite de
indemnización abondo. O concesionario entregará copia da devandita póliza ao
Concello ao inicio do contrato, así como a xustificación anual do pagamento da
prima.
13.
COMUNICACIÓN,
CONCIENCIACIÓN,
FORMACIÓN
CIDADÁ
E
COMPROMISO COA COMUNIDADE.
13.1. Comunicación, concienciación e formación cidadá.
O concesionario elaborará un programa anual de concienciación e formación cidadá,
co obxecto de lograr a mellora nos hábitos da cidadanía, comunidades, comercios,
industrias, etc., de modo que interveñan como axentes activos, con
responsabilidade, nas materias auga potable, rede de sumidoiros e depuración.
As campañas de concienciación incidirán, entre outros temas, en:
a. Fomentar comportamentos que incidan positivamente nos consumos
racionais de auga potable.
b. Fomentar a concienciación da depuración de augas residuais,
evitando a vertedura de residuos non aptos á rede de sumidoiros.
c. Concienciar a cidadanía da escaseza dos recursos hídricos, o seu
custo e repercusión no medio.
O plan anual incluirá os mecanismos e indicadores de seguimento continuo e
avaliación de resultados, que permitan á finalización de cada ano e á vista dos
resultados obtidos, establecer as novas liñas e accións que deberán plasmarse no
plan do seguinte ano.
As empresas reflectirán nas súas ofertas os medios materiais e persoais
necesarios para elaborar e levar á práctica os plans de concienciación,
contemplando igualmente o material publicitario e a súa difusión.
O concesionario propoñerá na súa oferta o custo anual destinado a realizar as
campañas de información e sensibilización da cidadanía, plans experimentais
relacionados co obxecto do concurso e en xeral para as actuacións de mellora do
servizo que decida o Concello. Todas estas actuacións coordinaranse cos servizos
técnicos municipais.
13.2.- O compromiso coa comunidade.
O compromiso que este Concello pretende adquirir coa comunidade refírese ás
diferentes accións que pode tomar o concesionario para maximizar o impacto das
súas contribucións en diñeiro, tempo, produtos, servizos, influencias, administración
do coñecemento e outros recursos que dirixe cara á comunidade na que opera.
Cando estas iniciativas se deseñan e executan en forma programada e
estratexicamente, non só se entrega un valor agregado aos receptores, senón que
ademais estas iniciativas reforzan a reputación do concesionario, as súas marcas e
produtos no territorio local. O esforzo do concesionario coa comunidade en moitas
ocasións vese recompensado polo recoñecemento da sociedade cara ao
concesionario. Trátase da oportunidade e necesidade de que destine recursos
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privados cara a problemas sociais particulares, devolvendo á comunidade unha
parte dos beneficios obtidos desta e podendo suplir nalgúns casos o rol da
Administración en distintas áreas sociais.
As actividades de responsabilidade social corporativa orientadas á comunidade, sen
prexuízo das as cales poida ofrecer o licitador, poden facer referencia a:
• Integración social e/ou laboral no ámbito local.
• Melloras das infraestruturas locais.
• Doazóns en metálico ou en especie a institucións sociais locais (por exemplo:
á propia Administración pública, escolas, asociacións ambientais,
organizacións no, organizacións culturais, clubs, etc.).
• Apoio á sociedade nun sentido amplo.
As actividades de responsabilidade social corporativa orientadas ao mercado
diríxense, por un lado á clientela e por outro aos socios comerciais e/ou provedores.
Isto inclúe:
• Actividades para mellorar a calidade ou seguridade dos produtos.
• Contratación con provedores locais.
• Apoio a emprendedores e á creación de alianzas empresariais no ámbito
local/rexional.
• Firmas de convenios de colaboración con institucións públicas e
universidades, entre as que se inclúen prácticas de formación en empresas.
As actividades de responsabilidade social no campo da protección ambiental
céntranse en:
• Deseño dos procesos produtivos respectuosos co medio.
• Uso eficiente dos recursos.
• Redución de residuos e de polución.
• Realización dunha "avaliación ecolóxica" dos provedores respecto aos seus
estándares ambientais.
• Información aos provedores, clientela e á sociedade en xeral sobre temas
ambientais.
Ames, maio de 2013.
ANEXO I: INSTALACIÓNS ADSCRITAS AO SERVIZO.
Abastecemento
•
Rede de abastecemento:
o tubaxes: 171.587 m.

•

o

válvulas de peche: 676 ud.

o

ventosas: 19 ud.

o

desaugadoiros: 9 ud.

o

hidrantes: 23 ud.

o

bocas de rega: 61 ud.

o

válvulas redutoras de presión: 16 ud.

Captación, E.T.A.P e bombeo de Quistiláns: 32 l/s.
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•
•
•
•
•
•

Bombeo de Aldea Nova (13,2 kW).
Depósitos do Milladoiro (2 unidades): 1.000 m3 e 1.500 m3
Depósito de Aldea Nova: 1.000 m3.
Depósito do Bosque Animado: 100 m3.
Depósito de Castiñeiro do Lobo: 640 m3
Depósito en Coira: 2.000 m3.
AGRÓN,
AMEIXENDA,
ORTOÑO,
AMES,
COVAS,
TOTAL
BIDUIDO
E
LENS,
PIÑEIRO,
CONCELLO
BUGALLIDO
TAPIA
E
TRASMONTE

ABASTECEMENTO

CANALIZACIÓNS
PE e PVC

171.587

TOTAL
REDE
ABASTECEMENTO

DE
171.587

OUTROS ELEMENTOS
VÁLVULAS DE PECHE

676

VENTOSAS

19

DESAUGADOIROS

9

HIDRANTES

23

BOCAS DE REGA

61

VÁLVULAS
PRESIÓN

REDUTORAS

DE
16

Saneamento
• Rede de saneamento e pluviais:
o rede de saneamento e pluviais: 189.270 m.

•
•
•
•

o

pozos de rexistro: 2.524 ud.

o

bombeos: 21 ud.

E.D.A.R. do Polígono Industrial do Milladoiro (14.355 h-e; Qmed =2.871
m3/d).
E.D.A.R. de Ameixenda (600 h-e).
E.D.A.R. de Agrón (A Ponte Nova) (2.000 h-e).
E.D.A.R. de Bertamiráns (13.000 h-e; Qmed =2.600 m 3/d; Qmáx =324
m3/h).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foxa séptica municipal de Fernande.
Foxa séptica municipal de Mercuto.
Foxa séptica municipal da Rúa.
Bombeo da Moniña (26,4 kW).
Bombeo de Sisalde 1 (6,6 kW).
Bombeo de Sisalde 2 (6,6 kW).
Bombeo de Framán.
Bombeo de Eirapedriña.
Bombeo de Ponte Loureiros.
Bombeo da Garea.
Bombeo da Ponte Maceira (15 kW).
Bombeo da Ponte Nova 1 (15,1 kW).
Bombeo da Ponte Nova 2.
Bombeo de Novais.
Bombeo de Ínsua.
Bombeo de Gasamáns.
Bombeo de Oca 1 (10,39 kW).
Bombeo de Oca 2.
Bombeo de Cortegada (10,39 kW).
Bombeo de Tarrío (6,93 kW).
Bombeo de R/Rosalía de Castro (30 kW).
Bombeo de R/Oliveiras (26,4 kW).
Bombeo de Carballido (10,39 kW).
Bombeo de Quintáns (13,86 kW).
AGRÓN,
AMEIXENDA,
AMES,
ORTOÑO,
COVAS,
TOTAL
BIDUÍDO E
LENS,
CONCELLO
BUGALLIDO
PIÑEIRO,
TAPIA
E
TRASMONTE

SANEAMENTO

TUBAXES
PVC 400

7.126

2.210

9.336

PVC 315

52.823

24.980

77.803

PVC 250

25.792

13.374

39.166

PVC 200

1.894

1.633

3.527

PVC 160

1.426

920

2.346
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PVC 90 (impulsión)

1.627

0

1.627

TOTAL PVC

90.688

43.117

133.805

FORMIGÓN D =600 mm.

1.252

0

1.252

FORMIGÓN D =300 mm.

488

269

757

FORMIGÓN D =250 mm.

378

0

378

FORMIGÓN D =200 mm.

96

0

96

TOTAL FORMIGÓN

2.214

269

2.483

PE 160

617

0

617

PE 125

694

0

694

PE 110

190

0

190

PE 90

725

721

1.446

PE 75

1.237

0

1.237

PE 63

543

862

1.405

TOTAL PE

4.006

1.583

5.589

REDE SEN DATOS

31.298

16.105

47.403

TOTAL REDE SEN DATOS

37.999

19.271

57.270

TOTAL REDE DE SANEAMENTO

128.206

61.074

189.280

POZOS DE REXISTRO (localizados)

1.778

746

2.524

POZOS DE BOMBEO

12

9

16

EDAR's

2

2

4

FOXAS SÉPTICAS

3

0

3

ACOMETIDAS DIRECTAS A POZOS DE
REXISTRO
739

380

1.119

ACOMETIDAS DIRECTAS A TUBAXES

22

97

OUTROS ELEMENTOS

75

ANEXO II: DESCRICIÓN XERAL DO SERVIZO.
1. CONTEXTO XEOGRÁFICO E ADMINISTRATIVO
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A continuación faise unha breve descrición do municipio e do seu contexto
xeográfico e administrativo. Ames pertence á comarca de Santiago de Compostela.
Comarca de Santiago de Compostela.
O Concello de Ames, cunha superficie de 80,9 quilómetros cadrados, está situado
ao oeste de Galicia e ao sur da provincia da Coruña, da que forma parte
administrativamente. Está integrado na comarca de Santiago de Compostela. Limita
ao norte cos concellos de Val do Dubra e Santiago de Compostela, polo oeste co de
Santiago, polo sur cos de Teo e Brión e polo leste cos de Brión, Negreira e A Baña.
Está composto por 11 parroquias nas que se distribúen 113 núcleos de poboación;
os principais núcleos son Bertamiráns e O Milladoiro. As once parroquias son:
Agrón, Ameixenda, Ames, Biduído, Bugallido, Covas, Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia e
Trasmonte.
Situación da parroquias que forman o municipio de Ames.
As elevacións máis importantes son as de Pena Marela, Barreiros e San Marcos,
entre outras. A orografía caracterízase, en xeral, por ser ondulada, irregular e abrupta
na metade setentrional do municipio e por ter suaves desniveis na zona meridional.
Xeograficamente está formado polo val que atravesa o río Sar dende que entra no
municipio de Ames ata a súa desembocadura en Padrón.
O Espiño, con 424 metros de altitude, e o Pedrouzos, con 385 metros, son as
elevacións máis importantes da Serra de Ameixenda. Na zona Sur, máis suave, é a
Pena Mosqueira, con 252 metros, a elevación máis destacada.
O clima está moi condicionado pola súa localización nun val. Os invernos son
suaves (a temperatura media non baixa dos 8º C) e os veráns calorosos (en xullo,
mes máis cálido, a temperatura media é de 21º C). A temperatura media anual é de
14º C.
As chuvias concéntranse fundamentalmente nos meses de outubro e de maio. A
media anual é da orde de 1.791 mm. O 40% das precipitacións concéntranse no
inverno e rexístrase unha acusada estiaxe en verán, no que as chuvias tan só son un
10% das anuais.
PARROQUIA

POBOACIÓN

SUPERFICIE (Km2)

Agrón (San Lourenzo)

441

7,24

Ameixenda (Santa María)

333

11,09

Ames (San Tomé)

1.539

16,43

Biduído (Santa María)

13.491

5,80

Bugallido (San Pedro)

1.553

8,04

Covas (Santo Estevo)

788

5,86

Lens (San Paio)

99

1,64

Ortoño (San Xoán)

9.827

9,03

Piñeiro (San Mamede)

254

6,14

Tapia (San Cristovo)

125

2,90

Trasmonte (Santa Mariña)

402

5,80

Poboación e superficie das parroquias de Ames (fonte: IGE 2011).
Ames duplicou a súa poboación nos últimos 15 anos. Un terzo da poboación
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dedícase a actividades do sector servizos.
Ano

Poboación

1996

13.288

1997

..

1998

14.189

1999

15.318

2000

16.549

2001

17.737

2002

18.788

2003

20.016

2004

20.840

2005

22.228

2006

23.219

2007

24.553

2008

25.818

2009

26.983

2010

27.900

2011

28.852

2012

29.331

Evolución da poboación en Ames (fonte: INE)
2. DESCRICIÓN DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO
O abastecemento que actualmente se realiza en Ames é o resultado da profunda
transformación que sufriu nos últimos quince anos. Ames converteuse en foco de
atracción de poboación a principios da década dos noventa, co Milladoiro como
principal polo de atracción. Posteriormente sería Bertamiráns o núcleo que comezou
a ter un alto crecemento de poboación.
A expansión da trama urbana en Ames foi obrigando a ir expandindo a rede e a
buscar novas achegas. Unha vez esgotados os recursos propios, mananciais e
regueiros, foi necesario tomar auga do sistema de Santiago de Compostela. Hoxe en
día O Milladoiro e Bertamiráns nútrense fundamentalmente de auga do Tambre
captada e tratada para Santiago. Brión rematou, nos últimos anos, por conectarse
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ao sistema de Ames para responder ás crecentes demandas.
Na actualidade Ames conta cuns 30.000 habitantes, con dous núcleos importantes,
como xa comentouse: Milladoiro (uns 12.000 habitantes) e Bertamiráns (uns 7.700
habitantes).
O número de subscritores en 2012, segundo Espina e Delfín, empresa que
actualmente xestiona o servizo, é duns 14.000 subscritores.
O consumo medio é duns 7.750 m3/día, o que supón aproximadamente uns 300
l/hab/día.
O sistema recibe auga directamente tanto de mananciais como de ríos. Aínda así, o
sistema conéctase co de Santiago (auga do Tambre). Ademais, cede auga ao
municipio de Brión.
A regulación da auga achegada ao Milladoiro realízase con dous depósitos, un de
1.000 m3 e outro de 1.500 m3, situados a cota aproximada de 290 m.
Imaxe xeral do núcleo urbano do Milladoiro.
A continuación explícanse con máis detalle as fontes de auga do sistema de Ames:
 Achega ao depósito de Aldea Nova e á zona do Milladoiro dende O
Milladoiro.
Dende a rede de Santiago de Compostela achéganse ao Milladoiro uns 2.800
m3/día. No Milladoiro tamén se toma auga dun manancial, uns 100 m3/día, a
través dunha condución de PVC de 90 mm de diámetro. A auga que entra
pola zona do Milladoiro é bombeada a través dunha condución de PVC de
200 mm a dous depósitos (un de 1.000 m3 e outro de 1.500 m3) que teñen
unha diferenza de cota entre eles duns tres metros (o máis alto e máis
moderno, é o de 1.500 m3), aínda que funcionan practicamente en paralelo.
Dende estes depósitos a auga condúcese a través dunha condución de
fundición de 200 mm ao bombeo de Quistiláns. Dende este bombeo a auga
condúcese ao depósito de Aldea Nova, que ten unha capacidade de 1.000
m3.
 Achega ao depósito de Aldea Nova dende o río Roxos.
No límite do municipio de Santiago de Compostela disponse dunha
captación no río Roxos. A auga captada condúcese por gravidade ata o
bombeo de Quistiláns (115 m3/h), que ten unha capacidade máxima de 115
m3/hora (dúas bombas de 90 kW), mediante unha condución de PVC de 250
mm e PVC de 160 mm. Dende Quistiláns a auga lévase ao depósito de Aldea
Nova mediante unha impulsión de PVC de 200 mm.
Imaxe xeral da urbanización de Aldea Nova.
Dende o depósito de Aldea Nova abastécese un depósito de 100 m 3 situado no Alto
do Vento, que subministra auga aos núcleos de Ventosa e O Lombao.
Bombeo de Quistiláns.
Bosquexo da conexión entre os depósitos de Aldea Nova e do Breixo.
1. Achega ao depósito do Breixo dende os mananciais de Castiñeiro do
Lobo.
Na zona Norte do municipio hai dous mananciais que abastecen ao depósito
do Breixo, que conta cunha capacidade de 643 m3. A achega é duns 40
m3/día en inverno e duns 6 m3/día en verán. O depósito do Breixo está
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conectado co de Aldea Nova a través dunha condución de PVC de 160 mm,
que pode mover auga nos dous sentidos, en función da dispoñibilidade de
auga dos mananciais. Cando se recibe auga dende Aldea Nova, esta debe
ser bombeada e á vez distribúese durante o seu percorrido.
Dende o depósito do Breixo sae unha condución cara á estrada de Noia (un
tramo con PVC de 250 mm, ata A Pateira, e outro en PVC de 90 mm, dende o
citado lugar ata o entroncamento coa AC-543).
Dende o depósito de Aldea Nova tamén parte unha condución que serve de
eixe distribuidor a toda a zona de Bertamiráns para finalmente achegar auga
a Brión. Esta condución presenta varios tramos diferenciados:
1. Dúas conducións de PVC de 200 mm, dende o depósito ata Pontellón
(entrada de Bertamiráns).
2. Condución de PVC de 200 mm.por Bertamiráns ata Cantalarrana.
3. Dúas conducións en PVC de 75 mm ata o límite co municipio de Brión.
Depósitos existentes no municipio de Ames.
NOME

CAPACIDADE (m3)

COTA (m)

Castiñeiro do Lobo

640

180

Aldea Nova

1.000

144

O Milladoiro I

1.500

293

O Milladoiro II

1.000

290

3. DESCRICIÓN DO SISTEMA DE SANEAMENTO
Igual que o abastecemento, a rede de saneamento e instalacións de depuración do
Concello de Ames foise desenvolvendo conforme se producía o crecemento
urbanístico dos últimos quince anos, á par que se executaban novas obras en zonas
que carecían do correspondente servizo.
Por este motivo, practicamente a totalidade da rede de saneamento é relativamente
recente e está executada con colectores de PVC. Só algúns tramos de colector, de
maior antigüidade están constituídos por tubos de formigón, aínda que xa se
executaron obras que os substituíron paulatinamente por colectores de PVC.
A rede de saneamento é separativa nas novas zonas urbanizadas nos últimos anos.
Nos núcleos máis antigos do Concello, a rede é unitaria.
Situación da parroquias que conforman o municipio de Ames.
A continuación explícanse con máis detalle o sistema de saneamento de Ames:
a. Na parroquia de Biduído, na que se localiza o núcleo do Milladoiro, ao situarse en
diferentes concas, a rede de saneamento conduce as augas a varias estacións
depuradoras de augas residuais:
1. EDAR A Silvouta, no Concello de Santiago de Compostela (saneamento
da zona norte).
2. EDAR de Calo-O Milladoiro, no Concello de Teo (saneamento da zona
sur)
3. EDAR do Polígono Industrial do Milladoiro, no Concello de Ames
(saneamento do Polígono Industrial do Milladoiro e doutras zonas da
parroquia de Biduído). Trátase dunha depuradora biolóxica mediante
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leitos bacterianos, con capacidade para eliminar nutrientes (por
precipitación química no caso do fósforo e por procedementos biolóxicos
no do nitróxeno). O acondicionamento e deshidratación de lama realízase
mediante centrífuga.
Existen un pozo de bombeo (pozo de bombeo da Moñiña) para conducir as
augas de saneamento do núcleo do mesmo nome e un pozo de bombeo na
rúa Rosalía de Castro do Milladoiro.
No Polígono Industrial do Milladoiro existe outro bombeo denominado pozo
de bombeo da Rúa das Oliveiras.
b. Na parroquia de Bugallido a depuración das augas de saneamento realízase nas
seguintes instalacións:
i. EDAR de Calo-O Milladoiro, no Concello de Teo (saneamento da zona leste).
ii. EDAR de Bertamiráns, no Concello de Ames (saneamento do resto da parroquia
de Bugallido).
Para realizar o saneamento dos núcleos de Tarrío, Framán e Eirapedriña existen
cadanseus pozos de bombeo: o pozo de bombeo de Tarrío, o pozo de bombeo de
Framán e o pozo de bombeo de Eirapedriña.
c. Na parroquia de Ortoño localízase o núcleo de Bertamiráns. Todas as súas augas
de saneamento se tratan na EDAR de Bertamiráns. Trátase dunha depuradora
biolóxica de lama activada mediante o sistema de aeración prolongada, cun reactor
biolóxico en forma de canle de oxidación, con capacidade para eliminar nutrientes
(por precipitación química no caso do fósforo e por procedementos biolóxicos no do
nitróxeno). O acondicionamento e deshidratación de lama realízase mediante
centrífuga.
Existen tres pozos de bombeo (Carballido, Sisalde 1 e Sisalde 2) para
conducir as augas de saneamento dos núcleos do mesmo nome.
d. A parroquia de Covas tamén trata todas as súas augas de saneamento na EDAR
de Bertamiráns.
O pozo de bombeo de Ponte Loureiros dá servizo ao pequeno núcleo do mesmo
nome.
e. A parroquia de Trasmonte conduce as súas augas de saneamento á EDAR de
Agrón.
f. A parroquia de Agrón trata as súas augas residuais na EDAR de Agrón, á beiras do
río Tambre.
Existen diversos bombeos para dar servizo a determinados núcleos da parroquia:
i. Pozo de bombeo da Garea.
ii. Pozo de bombeo da Ponte Maceira.
iii. Pozo de bombeo da Ponte Nova 1.
iv. Pozo de bombeo da Ponte Nova 2.
v. Pozo de bombeo de Novais.
vi. Pozo de bombeo de Insua.
vii. Pozo de bombeo de Gasamáns.
g. A parroquia de Lens carece de rede municipal de saneamento. Soamente existe
un pequeno tramo de colector sen saída.
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h.Todo o tratamento de augas residuais da parroquia de Ames se realiza na EDAR
de Bertamiráns.
Na zona norte existen dous pequenos bombeos para dar servizo ao núcleo de Oca,
pozo de bombeo de Oca 1 e pozo de bombeo de Oca 2.
i. Na parroquia de Tapia non existe rede municipal de saneamento.
j. En dous núcleos da parroquia de Piñeiro existen dúas pequenas redes de
saneamento, coas súas dúas respectivas foxas sépticas:
• Foxa séptica da Rúa.
• Foxa séptica de Fernande.
k. A depuración das augas residuais da parroquia da Ameixenda realízanse na EDAR
da Ameixenda.
Existe unha foxa séptica municipal ao norte da parroquia, a foxa séptica de
Mercuto, cuxa situación exacta é descoñecida.
Para dar servizo a un núcleo do sur da parroquia emprégase o bombeo de
Cortegada e o bombeo de Quintáns.
ANEXO III RELACIÓN DE PERSOAL AFECTO AO SERVIZO
(CUSTO ANUAL)
SERVIZO MUNICIPAL DE AUGAS-PERSOAL PROPIO DO SERVIZO
Administrativos

24.954,32
10.348,33

Capataz

34.068,32

Operarios servizo de abastecemento

26.430,68
26.667,85
23.784,28
26.496,86
24.086,54
28.494,91

Operarios servizo de saneamento

22.800,40
23.490,99

Operarios depuradoras de residuais

33.372,75
17.893,37
24.640,04

Total

347.529,64

Fonte: ESPINA Y DELFÍN, S.L.
Realizada a votación e antes de dar paso ao apartado de control do goberno toma a
palabra o señor alcalde Santiago V. Amor Barreiro para dicir: Grazas aos
concelleiros que votaron a favor destes pregos e grazas aos que se abstiveron,
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

80

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 4/11/13 16:45
Código de integridad (alg. SHA-256): 4dae6dc64971da29b722ec86c01a1e3f0ab03020a5a023c95101aefb646bdb69
Página 80 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: AMOR BARREIRO, SANTIAGO VICENTE (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado
firmante: 1.160.965.667, Fecha de emisión de la firma: 5/11/13 14:55
Código de integridad (alg. SHA-256): 3262e8e23551874b8bc389762a1ac49d16ce14b2e3a012bf3a68de0969f20757
Página 80 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

despois que cada un reflexione co seu voto, e, en consecuencia, considere incluso
se debe seguir formando parte da mesa de contratación.
C) PARA CONTROL DO GOBERNO:
Antes iniciar as deliberacións das mocións incluídas na orde do día, anuncia o señor
alcalde Santiago V. Amor Barreiro que existe unha moción de urxencia,
referendada polos membros da Corporación Municipal presentes, que ten como
base a representación nas comisións informativas, e que será tratada con
posterioridade.
Punto cuarto.- Moción presentada polo grupo municipal socialista, sobre os
incendios forestais, con núm. R.E. 13.420, de 16 de setembro de 2013.
O señor alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, cede a palabra ao grupo propoñente
da moción, e intervén o concelleiro do grupo municipal socialista, Francisco
Villaverde Marcos, para dicir que existe unha emenda á moción. Intervén a
secretaria, Rosa Ana Prada Queipo, para dicir que se hai unha emenda deben
tratan en primeiro lugar a moción presentada orixinariamente, a continuación, os que
presenten a emenda téñena que explicar e primeiro vótase a emenda; se se acepta,
quedaría modificada a moción, e despois votaríase a moción emendada.
Continúa dicindo o señor Villaverde: Despois deste verán, que foi bastante
desastroso para toda Galicia e un pouco para Ames polos incendios, creo que só
nos acordamos de que vai arder o monte cando está chegando o verán e
agardamos que chova bastante para que así non arda, é a mellor forma realmente de
prever e previr que haxa incendios. Ate o de agora é verdade que a través dos
gobernos da Xunta, de coalición ou do Partido Popular fóronse poñendo medios
para atallar os incendios, pero non se abordou realmente o que é preciso, que antes
de que haxa incendios hai que tentar poñer todos os medios para que non os haxa;
logo ao final o único que parece que interesa é apagar o lume, e o fundamental é
que non se prenda, que non apareza.
É precisa unha concienciación do valor do monte para toda a sociedade e para toda
Galicia, é fundamental porque sabemos a sostenibilidade ecolóxica do noso monte,
que é para o medio ambiente, que é para economicamente favorecer aos
propietarios, porque o monte hoxe parece que non ten valor ningún e está deixado
de todo, sobre todo nas zonas en que hai minifundismo. En Ames precisamente a
maioría do monte é minifundista, hai parcelas dunha área, de cinco, ate dez, quizais
o 20 ou 30 % das parcelas, excepto as zonas onde foi concentrado en que agora
mesmo é diferente o tratamento.
Sería fundamental a concentración do monte para que puidera facilitarse en toda
Galicia que non houbera incendios, porque o que debe de haber é unha prevención.
Apagar o lume é a consecuencia dun fracaso, porque todo o que tiña que facerse
antes non se fixo. Nós nesta moción o que facemos é solicitar á Xunta de Galicia
que considere os incendios forestais como un problema de toda Galicia, facer que
se aplique de forma efectiva a Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia,
facendo inspeccións periódicas que permitan un control real e instar ao parlamento
de Galicia a convocar unha comisión de traballo na que participen todos os
sectores implicados para que aporten as súas propostas de loita contra os incendios
forestais. Tamén elaborar por consenso de todas as forzas políticas unhas
conclusións reais e efectivas para realizar unha loita eficaz e responsable contra os
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incendios forestais. Por último dar traslado deste acordo a todos os partidos
políticos con representación parlamentaria para que tomen conciencia da
necesidade dun grande acordo político para loitar conxuntamente contra a lacra dos
incendios forestais.
Intervén o voceiro do grupo municipal popular, Bernardo Moar Míguez, para dicir:
Nós fixemos unha emenda a esta moción. Temos a sorte de que este verán non
arderon grandes cantidades de hectáreas no noso concello, pero é un problema
importante. Co fondo da cuestión da exposición de motivos estamos de acordo,
pero co resto non, por iso presentamos esta emenda; coincidimos nalgunhas
cuestións coa moción orixinal e noutras non.
Seguidamente o señor Moar Míguez le a emenda presentada.
Intervén o concelleiro don Xosé Anxo Doval Rey para dicir: Estamos en xeral de
acordo coa proposta do grupo municipal socialista pero con pactos e consellos isto
non se arranxa. Con respecto á emenda do Partido Popular xa digo que teño unha
prevención referida a que é seguir aplicando de forma efectiva a lei de montes; pero
independentemente diso estou seguro de que a quen competa, sexa ao partido
popular ou sexa ao partido socialista, non lles interesa solucionar isto, non lles
interesa o que provoca o lume, interésalles apagalos, pero non previlos. Todo o
mundo di que para que non haxa lumes hai que valorizar o monte, que ao paisano lle
interese telo limpo, porque por moito que haxa sancións sempre haberá cachos que
non se van limpar e eses cachos van queimar todo. No anterior goberno os
compañeiros nacionalistas puxeran medidas de facer empresas de explotación do
monte vía cooperativas e de poñer en valor iso vía biocombustible. A primeira
medida do Partido Popular cando chegou ao goberno foi anular esas empresas.
Tamén os gobernos locais teñen posibilidades de facer cousas. Dende o ano 2008
están feitos os repartos da concentración de Bugallido e Biduído, e agora podería
haber iniciativas do goberno para que esta xente que agora ten mellor
dimensionadas as súas parcelas exploten racionalmente o monte de forma
cooperativa, pero por parte do Partido Socialista e do Partido Popular non houbo
ningunha iniciativa. Por tanto o noso apoio para a moción pero tendo en conta estas
matizacións.
Intervén o concelleiro, Ramón García Argibay, para dicir: Nós imos apoiar a
emenda do Partido Popular e antes de nada gustaríame dicir ¡que bonito é todo iso!
pero levamos 40 anos facendo as mesmas políticas de tratamento do monte;
gobernou o PP, os socialistas e os nacionalistas, agora outra vez o PP ¡ que bonito!
Traemos aquí isto cun fin loable, que xa sería un paso importante que tanto uns
como outros deixaran de facer política dos incendios forestais e deixaran de facer
demagoxia con este tema, sobre todo porque independentemente da cor que sexa
teñen o que teñen detrás, a cantidade de lumes cando gobernaba o bipartito foi
probablemente a maior da historia, e cando se fala de empresas, quizais o señor
Doval refirese a SEAGA, a cousa é moito mais seria que todo isto, dunha vez hai que
cambiar as políticas forestais, dunha vez pero en serio e de verdade, pero de aí a
utilizar isto como arma política paréceme deplorable.
Collendo a frase do señor Miñones “nós imos ir ao fondo e non ás formas” penso
que o importante é o fondo, efectivamente, pero estas non son as mellores formas, e
a xente que nos estea escoitando, probablemente isto non lle interese moito a
porque ao final é o que é, pero quen mostre interese polo que se está facendo e que
se lle mostre isto, se imos ao fondo seguro que están de acordo por unanimidade,
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independentemente da cor que teñan, pero as formas, eu creo que seguir facendo
política disto é un erro monumental, fágao quen o faga.
Intervén o concelleiro do grupo municipal socialista, Francisco Villaverde Marcos,
para dicir: Aprobar esta emenda é ir contra a esencia da nosa moción, lévanos a
pasar todo polo Consello Forestal de Galicia obviando totalmente á Xunta de Galicia
que é quen ten que tomar decisións políticas.
No segundo punto, onde pon seguir aplicando de forma efectiva a lei 7/2012, eu
creo que realmente non se está aplicando mais que nun 10%, non se fan as
inspeccións necesarias, non se controla, non se obriga a que se faga o que é
fundamental que é o coidado do monte, e nós solicitamos que os traballos se
desenvolvan dende o propio Parlamento, coa participación de todos os partidos
políticos, que tomen isto como algo realmente importante e que se estude dunha
vez por todas -eu critiqueino xa cando gobernaba o Partido Socialista- ¿por que non
se fixeron nin se tomaron as medidas adecuadas nin se tentou -que é o que
precisamente se pide aquí- que todos os estamentos, e os acordos teñen que ser
políticos, para, a través de normas, esixir o seu cumprimento? Que realmente se
faga un traballo que sexa eficaz. O Consello Forestal de Galicia leva xa bastantes
meses sen reunirse, e vostede falaba de primeira xuntanza.
A misión deste consello é consultiva, é un órgano de carácter consultivo, ten que
estar presente na participación cos grupos políticos precisamente cando se pide que
estean todos os elementos implicados e non só no forestal, o monte ten outra serie
de elementos importantes. Quen ten que tomar as medidas adecuadas é a
Administración, cumprindo os principios da lei que di que se está aplicando. Que se
cumpra, e que se fagan propostas para que o monte realmente non arda. O lume é
a última consecuencia de todo o que se fai e é necesario o que nós solicitamos
nesta moción, unha comisión de traballo na que participen todos os sectores
implicados e os grupos políticos, e que se elabore por consenso. Nós acabamos de
ver como a través da participación de todos os grupos políticos fíxose un traballo e
chegouse a un acordo nos pregos da licitación, e iso é o que solicitamos que se faga
co monte, porque neste caso nin é do partido socialista nin do partido popular, é de
todos os galegos, algúns propietarios pero todos beneficiarios, polas implicacións
que conleva de cara ao medio ambiente e ao aspecto ecolóxico, fauna, flora e tamén
mar, porque os verquidos que se producen coas choivas despois dos incendios
inflúen tamén na vida mariña.
Intervén o voceiro do grupo municipal popular, Bernardo Moar Míguez, para dicir:
Por un lado, coincidimos plenamente na exposición de motivos. O que dixo o señor
Argibay creo que se contempla na moción no parágrafo que di É polo tanto o
momento de que todas as forzas políticas afronten este problema con seriedade e
responsabilidade e deixen de usar os incendios como arma política para atacar ao
adversario, posto que quedou demostrado que atacando, criticando e
descualificando non conseguiu rematar con esta lacra, a pesares de que a
responsabilidade dos lumes forestais foi desenvolvida por máis dun partido político.
Creo que é algo no que todos estamos de acordo.
En canto a que Ames non se reunise co Consello Forestal de Galicia aquí teño un
exemplo de data 17 de maio de 2013 que di que Rosa Quintana reuniuse co
Consello, evidentemente os incendios foron no mes de agosto e a partir de agosto
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terase que reunir que é do que se trata. Hai que destacar a composición, dende o
ano 2004, o Consello Forestal de Galicia ten un presidente: el conselleiro de Medio
Ambiente. Un vicepresidente: o director xeral de Montes e Industrias Forestais. Un
secretario: o subdirector xeral de Recursos Forestais. Ten 46 vogais. Sete vogais en
representación da Administración autonómica, con categoría, ao menos, de
subdirector xeral, correspondendo un a cada unha das consellerías seguintes:
Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administracións Pública,
Consellería de Economía e Facenda, Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda, Consellería de Innovación, Industria e Comercio, Consellería de
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, Consellería de Xustiza, Interior e
Administración Local, Consellería de Asuntos Socias, Emprego e Relacións Laborais.
Un vogal en representación da Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Catro
vogais en representación das delegacións provinciais da Consellería de Medio
Ambiente. Un vogal en representación da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
(Agader). Tres vogais en representación da Federación Galega de Municipios e
Provincias (Fegamp). Seis vogais en representación da propiedade forestal. Catro
vogais en representación das organizacións empresariais máis representativas do
sector forestal. Un vogal en representación do clúster da madeira. Tres vogais en
representación das organizacións sindicais agrarias máis representativas a nivel
autonómico. Un vogal en representación das organizacións de gandeiros. Un vogal
en representación da Federación Galega de Caza. Un vogal en representación das
asociacións micolóxicas de Galicia. Un vogal en representación das asociacións de
consumidores de Galicia. Un vogal en representación de cada un dos colexios
profesionais autonómicos de enxeñeiros de montes e de enxeñeiros técnicos
forestais. Un vogal en representación do Centro de Investigación Forestal e
Ambiental de Lourizán.
Quédame algún máis pero non vou seguir, penso que está máis que representado
ese Consello Forestal de Galicia. En canto á emenda que facemos, consideramos
que non se furta o debate ao Parlamento ao someterse a comparecencia e debate o
ditame, permítese aos técnicos que elaboren propostas de medidas e asegúrase
que sexan viables, evítase o debate estéril entre políticos e céntrase nos
verdadeiramente coñecedores do monte, dos seus condicionantes e das súas
capacidades e admítese o ditame como un punto fundamental das políticas
contraincendios nas administracións galegas, de tal forma que sirva como elemento
de imposibilidade de que volvan ser obxecto de debate político partidario.
Intervén o concelleiro do grupo municipal socialista, Francisco Villaverde Marcos,
para dicir: só matizar dúas cousas, en toda a relación que se fixo de persoal non
aparece ningún representante dos grupos políticos na oposición. Admito ao señor
Moar o que dixo do debate estéril entre políticos, estéril porque cando non se fai
caso ao que din os demais é estéril, nese aspecto acéptoo.
Toma a palabra o señor alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, para dicir: Sobre os
incendios de Ames recordarán o que vivimos no ano 2006, e volvemos vivir este
ano, por desgraza, tres focos que as coincidencias -entre comiñas- fixeron que
ardera o monte en Ortoño, Sisalde, Castiñeiro do Lobo e Ameixenda. Despois de
moitos anos volvemos á mesma ¿por que segue ardendo? ten a súa explicación, hai
moita xente que o sabe, a explicación mais socorrida é que a xente abandona o
monte porque non ten interese por el, non moi lonxe de aquí hai xente nesas fincas
sen labrar, ao mellor alguén ten unha finca de monte e porque non lle produce ou
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porque non lle interesa o deixa arder, ao final é a realidade, é a situación que nos
atopamos e ten moi difícil solución ¿que entre todos debemos de apoiarnos uns aos
outros para que entre todos poñamos coto a aqueles que incendian o monte? O
partido popular vai estar a carón do partido socialista nese sentido porque entende
que todos os partidos políticos teñen que utilizar isto con sentido e non como arma
arroxadiza .
Sometida a votación, a emenda presentada polo grupo municipal popular á Moción
do grupo municipal socialista sobre os incendios forestais resulta aprobada por
maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular e
das/os concelleiras/os non adscritas/os dona María González Gómez, don Ramón
García Argibay, don Manuel J. Ferreiro Santiago, don Emilio Martínez Carballeira e
don Alfonso Rey López e os votos en contra dos restantes membros presentes da
Corporación Municipal.
Sometida a votación a Moción presentada polo grupo municipal socialista sobre os
incendios forestais, unha vez incorporada a emenda presentada polo grupo
municipal popular, resulta aprobada por maioría simple cos votos a favor dos 5
membros do grupo municipal popular e das/os concelleiras/os non adscritas/os
dona María González Gómez, don Ramón García Argibay, don Manuel J. Ferreiro
Santiago, don Emilio Martínez Carballeira e don Alfonso Rey López e coa abstención
dos restantes membros presentes da Corporación Municipal.
A moción aprobada resulta do seguinte teor literal:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Non deixa de ser habitual todos os veráns como os lumes atacan os nosos montes.
Ano tras ano, verán tras verán os galegos e as galegas asistimos ao dantesco
espectáculo dos incendios forestais, de como arden de maneira incontrolada e de
xeito discrecional miles de hectáreas en todas as provincias do noso país.
Só no mes de agosto deste ano arderon case 8000 has. e 13000 has. nos oito
primeiros meses do ano. 15367 has. no ano 2012, 42392 has. no 2011 ou as 96000
has. do fatídico ano 2006. Estes datos só nos amosan unha realidade á que ningún
goberno foi capaz de poñerlle freo e ante a cal os propios cidadáns e cidadás nos
resignamos ano tras anos, amosando a nosa indignación cando vemos a barbaridade
medioambiental que acontece e comprobamos ou sufrimos como o lume se leva por
diante as nosas propiedades e remata durante anos cun dos tesouros máis
importantes que temos os galegos e as galegas: o noso monte.
Ningún concello queda libre dos incendios en Ames este ano tivemos varios
incendios en Ortoño, A Ameixenda ou Castiñeiro do Lobo, e, en anos anteriores
tamén sufrimos as consecuencias do lume.
As causas que ocasionan estes lumes son variadas e os expertos coinciden en que
na maioría dos casos están a man do home detrás (causas antropoxénicas), ben sexa
por neglixencia, por accidente ou intencionados. Aínda que tamén, en ocasións, se
producen por causas naturais, pero son as menos, en torno a un 5%.
O monte é un sector estratéxico para a sustentabilidade ecolóxica e social de Galicia.
E os incendios causan graves prexuízos ambientais, sociais e económicos e son un
dos principais problemas da nosa terra. Por iso, é necesario que todos tomemos
conciencia do que está a supoñer para o noso país este atentado medioambiental
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que acontece ano tras ano e que nos últimos 25 anos arrasou con 500.000 has. de
monte, das que preto de 200.000 has. eran en arborado.
É polo tanto o momento de que todas as forzas políticas afronten este problema con
seriedade e responsabilidade e deixen de usar os incendios como arma política para
atacar ao adversario, posto que quedou demostrado que atacando, criticando e
descualificando non conseguiu rematar con esta lacra, a pesares de que a
responsabilidade dos lumes forestais foi desenvolvida por máis dun partido político.
A necesidade de acordos e pactos para loitar eficazmente contra os incendios
forestais é imperiosa, e polo tanto a toma de medidas que leven consigo o consenso
real e efectivo de todos: partidos políticos, asociacións e colectivos
medioambientais, sindicatos agrarios, profesionais, etc.
PROPOSTA DE ACORDO
1°.- Instamos á Xunta de Galicia e aos grupos políticos con representación pública
en Galicia ao seguinte:
· A considerar os incendios forestais coma un problema de país.
· Seguir aplicando de forma efectiva a Lei 7/2012, de Montes e a Lei 3/2007, do 9 de
abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e a que se
obrigue aos entes públicos e aos propietarios privados ao cumprimento exhaustivo
da mesma, facendo inspeccións periódicas que permitan un control real.
· Crear na primeira xuntanza do Consello Forestal unha comisión específica dentro
do mesmo para analizar as propostas de medidas que podan levar á minoración
efectiva dos incendios forestais en Galicia; así como a elaborar un ditame sobre as
mesmas para a súa aplicación polas administracións públicas de Galicia.
· Presentar, no prazo dun mes desde a súa adopción e por parte da persoa
responsable da Consellería do Medio Rural e do Mar, o ditame elaborado polo
Consello Forestal diante do Pleno do Parlamento de Galicia e someter a debate o
mesmo conforme aos artigos 143 e 144 do Regulamento do Parlamento de Galicia.
2°.- Dar traslado deste acordo a todos os partidos políticos con representación
parlamentaria para que tomen conciencia da necesidade dun gran acordo político
para loitar conxuntamente contra a lacra dos incendios forestais e a asumir o ditame
do Consello Forestal como punto fundamental das políticas a desenvolver contra
esta lacra en Galicia.
Punto quinto.- Moción presentada polo grupo municipal socialista, sobre a
situación dos pensionistas que teñen pensións do estranxeiro, con núm. R.E.
13.421, de 16 de setembro de 2013.
O señor alcalde ,Santiago V. Amor Barreiro, cede a palabra ao grupo propoñente
da moción, intervindo a concelleira Isabel González Cancela para dicir: Nesta
moción solicitamos que se regularice a situación dos pensionistas e se lles exima do
pago dos intereses de demora, porque é unha situación que está creando
discriminación entre os xubilados que cotizaron unicamente en España e os que o
fixeron estando emigrados no Brasil, emigrantes aos que Facenda está notificando
para que presenten as súas declaracións complementarias dende o ano 2008 e
despois ábrelles un expediente sancionador por non ter presentado esa declaración
no seu momento.
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En Galicia roldan os 20.000 afectados, que descoñecían que os que cobraban unha
pensión inferior aos 22.000 euros tiveran que presentar declaración, pois esta é a
cantidade que marca a lei aos emigrantes españois, e dende asesorías privadas e
mesmo dende a Administración a información que se lles daba era dalgunha maneira
errónea, é dicir, dende un primeiro momento non se lles dicía que efectivamente
tiñan que presentar esa declaración.
A día de hoxe estáse creando unha discriminación entre os pensionistas españois
que desenvolveron toda a súa actividade laboral exclusivamente en España e os que
traballaron durante algún tempo en países estranxeiros, pois uns teñen a obriga de
realizar a declaración se cobran mais de 22.000 euros anuais e en cambio os que
cobran outra pensión por cotizar no estranxeiro e esta non supera os 1.500 euros
anuais, o límite para non presentar declaración baixa aos 11.200 euros anuais de
ingresos. As declaracións que se están levando a cabo dan como resultado unhas
sancións por cantidades excesivas, tendo en conta ademais que son persoas
maiores que nalgún momento tiveron que saír de emigrantes para sacar adiante á
súa familia, tendo que facer na maioría dos casos uns pagos entre 9.000 e 12.000
euros de media.
Intervén o voceiro do grupo municipal popular, Bernardo Moar Míguez, para dicir:
Nós presentamos unha emenda onde variamos un pouco o punto tres, que quedaría
eximir do pago de sancións a aqueles pensionistas que regularicen a súa situación
fiscal , pretendemos ir un pouquiño mais alá no punto cuarto, que quedaría a
revisión dos convenios marco con outros países para evitar que situacións deste tipo
poidan volver producirse no futuro, e o punto quinto quedaría que se teñan en conta
todos os criterios anteriores para estimar os recursos que se presenten ante as
sancións xa comunicadas.
Intervén o concelleiro, Xosé Anxo Doval Rey, para dicir: Quero facer unha reflexión
breve en referencia á introdución da moción, ao razoamento, o cal se fixo en base a
que estamos en tempo de crise e que a xente o está a pasar mal: dicir que aínda
que non estiveramos en tempo de crise.
Sometida a votación, a emenda presentada polo grupo municipal popular á Moción
presentada polo grupo municipal socialista sobre a situación dos pensionistas que
teñen pensións do estranxeiro resulta aprobada por unanimidade dos membros
presentes da Corporación Municipal.
Sometida a votación a Moción presentada polo grupo municipal socialista sobre a
situación dos pensionistas que teñen pensións do estranxeiro, unha vez incorporada
a emenda presentada polo grupo municipal popular, resulta aprobada por
unanimidade dos membros presentes da Corporación Municipal.
A moción aprobada resulta do seguinte teor literal:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende comezos do 2013 milleiros de pensionistas galegos, que perciben pensións
de outros países (de momento parece que só do continente europeo), están sendo
notificados pola Axencia Tributaria para que presenten declaracións
complementarias da renda dende o ano 2008. Unha vez presentadas ditas
declaracións complementarias a Axencia Tributaria procede a abrir o correspondente
expediente de sanción por non ter cumprida a obriga de realizar a pertinente
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declaración da renda.
Estamos ante reclamacións de pensións de países como Alemania, Francia, Suíza,
Bélxica, etc. nos que estarían exentos de tributar no caso de ter que facelo nos
mesmos. Ademais pode observarse o carácter discriminatorio que existe, xa que un
xubilado que perciba unha pensión integramente do sistema da Seguridade Social
español non estará obrigado a presentar a declaración da renda se os seus
ingresos non sobrepasan os 22.000 euros anuais. Sen embargo se percibe outra
pensión por cotizar no estranxeiro e esta segunda pensión supón máis de 1.500
euros anuais o límite para non presentar IRPF baixa aos 11.200 euros anuais de
ingresos. É dicir, un xubilado cunha pensión española de 1.000 euros/mes non
presentaría IRPF, pero se ademais ten outra do estranxeiro de 125 euros/mes si
estaría obrigado a presentala.
As reclamacións que se están levando a cabo tras a tramitación dos expedientes
están dando como resultado sancións cuxas cuantías son excesivamente elevadas,
máis se temos en conta que os afectados son pensionistas; e, ademais dánselles uns
prazos excesivamente curtos para afrontar o pago das sancións, ás que ademais hai
que sumarlles a cuantía derivada das declaracións complementarias.
Todo esto deriva da enorme confusión existente entre os propios xubilados á hora de
saber da súa obriga ou non de facer a declaracións, ao que hai que engadir nalgúns
casos, tal e como denuncian varios afectados e afectadas dunha insuficiente e
errónea información tanto por parte de entes privados como incluso de entes de
carácter público.
Por outra banda, tal e como se demostra nos últimos tempos, sempre son os máis
desfavorecidos e as persoas con menos recursos económicos os que están sendo
perseguidos e vixiados mentres vemos todos os días como hai persoas que
defraudan á facenda pública con contas en Suíza ou noutros paraísos fiscais, cobran
sobresoldos que non declaran, agachan ingresos e/ou beneficios económicos
deliberadamente, ou poden acollerse a unha amnistía fiscal, etc. e non lles pasa
absolutamente nada. Nembargantes acosan e perseguen a milleiros de pensionistas
que estiveron emigrados moitos anos da súa vida para poder sacar a súa familia
adiante; e, desgraciadamente, moitos destes pensionistas afectados xa foron
estafados anteriormente polas preferentes e as subordinadas.
Ante esta situación, que está xerando unha grave alarma nas persoas pensionistas e
dado o elevado número de emigrantes que tivemos e volvemos a ter en Galicia, o
Grupo Municipal dos Socialistas de Ames presenta a seguinte proposición non de
lei para o seu debate en Pleno:
PROPOSTA DE ACORDO
O Pleno do Concello de Ames insta á Xunta de Galicia a que solicite do Goberno de
España que, na inspección que se está dirixindo por parte da Axencia Estatal da
Administración Tributaria a pensionistas que á súa vez teñan pensións da emigración,
tendo en conta as actuais circunstancias de recesión económicas, os altos niveis de
desemprego e o empobrecemento das familias, moitas das cales hoxe dependen,
para a súa supervivencia, dos ingresos mensuais destes pensionistas nos seus
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fogares, adopte as seguintes medidas:
1. Regularizar a situación dos pensionistas sen consideralos como defraudadores
fiscais, ofertando información pormenorizada e homoxénea das súas obrigas fiscais.
2. Habilitar, para o caso de que teñan que afrontar pagos polas súas declaracións
complementarias, períodos de pagamento máis longos que os estipulados
habitualmente, en aras de evitar un quebranto económico nas unidades familiares
destes pensionistas.
3. Eximir do pago de sancións a aqueles pensionistas que regularicen a súa situación
fiscal.
4. A revisión dos convenios marco con outros países para evitar que situación deste
tipo poidan volver producirse no futuro.
5. Que se teñan en conta todos os criterios anteriores para estimar os recursos que
se presenten ante as sancións xa comunicadas.
Moción de urxencia.Permanentes.

Nova

composición

das

Comisións

Informativas

Intervén o señor alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, para dicir: Existe unha
proposta ratificada por todos os concelleiros presentes no pleno que fai un relatorio
de todo o acontecido dende o pasado 22 de maio de 2011 en que se constitúe a
corporación. Constitúense os grupos municipais e créanse as Comisións
Informativas con sete representantes. Con posterioridade causaron baixa os catro
membros do grupo municipal do BNG pasando á condición de non adscritos, e mais
tarde seis concelleiros do grupo municipal popular. Este asunto levouse a unha
comisión informativa onde se acordou, tras o debate, retiralo da orde do día e
solicitar un ditame do Servizo de Asistencia a Municipios da Deputación da Coruña.
No expediente xa figuraba informe da Secretaría Xeral do concello.
Recibido o informe da Deputación, nel fálase da representación que deberían ter
nas comisións informativas permanentes os grupos municipais socialista e popular e
os concelleiros non adscritos. A posteriori o grupo municipal popular fixo a proposta
de reorganizar -dada a merma de membros no grupo- a súa representación nas
Comisións Informativas Permanentes, quedando esta en dous incluído o presidente.
Con data 31 de xullo de 2013 volveuse a incluír este asunto nunha Comisión
Informativa, onde a concelleira Pilar Candocia propuxo abordalo conxuntamente con
outros temas para elevalo ao pleno.
Finalmente, o 25 de setembro celebrouse unha reunión na que, tal e como reflicte
a exposición de motivos mantense reunión para tratar o asunto das Comisións
Informativas, á que asisten o alcalde, o voceiro do grupo municipal do PSOE, o
voceiro do grupo municipal do PP, a secretaria do Concello e unha representación
dos concelleiros non adscritos da corporación. Na mesma proponse unha solución á
composición das comisións informativas e recóllese nesa reunión o compromiso de
fixar unha reunión para a vindeira semana de cara a iniciar os traballos para elaborar
o regulamento de organización de pleno, así como de participación veciñal, que
planifique un calendario para que sexan aprobados antes de rematar o ano.
En base ao anterior, o alcalde do Concello de Ames, eleva á consideración da
Corporación a adopción dos seguintes acordos:
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Primeiro.- Modificar a composición das 6 comisións informativas permanentes,
quedando as mesmas integradas coa seguinte representación:
· Grupo municipal popular: 2 representantes (incluído o presidente)
· Grupo municipal socialista: 2 representantes
· Concelleiros/as non adscritos: 3 representantes.
Dos representantes dos concelleiros/as non adscritos, 2 serán propostos/as polos
concelleiros/as: Ramón García Argibay, María Dolores Fernández Álvarez, Alfonso
Rey López, Manuel Ferreiro Santiago, María González Gómez e Emilio Martínez
Carballeira. O outro representante será proposto/a polos concelleiros/as: Pilar
Candocia Pita, Olalla Alvite del Río, Susana Mayo Redondo e Xosé Anxo Doval Rey.
Segundo.- Acordar que o prazo para nomear e comunicar os representantes por
parte dos concelleiros non adscritos nas comisións informativas permanentes será
de 10 días naturais dende a aprobación desta nova composición.
Terceiro.- Facultar ó alcalde do Concello de Ames don Santiago V. Amor Barreiro
para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do
acordado.”
O señor alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, abre unha quenda de intervencións e
cédelle a palabra á concelleira Pilar Candocia Pita que di: As comisións
informativas non son algo alleo á situación actual do concello. Ás veces non
queremos ver a realidade e poñemos escusas, pero a realidade é que neste
momento esta corporación non ten nada que ver coa que se constituíu no seu
momento, cando empezou este mandato. A realidade é que temos dereito a estar
aquí os concelleiros non adscritos, tanto os de Ames Novo como os de Pacto por
Ames, porque nos asiste a legalidade de poder quedar coa acta de concelleiro, pero
tamén temos a obriga de traballar para as veciñas e veciños deste concello e
defender aquilo no que cremos. Temos tamén o dereito a ter exactamente os
mesmos medios que o resto dos concelleiros, e iso foi o que propuxemos na
comisión, á parte de que está ben resolver o asunto da representación nas
Comisións Informativas. Nós xa dixemos sempre que non queríamos ter máis, no
noso caso non houbo ningún cambio, nin de persoas nin de número, o cambio foi a
consecuencia de que unha organización política rachou e uns quedaron nun sitio e
outros noutro, nada máis. Témolo moi superado, como sabedes traballamos cos
compañeiros do BNG na sociedade sen ningún tipo de complexo, e por tanto se o
temos superado con eles ¿non o imos ter superado aquí? Clarisimamente. Non
queremos ter nada que non nos corresponda, pero certo é que hai que resolvelo
todo, e non só o problema das comisións, e todo inclúe para nós algo moi
importante: o regulamento de participación cidadá, aparece explicitado na proposta
que como máximo en 3 meses terá que estar feito ese regulamento, que por suposto
inclúe asociacións veciñais.
En relación ao outro regulamento, ao de funcionamento deste pleno, non é o
mesmo ter 10 non adscritos que non telos e para que nós poidamos facer o traballo
que temos que facer é natural que busquemos algún tipo de artellamento que
permita que sen ter uns mais dereitos que outros establezamos un modo de
funcionar que permita que ninguén sinta que perde dereitos. Pódese facer, é
cuestión de sentarse, hai moitos regulamentos xa feitos e eu reivindico coller algún e
sobre iso traballar, porque na época na que estamos penso que sería perder medios,
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se hai feito algo que te pode servir cambiándolle aquilo necesario para adaptalo á
túa realidade, non facelo é perder medios. Nós temos unha proposta que lle imos
facer chegar á secretaria, outros grupos tamén teñen propostas, farémolas chegar
todas e traballemos. Na proposta que acaba de ler o señor alcalde queda explícito
que ten que ser para a semana que vén e o proceso non pode tardar máis de tres
meses, en tres meses temos que traer a pleno eses dous regulamentos. Eu
felicítome de que fósemos capaces de entender, que o grupo de goberno entendera
por fin, creo que as árbores non nos poden impedir ver o bosque e temos que tentar
sentar as bases para que todos poidamos traballar. Os regulamentos internos dos
plenos permiten adaptar situacións singulares á normativa xenérica, e creo que
como temos ese instrumento debemos utilizalo. Grazas a todas e todos pola
xenerosidade que permite que iso sexa así e sobre todo ao sentido común, que é o
que está gañando e polo que se ve, non só aquí, senón en xeral, é o menos común
dos sentidos, que empecemos a poñelo en práctica non está mal.
Esta moción está asinada por todas as concelleiras e concelleiros que estamos hoxe
presentes aquí, a nosa compañeira Olalla Alvite non a firma por razóns obvias, pois o
fixemos hoxe e ela non está, nós si que funcionamos como grupo político, non como
grupo municipal, que é outra cousa porque é un órgano colexiado colectivo e xa
sabemos que a iso non temos dereito, pero somos grupo político igual que é Pacto
por Ames, e como non adscrito non quere dicir nada, só que non tes grupo
municipal, pero para diferenciar que hai dous grupos, aínda que xa sei que sempre
se fai pídovos que fagades todos un exercicio de non ter ningún complexo e dicir o
que se dixo hoxe, aínda que custou un pouco, os non adscritos de Pacto por Ames
e os non adscritos de Ames Novo, non ten máis dificultade, porque está claro que
ser non adscrito non define, define a outro. Nada mais que adiantar o noso voto
afirmativo.
Intervén a concelleira, María González Gómez, para dicir: Chegamos a un punto de
entendemento por fin para regular as comisións, que era un asunto que se debía
facer. Si dicir que onde se fala da elaboración do regulamento de organización do
pleno, eu estiven na comisión e, ao mellor por erro meu, entendera que iría un
pouco mais alá do pleno, trataría de recoller o resto de temas para regular a
característica especial que temos neste concello. O noso voto vai ser afirmativo.
Intervén o voceiro do grupo municipal socialista, José Manuel Miñones Conde,
para dicir: Nós xa levamos moitos meses con este asunto e sempre dixemos que
necesitabase regular as comisións e tamén o pleno, porque loxicamente a situación
do concello con 10 non adscritos é moi particular, única en toda España, e iso
conleva moitos problemas no día a día, sobre todo nos plenos e nas comisións
informativas, e sobre todo para a parte que lle toca á Secretaría, que non é pouca.
Que chegue este acordo, todos nos temos que alegrar e queda evidenciado hoxe
que cando un quere chegar a acordos chega, que cando un quere falar, fala e que
hai que ceder en certas cousas para poder lograr ese fin. Pola nosa parte e dentro
de que somos un pouco os que quedamos no medio, non quero colgar o cartel de
vítimas pero somos os únicos que non cambiamos a día de hoxe a situación -e que
siga así- porque seguimos tendo a mesma representación que tiñamos antes,
entendíamos o enfado a nivel particular que sentían o resto dos compañeiros de
grupo, cando dos 21 concelleiros presentes16 foran ás comisións e precisamente 4
dos que non ían foran nosos, era algo que a nós internamente nos molestaba.
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

91

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 4/11/13 16:45
Código de integridad (alg. SHA-256): 4dae6dc64971da29b722ec86c01a1e3f0ab03020a5a023c95101aefb646bdb69
Página 91 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: AMOR BARREIRO, SANTIAGO VICENTE (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado
firmante: 1.160.965.667, Fecha de emisión de la firma: 5/11/13 14:55
Código de integridad (alg. SHA-256): 3262e8e23551874b8bc389762a1ac49d16ce14b2e3a012bf3a68de0969f20757
Página 91 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Regular isto entendemos que é o mellor que se pode facer e por iso imos votar a
favor.
Sometida a votación, a urxencia da moción sobre a nova composición das
Comisións Informativas Permanentes resulta ratificada por unanimidade dos
membros presentes da Corporación Municipal.
Sometida a votación a moción sobre a nova composición das Comisións
Informativas Permanentes, resulta aprobada por unanimidade dos membros
presentes da Corporación Municipal.
A moción aprobada resulta do seguinte teor literal:
Celebradas eleccións municipais o 22 de maio de 2011 e constituída a corporación
local o día 11 de xuño, teñen lugar a continuación as actuacións administrativas de
organización da nova corporación local. Entre elas incluíuse a constitución dos 3
grupos municipais (grupo municipal popular, grupo municipal socialista e grupo
municipal do BNG) así como a creación dun total de 6 comisións informativas
permanentes.
Na sesión plenaria de organización da corporación local celebrada o día 8 de xullo de
2011, creáronse 6 comisións informativas permanentes, cada unha con 7 membros e
integradas de acordo coa seguinte composición: 4 representantes do grupo
municipal popular, 2 representantes do grupo municipal socialista e 1 representante
do grupo municipal do BNG.
Con posterioridade, os catro membros integrantes do grupo municipal do BNG
causaron baixa en dita formación, pasando á condición de non adscritos.
Con data 9 de marzo de 2013, 6 concelleiros/as do grupo municipal popular solicitan
deixar de pertencer ó grupo municipal popular, pasando á condición de non
adscritos.
Segundo informe da Secretaría Xeral do Concello de data 8 de abril de 2013, dado
que a condición de non adscritos supón a perda dos dereitos referidos ó grupo pero
non os que lles corresponden a título individual (coa limitación de non poder ter máis
0,dereitos económicos nin políticos que os que lles correspondían antes de
pertencer á condición de non adscritos) procede, neste momento, unha
reorganización da composición das comisións informativas permanentes, dado que
as mesmas deben ser reflexo da composición da corporación. No mencionado
informe conclúese que xa que no pleno de organización da corporación de 8 de xullo
de 2011 se acordou a creación dun total de 6 comisións informativas permanentes
integradas por 7 membros, deberase modificar a composición das mesmas mediante
acordo plenario de maioría simple, para que se respecte o principio de
proporcionalidade.
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Tratado o asunto da nova composición das comisións informativas permanentes na
Comisión Informativa Permanente de Persoal, Servizos, Reforma administrativa e
Seguridade cidadá, de 19 de abril de 2013, acordouse que este punto se retirara da
orde do día do pleno ordinario e se elevase unha solicitude de informe ó respecto á
Deputación Provincial da Coruña.
Solicitado dito informe á Deputación Provincial da Coruña sobre o dereito de
participación dos concelleiros non adscritos nas comisións informativas, este tivo
entrada no rexistro de entrada do Concello de Ames o 25 de xuño de 2013. De dito
informe déuselle copia aos concelleiros da corporación con data 26 de xuño de
2013. No mesmo conclúese que para o suposto plantexado de 10 concelleiros non
adscritos de 21 posibles, inclínanse pola mesma solución que expón o informe da
Secretaría Xeral do Concello de Ames de data 8 de abril de 2013, entendendo que
os concelleiros non adscritos teñen dereito a participar e votar nalgunhas das
comisións, en proporción á súa representación no Pleno, debendo poñerse de
acordo para realizar a concreta asignación a cada comisión.
O grupo municipal popular reorganizou a súa representación nas comisións
informativas permanentes, quedando esta en 2 representantes, incluído o presidente,
tras o acordo plenario do 30 de maio de 2013.
Con data 23 de xullo de 2013, unha vez recibido o mencionado informe da
Deputación Provincial da Coruña, celébrase sesión ordinaria da Comisión informativa
permanente de Persoal, Servizos, Reforma administrativa e Seguridade cidadá, na
cal se volve abordar a proposta de modificación da composición das comisións
informativas, sendo ditaminada desfavorablemente cos votos a favor do grupo
municipal popular, os votos en contra dos concelleiros non adscritos presentes e a
abstención do grupo municipal socialista.
Posteriormente, con data 31 de xullo de 2013, os concelleiros non adscritos Pilar
Candocia Pita, Olalla Alvite del Río, Susana Mayo Redondo e Xosé Anxo Doval Rey
presentan no rexistro de entrada do Concello unha comunicación sobre a
composición das comisión informativas, na cal aportan unha proposta de
distribución mantendo a composición de 7 membros que se determinou no Pleno de
organización, e que coincide en termos relativos a grupos municipais e concelleiros
non adscritos coa proposta elaborada por esta Alcaldía, se ben solicita que a
distribución dos representantes dos concelleiros non adscritos se efectúe en base a
agrupacións de concelleiros que actualmente non forman grupo municipal.
No transcurso da sesión plenaria celebrada o 27 de xuño aprobouse unha moción
pola que se creou unha comisión informativa especial, na cal se aprobou a
composición da mesma con 2 representantes por cada grupo municipal e 3 polos
concelleiros non adscritos. A representación dos concelleiros non adscritos foi
acordada entre os propios concelleiros non adscritos. Esta distribución aprobouse
por unanimidade dos concelleiros na citada sesión plenaria, e coincide coa proposta
realizada pola Alcaldía para a organización das Comisións Informativas.
Con data 25 de setembro de 2013, mantense reunión para tratar o asunto das
comisións informativas, á que asisten o Alcalde, o voceiro do grupo municipal do
PSOE, o voceiro do grupo municipal do PP, a Secretaria do Concello e unha
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representación dos concelleiros non adscritos da corporación. Na mesma proponse
unha solución á composición das comisións informativas. Así mesmo, recollese nesa
reunión o compromiso de fixar unha reunión para a vindeira semana de cara a iniciar
os traballos para elaborar o regulamento de organización de pleno, así como de
participación veciñal, que planifique un calendario que será aprobado antes de
rematar o ano.
En base ao anterior, o alcalde do Concello de Ames, que subscribe, eleva á
consideración da Corporación a seguinte proposta de adopción de acordos:
Primeiro.- Modificar a composición das 6 comisións informativas permanentes,
quedando as mesmas integradas coa seguinte representación:
· Grupo municipal popular: 2 representantes (incluído o presidente)
· Grupo municipal socialista: 2 representantes
· Concelleiros/as non adscritos: 3 representantes.
Dos representantes dos concelleiros/as non adscritos, 2 serán propostos/as polos
concelleiros/as: Ramón García Argibay, María Dolores Fernandez Álvarez, Alfonso
Rey López, Manuel Ferreiro Santiago, María González Gómez e Emilio Martínez
Carballeira. O outro representante será proposto/a polos concelleiros/as: Pilar
Candocia Pita, Olalla Alvite del Río, Susana Mayo Redondo e Xosé Anxo Doval Rey.
Segundo.- Acordar que o prazo para nomear e comunicar os representantes por
parte dos concelleiros non adscritos nas comisións informativas permanentes será
de 10 días naturais dende a aprobación desta nova composición.
Terceiro.- Facultar ó alcalde do Concello de Ames don Santiago V. Amor Barreiro
para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do
acordado.
Punto sexto.- Rogos e Preguntas.
Rogos.
Intervén o concelleiro X. Anxo Doval Rey para formular os seguintes rogos:
Primeiro rogo.- Este é case un rogo repetido do que xa falei no anterior pleno en
referencia a como están acabando coas actividades das asociacións. Falaba eu da
contía e os criterios que se están utilizando no tema das subvencións. Daquela
referíame ás comisións de festas pero tamén mencionaba asociacións de veciños e
clubs deportivos. Onte tivemos unha reunión os membros de Ames Novo e
convocamos ás asociacións deportivas do concello, asistiron 12 e 8 nos
manifestaron que non podían vir. Sabedes que son home de deporte e saín coa
cabeza moi baixa, porque a xente díxome que o ía deixar, que estaban cansos, que
non podían continuar cos medios que daba o Concello, tanto en infraestruturas
como na contía.
Sabemos todos que dende que chegou este goberno só en temas de subvencións
pasouse de 70.000 euros a 50.000 euros, na partida adicada a deportes, que non
son 50.000 porque nunca se dan. A esa xente que tanto traballa de xeito
desinteresado para dar unhas actividades estámolos desincentivando. E non só é a
contía, xa teño manifestado aquí que dinme a molestia de mirar varias
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

94

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 4/11/13 16:45
Código de integridad (alg. SHA-256): 4dae6dc64971da29b722ec86c01a1e3f0ab03020a5a023c95101aefb646bdb69
Página 94 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: AMOR BARREIRO, SANTIAGO VICENTE (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado
firmante: 1.160.965.667, Fecha de emisión de la firma: 5/11/13 14:55
Código de integridad (alg. SHA-256): 3262e8e23551874b8bc389762a1ac49d16ce14b2e3a012bf3a68de0969f20757
Página 94 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

convocatorias, e en ningunha de todas as que mirei se pedía que xustificaran todo o
orzamento, na maioría delas pedíase factura só polo subvencionado.
Xa non digamos o que tardan en cobralas, porque a semana pasada díxome a
concelleira que xa estaba todo resolto e cobraríase se non a finais da semana, a
primeiros desta, e onte non cobrara ningún, non sei hoxe. Estamos practicamente en
outubro e non se cobrara ningunha subvención do ano 2012, e varios dos alí
presentes dicían que non cobraran nin sequera o ano 2011. Non é de estrañar que
a xente colla e marche para casa. Houbo quen non cobrou nin o 2010, o club
atletismo Sar non cobrou 2010, primeiro tivo problemas coa factura pero xa hai
tempo que o solucionaron ¿como a xente non se vai cansar e non se vai marchar
para casa?
Xa cando se convocan é no mes de decembro do ano en que é a subvención e logo
tardan 5,7,12,14 meses para poder recuperar o que puxeron do seu peto ¿como
non se van cansar? Rogo que se reúnan cunha comisión deses clubs para poder
falar destes temas.
Posteriormente un dos membros, concretamente un directivo do C. F Agrón dime
que teñen que ir xogar á Negreira porque unha obra que vale entre 3 e 4.000 euros
non lla fan, nunha instalación municipal e non poden xogar. No Pazo da Peregrina,
onde tivemos a reunión, déronme conta das reunións que tiñan, neste caso no
Milladoiro, con motivo das escolas deportivas municipais, e digo que hai colectivos
enteiros de determinados deportes que van deixar as escolas por esa marabillosa
concesión que se deu á Eulen -que xa digo que non vai ir a ningún lado- que
estanlles pagando aos monitores menos da metade do que lles ofertaron na
licitación ¿como non se van ir os monitores? E non só iso, resulta que a un monitor
dinlle ¿e vostede que quere dar? ¿como que quero dar? se son de patinaxe pois
darei patinaxe, ah! non, era por se quería dar outra cousa. Incluso á de pilates
ofrécenlle ballet. Dende logo o que está a ocorrer nas escolas deportivas no tema
de subvencións e pagos é lamentable. Os de basket vanse, dixéronme que non ían
competir, que se o facían era se había noutros concellos posibilidades de competir,
e se non había pois non ¿parécelles normal?
E hai outras cuestións, referidas, por exemplo, á transferencia nas escolas
deportivas, que prefiro que sexan eles quen as traten.
Intervén a concelleira delegada de Medio Ambiente, Sanidade, Cultura, Deportes e
Benestar Social María Eugenia Martín Vicente para dicir: Yo no tengo ningún
problema en reunirme con ninguna Asociación ni con ningún club, a nivel individual o
de manera conjunta ¿le has preguntado a los de Agrón cuántas veces han venido a
hablar conmigo? .
Resposta o señor Doval Rey: Falaron co concelleiro de obras.
Continúa a señora Martín: En ese campo ha habido problemas ultimamente.
Continúa o señor Doval Rey: Pero é unha instalación municipal, haberá que
repoñelo.
Continúa a señora Martín: Pero Anxo, no se puede adivinar, no han venido aquí a
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hablar con nadie, han llamado hoy para ver si les facilitábamos alguna instalación
para entrenar y se les ha facilitado. Hubo un club que vino a hablar conmigo y en el
tiempo que llevó hacer las gestiones se facilitaron las cosas, pero yo aún no tengo
una varita mágica para ver qué problemas tienen si ni siquiera descuelgan el teléfono
para hablar conmigo. Si un día en agosto me dicen tenemos que ir a hablar contigo
para hacer una reparación en el campo de fútbol y no vuelven, no tengo varita
mágica. Para las subvenciones del 2011 sé que hubo algunos problemas con
asociaciones culturales que se están solventando, pero no tenía conocimiento de las
deportivas. En cuanto a lo de Eulen fue un concurso público y me reuniré, estuvieron
ayer aquí los responsables para saber qué es lo que está pasando, a mi no me llegó
nada de eso.
Toma a palabra o señor alcalde Santiago V. Amor Barreiro para dicir: Eu fágolle un
apunte, señor Doval, se se reparara outra vez o sistema de auga quente, que xa se
instalara un hai un ano ou ano e medio ¿vostede pensa que ían xogar nese campo
ou ían xogar en Negreira?. No tema da contratación das actividades deportivas eu
non sei como funcionaba antes, sei como funcionaba sobre o papel, sobre o que
estaba firmado, por atrás non sei como funcionaba, o que lle podo dicir é que aos
monitores que van traballar se lles vai pagar e van cotizar polo traballo que
desenvolven, polas horas que boten, segundo o convenio. Eu non lle podo dicir
como funcionaba antes, sei como funcionaba oficialmente, extraoficialmente non o
sei, e agora van cotizar polas horas que traballen.
Continúa o señor Doval Rey: Como funcionaba antes todo o mundo estaba
satisfeito, a inmensa maioría, tanto monitores como alumnos, e agora cambiou
radicalmente.
Intervén a concelleira , Susana Mayo Redondo, para formular os seguintes rogos:
Antes de comezar os meus rogos quero dicir que como eu estiven nas reunións das
escolas deportivas, antes non había 30 nenos nun grupo de baloncesto, o ano
pasado, con vostedes no goberno. 30 nenos en fila enchen a cancha, xa non se
pode lanzar, é un deporte que me gusta e ademais a miña filla está no grupo deses
30, non sei como van facer, pero ten que ser meritorio adestrar 30 nenos en media
cancha. Todo o que fixo esta empresa foi dicirlles imos cinguirnos ao folleto das
actividades, dar nesta hora esta actividade, sen pensar na calidade. De feito quería
empezar antes dos rogos cunha felicitación para a Xunta de Galicia e para todos nós
en realidade porque eu traio tres cuestións que teñen que ver con educación, aínda
que non necesariamente para o concelleiro do ramo, e a primeira é congratularme
porque no Milladoiro e en Ames en xeral nada que teña que ver con educación é
fácil, sempre hai que dar tres voltas ou catro antes de chegar a unha solución boa
para todos. Isto foi o que pasou coas obras de Ventín pero finalmente as obras non
coinciden coas clases, levou tempo, houbo que mover ao consello escolar, houbo
que acudir ao Parlamento, pero ao final aí está e iso é o que importa, que os rapaces
non teñan clase mentres están fóra os taladros.
Dirixido ao concelleiro de obras, xa o dixen varias veces fóra de aquí, pero tamén
quero facelo aquí para que conste, un par de cuestións sobre o colexio de Ventín e
os arredores.
Segundo rogo.- Sobre a carballeira do centro de Ventín, non vou comparala coa de
Barouta, aquela é moito mais pequena, pero aínda que sexa só porque a teñen
debemos recuperala. Os nenos de infantil, que é un bloque de cemento, chegan alí e
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quedan extasiados con aquela carballeira por pequena que sexa, da moito xogo,
permite facer moitas cousas cos rapaces. Creo que hai que poñerlle a man enriba
dunha vez. Rogo que se faga.
Terceiro rogo.- Antes de que se embarre e empece o mal tempo hai que
acondicionar o aparcadoiro do centro de Ventín, que quixo ser zona verde pero a
realidade é que é o aparcadoiro. Rogo a ver se se puidese botar xabre ou outro tipo
de acondicionamento para que funcione.
Cuarto rogo.- En relación á parada de bus escolar de Biduído, non ten marquesiña,
e pídennos os pais que se poña unha, porque está moi desabrigada e hai rapaces
que van ir tanto a Ventín como ao instituto.
Intervén o concelleiro delegado de Vías, Obras, Parques, Xardíns, Patrimonio e
Urbanismo Alfredo Taboada Alvelo para preguntar: ¿Que parada?.Continúa a
señora Mayo: Fronte á farmacia. Aí hai que poñer unha marquesiña. Rogo que se
faga.
Quinto rogo.- En relación ao instituto, acabo de dicilo, en Ames non hai cousa con
respecto á educación que veña pola liña directa. A min encantaríame que o instituto
do Milladoiro empezara ben, polas gañas que temos todos de que funcione. Hai
unha preocupación razoable, porque como saben vostedes do Milladoiro dinse
cousas, créanse etiquetas bastante duras, a menos duras é que é unha cidade
dormitorio, outros din que somos un suburbio de Santiago e cando din iso din que o
noso instituto vai ser un guetto, vou ser así de cruda e dura o primeiro día. A
preocupación que nós temos é que non sexa así, obviamente. Vai depender moito
do profesorado, das familias, é fundamental, pero tamén o concello ten a súa parte
de traballo niso. O primeiro rogo que eu traio é dobre, por unha parte que se
acondicione canto antes a zona exterior traseira do instituto, onde está o pavillón,
porque é unha zona escura e moi cómoda para facer cousas que non se deben
facer. En segundo lugar rogo un reforzo da policía local por esa zona.
Toma a palabra o señor alcalde Santiago V. Amor Barreiro para dicir: Xa se está
facendo. Continúa a señora Mayo: Pois se xa se está facendo, ben. Eran os rogos
que eu traía para que o instituto non se converta nun foco de problemas.
Intervén o concelleiro delegado de Vías, Obras, Parques, Xardíns, Patrimonio e
Urbanismo Alfredo Taboada Alvelo para dicir: Na rúa de atrás xa nos estamos
preocupando deste tema, hai unha parte que lle toca á empresa e outra que lle toca
ao concello.
Intervén a concelleira dona Pilar Candocia Pita para formular os seguintes rogos:
Sexto rogo.- Vou empezar polos dous rogos de sempre porque aínda que hai un
preacordo ate que o vexa non o creo, así que rogo que se traian canto antes os dous
regulamentos a pleno. Eu son das que non cre se non ve, entón ate que o vexa nun
papeliño vou ser así de pesada.
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Sétimo rogo.- O seguinte do que quero falar volve ser da destrución da sociedade
civil e da súa capacidade. Saben vostedes que a min gústame moito disfrazarme no
Entroido, e se estiveramos cerca do Entroido hoxe seguro que viña de princesa Leia
por iso de que a forza nos acompañe, sobre todo aos cidadáns de Ames. Falo disto
e é un exemplo, pero un exemplo, como moitos, que baten na porta dun goberno
incapaz de dar resposta a unha cidadanía viva e activa, e o digo así, viva e activa, e
hai un recurso aí fóra ao que son incapaces de dar valor e de convertelo en valor
para vostedes, que é o peor do asunto dende a perspectiva política, polo menos,
para min. Para vostedes sería positivo facelo. Temos unha asociación xuvenil que
está no rexistro de asociacións do concello que solicitou facer un acto en Ames e
con ese nome de asociación xuvenil foi a Área Central a facer ese acto porque non
se lles permitiu facer ese acto en Ames, non se lle deron os medios precisos para
facelo. Esa é a realidade. Para empezar non hai ningunha contestación por escrito,
eu non a vin, se a hai preséntena. Se os cidadáns temos que presentar as cousas
por escrito ante o concello o concello tamén ten que ser quen de responder por
escrito. Esa asociación pide autorización e díselle in voce que non hai policía
municipal suficiente para poder atender ese acto, e a min o que me chama a
atención é que foran capaces de para manter con seguridade, entre aspas, -que
logo xa se demostrou que non había inseguridade- ao goberno, traer a toda a policía
municipal unha tarde, deixando ao pobo sen policía, e, para facer un acto que era bo
para todos, non chegaba. Chámame a atención, non me interesa se había policía
municipal suficiente ou non, dá igual, ou se lles gusta ou non esa asociación,
impórtame un rábano. Eu creo que toda aquela iniciativa que fagan os cidadáns vai
en favor do concello e en favor do goberno tamén, e se hai 80 que piden para o
magosto fantástico que haxa 80 magostos en Ames, e se esa xente pedía facer ese
acto, ese acto dábanos a todos vida, a todos, tamén ao comercio local, porque traía
xente de fóra, porque eles piden apoio ao comercio local alí onde van, porque ían
facer fotos nas nosas tendas e de paso a xente ía ver cousas e ía acabar picando.
Ás veces non hai que inventar tanto senón aproveitar o que a propia sociedade xa
está vertebrando, si, alcalde, cústalle escoitar a verdade, pero é a verdade, dáme
igual este caso en concreto, non o poño por este caso en concreto, póñoo de
maneira xeral, porque non se lle dan os medios á xente para poder facer todas as
cousas que ten na cabeza; hai moita xente en Ames capaz de crear e non se está
poñendo iso en valor. Poño isto como exemplo e rógolles que sexan capaces de
poñelo en valor. Vou rematar este rogo cunha cita de Ramón Villares, persoa á que,
ademais de terlle un grande afecto persoal creo que ten os pés na terra e nos
representa a moitos dos que queremos que as cousas vaian para diante.
O domingo tiven o gusto de podelo escoitar na presentación dunha exposición
nunha escola de emigrantes en Vilalba, e dixo alí algo que me chamou moito a
atención e penso que é algo que temos que retomar tamén en política se queremos
avanzar: “as escolas de emigrantes tiveron unha función importantísima neste país
coa que conseguiron que moita xente puidera acceder á educación que se non non
accedería, e iso significou un impulso grande neste país grazas ao esforzo de
moitos”, porque as escolas de emigrantes, salvo dúas ou tres que fixo un indiano
porque na terra Cha e no Val Miñor hai moitísimas que teñen unhas instalacións
impresionantes foi grazas ao esforzo dos que estaban fóra, que poñían dous pesos
cada un, non eran unhas cantidades incribles, e grazas aos que quedaron no país
que tamén poñían o seu esforzo para axudar a facer esa escola, non diñeiro porque
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non tiñan pero si man de obra e organización. O que se dá e vén de fóra non deixa
de ser unha esmola. Alcalde, rógolle que sexa capaz de ver que o pouco que poda
facer unha asociación, o pouco que poidan facer uns cidadáns cun acto vai
conseguir que haxa unha inmensidade de actos que dinamicen este concello e co
pouco de todos poidamos construír un concello moi activo. Rógolle que a próxima
vez que uns cidadáns traian unha proposta lles poñan todo o que o Concello poida
poñer para que leven adiante esa actividade.
Oitavo rogo.- Este rogo está dirixido á educación tamén. Non sabía que isto
dependía de vostede, crín que dependía de Cultura, pero eu creo que dependen
todos do goberno. Non o tiña escrito, ven vencellado ao que escoitei antes: rogo
que fagan unha guía para os veciños para que saiban con quen teñen que falar para
que o goberno os escoite, porque se os veciños de Agrón falaron co concelleiro de
obras e a outra concelleira di que con ela non falaron, imos precisar unha guía.
Noveno rogo.- Dirixido ao concelleiro de obras: o aparcadoiro de terra que está nas
inmediacións do Centro de Saúde do Milladoiro antonte estaba desastroso, non sei
se agora xa se arranxou, senón, rogo que se amañe.
Décimo rogo.- Non vou repetir que temos unha sección de suxerencias no
facebook. Temos un veciño que nos di que en Castelo hai unha urbanización na que
se puxeron unhas farolas, aquí se ve, que en principio non estaban conectadas á
rede porque había un problema de cesións co concello, finalmente se fixo esa
cesión e o caso é que as farolas seguen sen conectar e están neste estado.
Rogamos que resolvan os problemas e que as farolas, xa que están, cumpran a
función que teñen que cumprir.
Undécimo rogo.- Respecto do aparcadoiro de Bertamiráns non sendo unha
solución permanente parécenos ben que se fixeran esas cousas. Non temos ningún
problema en felicitar o que cremos que está ben feito, pero dende logo que ten que
haber un proceso. O primeiro día que se cambie o sentido do tráfico non se pode
multar, en todo caso que estea a policía local, sobre todo informando que hai un
cambio de sentido, se seguen facéndoo mal ao cuarto día enténdoo que multen,
pero o primeiro día paréceme un exceso. Creo que nun cambio hai algo que se
chama adaptación e que o concello ten que poñer medidas para que os cidadáns
se adapten á nova situación. A comunidade educativa, os pais, seguen dicíndonos
que o problema segue. Rogamos unha solución definitiva, porque de momento só se
mellorou un pouco a situación pero segue habendo riscos, e dende logo pedimos
que se siga traballando nese sentido.
Décimo segundo rogo.- Respecto do colexio de Barouta segue sen poñerse esa
banda rugosa, o certo é que os coches pasan mangados, hai un problema de
seguridade real alí. Eu non sei quen ten a competencia, en todo caso o concelleiro
de Educación é o primeiro que ten que estar pendente dese tema e tramitalo perante
a administración competente. Rógolle que o resolva.
Décimo terceiro rogo.- A finca do Galerna, esa famosa, volve a estar invadida de
maleza, xa sei que se cortara doutra vez, pero actúen como consideren, chamando
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aos propietarios ou cortándoa dende o Concello, e a ver se non se tarda tanto como
da outra vez.
Intervén o concelleiro delegado de Comercio, Promoción Económica, Traballo,
Turismo, Educación, Servizos Complementarios e Xuventude Bernardo Moar
Míguez para contestar: respecto dos problemas do colexio de Barouta que son
competencia da Xunta de Galicia nós fixemos os deberes. En canto a colocar unha
banda rugosa non se pode instalar porque é unha área interurbana, nós pedimos
algún tipo de medidas, tratándose dun colexio, e non agora, senón moito antes de
iniciarse as obras, volvemos insistir.
En canto ao aparcadoiro do IES é imposible que multaran, porque o primeiro día
estaba sen acabar o aparcamento, faltaban os sinais verticais, e despois incluso
modificouse algo do pintado. Evidentemente que estivo alí a policía local
informando, e só se multou un coche, pero por razóns distintas do cambio de
sentido do aparcadoiro. Polo cambio de sentido todo o mundo me felicitou, sei que
non chega, queremos seguir traballando niso, sei que queda moito por facer e
sabémolo, pero a mellora foi importante.
Intervén a concelleira dona Susana Mayo Redondo para dicir: Perdón, unha cousa
nada mais, en conversa persoal miña coa directora do centro, o primeiro día
multaron a unha profesora que se confundiu e saíu como saía sempre.
Continúa o señor Moar: Eu dígolle o que me traslada a policía, só multaron a unha
persoa e non foi por iso.
Continúa a señora Candocia: Nós trasladamos as queixas dos veciños. En todo
caso, se se multou a alguén non é razoable multar o primeiro día que hai un cambio.
Continúa o señor Moar: Pode haber un cambio, pero se se multa por outra cousa,
eu creo que a policía local cando multa o fai aplicando a lei.
En canto á asociación xuvenil de Ames eu si estaba interesado e sigo interesado,
estivemos en contacto coa asociación, basicamente nos comunicamos vía teléfono
e correo electrónico. Eu era un dos que estaba interesado, agora ben, non coas
datas que propoñían. Cando esta asociación noutras ocasións nos chamou por algo
como por exemplo porque organizou o Entroido no centro comercial Novo Milladoiro
este que subscribe pasou a tarde colaborando alí porque o pediron, pero nesas
datas que propoñían non podía ser.
Continúa o señor Moar: Falei con eles primeiro e en agosto no podía ser. Unha
semana despois de telo feito en Santiago chamáronme. Primeiro chamáranme para
facelo en agosto e eu díxenlles de deixalo para setembro.
Continúa a señora Candocia: ¿Pero por que non hai resposta por escrito se hai
petición por escrito?
Continúa o señor Moar: Porque se eu, despois da petición por escrito, me poño en
contacto con eles, cunha persoa que considero veciña miña e que teño moito trato
con ela, e me empeza a transmitir todo vía correo electrónico eu contesto vía correo
electrónico, non sei cal é o problema. Díxenlles ¿por que non quedamos de facelo
en setembro? Todos sabemos a cantidade de xente que ven a Ames no mes de
agosto, sexamos consecuentes e conscientes, e mutis por el foro, non sei nada mais
deles, ao pan pan e ao viño viño, ou sexa que mentira, mentira, mentira, así de claro.
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Continúa a señora Candocia: ¿Contéstolles iso, que vostede di mentira, mentira,
mentira? Non creo que sexa o mais razoable para tentar que unha asociación
colabore, pero se quere trasladarlles iso eu trasládollo.
Continúa o señor Moar: Si. Dona Pilar, eu dígolle que lles prestei a miña total
colaboración, cando se me pide creo que alí estou, e cando presentan escrito de
“quero facer non sei que...” ou veñen por aquí e me din “quero facer un curso de...”
paréceme ben ¿cal é o problema? traíame algo máis, porque un papeliño con “quero
facer...”, traíanme algo mais e buscamos o local. Con esta asociación non sei que é
o que hai que facer.
Continúa a señora Candocia: O problema non é a asociación, xa o dixen ao
principio, o problema é aproveitar os recursos que hai, e se hai xente que quere
facer cousas en Ames... dende logo eu, se estou no goberno, non durmiría vendo
que as asociacións de aquí van cos recursos fóra, e se teño que baixar a cabeza son
eu a que levanta o teléfono, non espero que me chamen, e non foi unha vez, foron
varias veces, e na radio estaban dicindo continuamente que a asociación xuvenil de
Ames estaba a facer a actividade fóra.
Intervén o concelleiro Emilio Martínez Carballeira para formular os seus rogos.
Antes de dar comezo aos seus rogos o concelleiro di: Quixera que estivera a
concelleira de deportes diante, pero teño suficientes rogos para que lle dea tempo a
vir.
Décimo cuarto rogo.- Na rúa do Agrelo hai varias árbores cuxas ramas invaden
por completo a rúa. Rogo que se poden.
Décimo quinto rogo. Respecto da pista que vai despois da ponte da Condomiña
cara ao colexio Agro do Muíño, rogaríalles que puxeran aí varios puntos de luz, por
ser unha pista moi transitada por xente que fai sendeirismo, e sobre todo para o
inverno, porque a partires das seis e media xa é noite e xa está bastante escuro.
Sería unha pena que a xente deixara de pasear por non ter puntos de luz.
Décimo sexto rogo.- Esta tarde estiven en Castrigo porque parece ser que tiraron
alí un poste que tiña un punto de luz, e resulta que tanto aos veciños como a min
nos deron a entender que a solución que lle deron foi que era o primeiro poste que
atoparon e alí colocaron a farola.
Intervén o concelleiro delegado de Vías, Obras, Parques, Xardíns, Patrimonio e
Urbanismo Alfredo Taboada Alvelo para contestar: Non siga que non é verdade.
Continúa o señor Martínez: Amigo Alfredo, déixame falar e despois contestas. Ese
punto de luz, como sabes, estaba despois do lavadoiro na mesma curva á dereita
¿estásme escoitando?. Resposta o señor Taboada: Quere a señora que lle alumee
a casa, e a luz é para alumear a rúa, non a casa. Continúa o señor Martínez: Non,
non, o que puxestes agora é o que está alumeando á señora. Continúa o señor
Taboada: Non, o outro poste é de Fenosa e non deixa colocar a farola. Continúa o
señor Martínez: Eu non digo de quitar o punto de luz nin moito menos. Se queredes
manter ese punto de luz, poñédeo onde teñades que poñelo, que estivo alí toda a
vida.
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Décimo Sétimo rogo.- Sigo insistindo coas beirarrúas de Bertamiráns, que cada
vez están peor, e moito ten que ver a maquinita esa que anda limpando as rúas. As
beirarrúas de Bertamiráns son unha auténtica pena, e xa non digamos as da rúa
Azcárraga.
Décimo oitavo rogo.- A estrada que vai á Castrigo necesita que se lle bote unha
capa de algo para tapar os baches que ten.
Décimo noveno rogo.-Sigo insistindo nos contedores que están no Carrefour. Hai
que pegarlles un mangueirazo e limpalos de vez en cando, que iso da un olor
tremendo.
Vixésimo rogo.- Agora que está a concelleira señora Eugenia, sigo insistindo en que
hai que limpar o curso do río do Porto, que está no Paseo Fluvial e foi toda a vida o
río do Porto, agora cámbianlles os nomes así porque si, en fin. Contestación “es
cosa de Aguas de Galicia”, esa foi sempre a contestación. Eu supoño que vostedes
mandarían algún escrito, teña a plena seguridade de que se cursan un escrito van
recibir contestación por escrito, pero esas cousas hai que facelas co seu debido
tempo, ten mais terra acumulada da cabida que ten de auga.
Vixésimo primeiro rogo.- Eu xa viña dicindo na época de Carlos Fernández que hai
un terreo que cedeu un veciño ao concello en Caroubáns a cambio de que se
acondicionase, terreo que está tal como estaba, entón ou se acondiciona como Dios
manda ou devólvanllo a quen o donou. Xa leva anos e anos.
Vixésimo segundo rogo.- A finais de agosto viñeron certos veciños tanto de
Framán como de Eirapedriña xunto de min porque tiñan o problema de que botaron
cerca de dous meses sen poder ver a televisión a partires das nove ou nove e media
da noite. Eu chamei ao seu teléfono , señor alcalde, se quere teño a chamada, o día
que foi e todo, pero cando deixei de ser do mesmo grupo a cousa cambiou ¡alá
vostede! Voulle dar un consello: calquera concelleiro que o chame,
independentemente da cor que teña, cando o chama será por algo.
Toma a palabra o señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para dicir: Vostede
chamoume un día que tiña un problema cun gato que lle entrara na casa, e collín o
teléfono e mandamos á policía municipal, creo que non estou mentindo.
Continúa o señor Martínez: Pois desta vez, se collera o teléfono ao mellor non sairía
a nota na prensa. Pero non o colle, nin aos concelleiros nin a ningún veciño.
Resposta o señor alcalde: Esa señora que o chamou a vostede de Castrigo
chamoume ao meu móbil, contesteille e dinlle unha explicación. Continúa o señor
Martínez: Volvamos ao tema, chamei por teléfono e á vista de que vostede non
contestaba chamei ao seu concelleiro Alfredo Taboada, que me dixo que el non
sabía dese problema pero que se ía enterar de con quen se tiñan que poñer en
contacto os veciños para darlles unha solución. Eu creo que non era un problema de
dous nin de tres veciños, era un problema que tiñan dúas aldeas. Señor alcalde,
vostede sabía perfectamente dese problema que tiñan os veciños, que lles fixera
caso ou non é cousa súa. O señor Alfredo díxome que se tiñan que poñer en
contacto os veciños coa empresa. Eu voulle dicir unha cousa, non sei como non lle
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deu vergonza non dar a cara por eses veciños e tratar de resolver vostede ese
problema, porque era vostede quen tiña que facer a xestión para solventarlles iso
aos veciños como a persoa mais representativa do concello. Rógolle que cando se
lle chame por teléfono o colla. Vostede ten que adicarlle ao concello as 24 horas do
día, señor alcalde, con dedicación exclusiva.
Continúa o señor alcalde: Ás catro da mañá non o vou coller, ten que chamar á
policía municipal. Continúa o señor Martínez: Pero é que non o colle nin de día,
señor alcalde, nin polo día o colle, iso é o triste.
Vixésimo terceiro rogo.- Señora Eugenia, abundando no que dixo o concelleiro
Anxo Doval con respecto ao campo de fútbol de Agrón ¿que pode dicir vostede?
¿que sabe vostede de fútbol? ¿que sabe vostede de deporte? Que me diga a min
vostede que os de Agrón están mais contentos xogando en Negreira que xogando
no seu campo como xogaron toda a vida ¡que triste! non sei como non lle da
vergonza que un equipo deste concello teña que ir xogar a outro concello por non
ter unhas instalacións como Dios manda, cuns focos que alumeen para poder
entrenar ¿acaso se lle pide tanto? O ano pasado tiveron os mesmos problemas e
solventáronselles, pero ¿verdade que xogaron toda a temporada no seu campo?
Pregunte vostede ao presidente.
Resposta o señor alcalde: Entérese, señor Martínez.
Continúa o señor Martínez: A min nese aspecto vostede non me deixa mentir, señor
alcalde ¿canto tempo botaron detrás súa para que lles colocara alí dous focos? Da
pena. Rogo que se repare o campo deste equipo, que se poñan os puntos de luz
que hai que poñer, que se arranxen as duchas dos vestiarios, porque estes equipos
non teñen por que ir xogar a outros concellos tendo un campo propio como teñen.
Di o señor alcalde: No asunto relativo á televisión cando nos enteamos chamamos á
empresa GST, que é a que leva o mantemento de todas as torretas de comunicación
do concello, para solucionar o problema, eles tampouco tiñan constancia desa
deficiencia. Creo que con isto queda respondido o seu rogo.
Intervén o concelleiro Alfonso Rey López para formular os seguintes rogos:
Vixésimo cuarto rogo.- Boas noites a todos. Quero insistir tamén nalgún deses
rogos que facemos habitualmente en todos os plenos, e vou modificar un pouco a
forma para lembrar que este primeiro rogo concretamente que vou facer, que é de
todos os plenos, é compartido por moita mais xente dos concelleiros que estamos
aquí, que non entendemos moi ben por que non se atende, admitindo que
efectivamente pode haber problemas de diñeiro. Vou ler esta moción para a
construción de beirarrúas no tramo de pista que une a rotonda de Biduído co colexio
Alca. Abrevio porque no primeiro parágrafo hai un formulismo que xa coñecedes
todos.
Toma a palabra o señor alcalde Santiago V. Amor Barreiro para preguntar: Perdón
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¿é unha moción ou é un rogo? Resposta o señor Rey: É un rogo. Esta moción,
evidentemente, asinábaa Santiago Vicente Amor Barreiro. Eu vou tratar de pedir o
máximo respecto posible, como é sempre o meu costume, e espero que se me
escoite tamén co máximo respecto posible. Na exposición de motivos dicíase:
O colexio Alca, que no ano 1975 iniciou a súa actividade como empresa privada
adicada ao ensino, é hoxe un centro concertado no que estudan rapaces
maioritariamente do Concello de Ames. Así o que en principio foi un colexio que
ofertou un servizo do que se beneficiaron, principalmente, familias de Santiago,
agora beneficia a familias, case exclusivamente, de Ames. Os alumnos do colexio
Alca acoden ás clases en autobús que costean os propios pais ou en transporte
privado, segundo as posibilidades ou as necesidades de cada un. Algún alumno,
veciño de Biduído ou de aldeas próximas, mesmo acode a pé ao colexio. Para os
alumnos que acceden a pé ao centro educativo é un perigo evidente o ter que facelo
por unha pista asfaltada moi estreita, pola que nas horas de entrada e saída das
clases circula unha grande cantidade de turismos e mesmo autobuses en ambas
direccións. Para evitar ese perigo os rapaces vense na obriga de meterse na cuneta,
coa dificultade de que acuneta está moi fonda e estragada polo efecto das augas da
chuvia, motivo polo que, máis que unha solución, semella un perigo máis. Por todo o
exposto, o Grupo Municipal Popular propón á consideración do Pleno a seguinte
moción: A construción de, alomenos, unha beirarrúa na marxe dereita da pista,
ocupando aínda que só sexa o espazo da cuneta, que ofreza un mínimo de
seguridade aos cativos que circulan a pé cara o colexio ou de volta do mesmo cara
as súas casas. Asinado: Santiago Vicente Amor Barreiro, voceiro municipal do grupo
popular no Concello de Ames.
Intervén o señor alcalde: ¿Pode dicir a data, por favor? Resposta o señor Rey: Si,
era no pleno de xullo de 2008. Hoxe aquela moción eu quero convertela única e
exclusivamente en rogo. Rogo, considerando que efectivamente pode haber todas
esas trabas de cartos, etc., que se constrúa esa beirarrúa.
Vixésimo quinto rogo.- Rogo pintar un paso de peóns na estrada de Biduído á
altura do número 57 de Biduído de Abaixo, para evitar este tipo de problemas con
rapaciños de 4 ou 5 anos, porque teño visto alí algunha nai agardando para pasar
nesas horas punta de moita circulación. Sería pintar, igual que se pintou en Ventín,
un paso de cebra entre a entrada a Biduído de Abaixo e a segunda pista de entrada
porque circulan os rapaces pequenos.
Vixésimo sexto rogo.- Globalmente rogaría obras de mantemento das pistas,
beirarrúas, limpeza de vexetación, que invade estradas, lavadoiros, fontes, etc.,
Ames Novo tamén ten a súa información recollida en rogo, nós tamén temos,
supoño que hai moita xente que fala con vós igual que fala con nós. Isto é o que
piden veciños de Costoia, Framil, Biduído, etc.,
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Vixésimo sétimo rogo.- Rogo que se me dea resposta a unha cuestión que
plantexei no pleno anterior, sei que é unha deformación profesional e por iso pido
perdón a todos aqueles que non teñan esa deformación profesional, pero había un
problema con “que” que había que resolvelo. Prometéuseme que se me ía responder
por escrito e non teño a día de hoxe esa resposta.
Intervén o voceiro do grupo municipal socialista don José Manuel Miñones Conde
para formular os seguintes rogos:
Vixésimo oitavo rogo.- Eu vou retomar o rogo que fixo o compañeiro Anxo Doval,
que tamén o tiñamos apuntado, en referencia á concesión das actividades
deportivas. Despois de escoitar ao alcalde xa me preocupo mais en relación ao
concurso público, é dicir, primouse unha empresa sobre outras a sabendas de que a
empresa que estaba funcionaba e funcionaba moi ben. Son actividades nas que se
apunta moita xente e nas que queda moita xente tamén en lista de agarda, por tanto
ano tras ano estábanse cubrindo as prazas. Despois de escoitar que deixa entrever
algo de que os pagos non se facían antes aos traballadores e agora si, pois non sei
se é que vostede prima á empresa sobre os veciños ¿dime que non entendín ben?
Entendino por aí, porque tamén hai que dicir que agora a empresa paga 7,25 aos
traballadores e antes 13, é dicir, case reduciu á metade.
Toma a palabra o señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para preguntar: ¿en
nómina?. Continúa o señor Miñones: Non sei se en nómina, pero 7,25 sobre 13, por
encima deses criterios está a calidade do servizo polo que ten que mirar o goberno
dun concello, que é para os veciños. Xa veremos o resultado deste ano, pero é un
concurso público que se gaña creo recordar que por 120 euros primando esa partida
económica sobre a doutro, sen ter ademais en conta que a empresa que estaba
aportaba o material e agora teno que aportar o concello. Rogo que na medida do
posible, e ante as queixas que nos fixeron chegar a nós tamén sobre o servizo que
se vai prestar, estean ben atentos e fagan todo o posible para que sexa da maior
calidade.
Vixésimo noveno rogo.- En referencia ao POS 2013, estando xa en outubro, rogo
que non aconteza o doutros anos e se convoque reunión, porque
independentemente do que se fale cremos que ten que ser a través dunha reunión
onde se convoque aos representantes concretos da corporación para que fagamos
as aportacións para ese POS.
Trixésimo rogo.- Rogo que se negocie e se resolva xa o tema de Ruafer en
referencia ao local que temos en Aldea Nova, é un rogo que fixemos hai tempo en
repetidas ocasións, ía preguntar como se atopa a negociación pero xa o converto en
rogo para que se faga esa convocatoria e se resolva.
Trixésimo Primeiro rogo.- Sobre o campo de fútbol de Bertamiráns temos
pendente a obra da Deputación de peche e a cantina, a verdade é que hai moita
xente que nos di que como se está a facer que cada vez que xoga o Bertamiráns
monta a cantina, desmonta a cantina, monta e desmonta carpa e como non se fai a
obra dunha vez e para xente que está vindo de fóra é un espectáculo bastante
negativo. Non sei se hai un prazo de execución desa obra, creo recordar que existía
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un prazo. Cando fora o acordo para a Deputación creo que as datas andaban por
outubro. Toma a palabra o señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para dicir:
Pediuse prórroga e informo que se nos pediron cambios.
Continúa o señor Miñones: Independentemente dos cambios ¿o do peche e a
cantina vai ir igual?. Intervén a concelleira delegada de Medio Ambiente, Sanidade,
Cultura, Deportes e Benestar Social María Eugenia Martín Vicente para contestar:
Non, os cambios afectan a todo.
Trixésimo Primeiro rogo.- Este asunto tamén ía como pregunta pero convértoo en
rogo: queremos copia se se presenta algunha alegación á conta xeral, porque non
sabemos se se presentou algunha.
Preguntas.
Intervén a concelleira Susana Mallo Redondo para formular as seguintes preguntas:
Primeira pregunta.- Preguntas literais dos veciños ¿para cando unha miserable
papeleira na travesía de Paraxó? Se non é miserable e é unha boa papeleira entendo
que a veciña estará moi contenta, e se son dúas papeleiras mellor que unha.
Segunda pregunta.- ¿Hai algunha data ou plan para repoñer as baldosas rotas na
praza de Manuel Murguía?
Terceira pregunta.- ¿Hai previsto algún plan para recollida de aceite usado en
colectores ou nalgún outro tipo de dispositivo? É unha demanda que se empeza a
plantexar por parte dos veciños.
Cuarta pregunta.- Unha pregunta que acaba de adiantar xa o señor Miñones. A
empresa que estaba levando as escolas deportivas ate o de agora poñía, por
exemplo, un material bastante caro que son as bicicletas de spinning ¿agora vainas
poñer a nova empresa ou vai ter que poñelas o concello?
Intervén a concelleira delegada de Medio Ambiente, Sanidade, Cultura, Deportes e
Benestar Social dona María Eugenia Martín Vicente para contestar: la empresa
pondrá lo que tenga que poner, el tema está encauzado.
Quinta pregunta.- ¿É certa a información que nos chegou a nós sobre que se lle
negou a utilización dun local municipal a unha asociación de lactancia materna?
Gustaríanos saber que está pasando con este tema.
Sexta pregunta.- Creo que o señor Moar xa espera esta pregunta ¿Temos
mercadillo no Milladoiro a data de hoxe? Non o pregunto en broma ¿segue existindo
o mercadillo como tal?, o concello diría, se un medio de comunicación llo
preguntase, que existe? ¿cantos postos ten na actualidade? Dígoo porque esta é
unha fotografía deste luns na que hai un posto de verduras entre unhas cafeterías e
unha escola infantil, e non sei se continúa aí porque se lle deixou o sitio de forma
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

106

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 4/11/13 16:45
Código de integridad (alg. SHA-256): 4dae6dc64971da29b722ec86c01a1e3f0ab03020a5a023c95101aefb646bdb69
Página 106 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: AMOR BARREIRO, SANTIAGO VICENTE (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado
firmante: 1.160.965.667, Fecha de emisión de la firma: 5/11/13 14:55
Código de integridad (alg. SHA-256): 3262e8e23551874b8bc389762a1ac49d16ce14b2e3a012bf3a68de0969f20757
Página 106 de un total de 111 página(s), Versión imprimible con información de firma.

extraordinaria e xa se eliminou definitivamente o mercadillo, ou este é o mercadillo
que temos, ou temos novo. Son preguntas que fago en serio, e se non me vai
contestar agora por favor contésteme por escrito.
Intervén a concelleira delegada de Medio Ambiente, Sanidade, Cultura, Deportes e
Benestar Social María Eugenia Martín Vicente para contestar: En relación a la
asociación de lactancia llevan ocupando, por lo menos desde que nosotros estamos
en el gobierno, un local que no se les ha denegado, lo que pasa es que pidieron un
local a mayores que no se les ha podido facilitar, para guardar allí no sé exactamente
qué. Los 365 días del año el ayuntamiento no puede facilitar locales ni para esa
asociación ni para ninguna otra. Para lo que es la actividad, desde luego, no se si
han hecho la petición por escrito, no se les ha negado nada.
Sétima pregunta.- ¿A asociación Os Castros ten un local no Pazo da Peregrina?
Contesta a señora Martín: Si, porque hai un convenio con el Ayuntamiento.
Intervén a concelleira Pilar Candocia Pita para dicir: Entón unhas si e outras non.
Intervén o concelleiro Xosé Anxo Doval Rey para formular as seguintes preguntas:
Oitava pregunta.- En referencia á conta xeral unha pregunta que xa fixo o señor
Miñones. Como contábamos coa posibilidade de que no día de hoxe se convocase
unha comisión pola vía de urxencia, a pregunta é ¿por que non se fixo? E se hai
alegacións, tamén queremos acceder a elas.
Novena pregunta.- Respecto do orzamento supoño que xa non o van presentar,
incapacidade manifesta. Cando se aprobou o orzamento do ano 2012 nós fixemos
unha proposta de investimentos e a contestación que nos deron foi positiva a
algunhas das propostas de infraestruturas deportivas. A pregunta é ¿van levar a
cabo algunha delas, chámese grada cuberta no campo de fútbol do Milladoiro,
chámese cubrir con tarima ou céspede artificial algún dos pavillóns cos que
contamos, chámese cubrir dalgunha maneira a pista de tenis ou algunha
infraestrutura mais, cos graves problemas que temos agora mesmo, que non temos
pavillóns para todo o necesario no concello, ou chámese beneficios das instalacións
de piragüismo? ¿este ano, dalgunha maneira, vanse facer algunha destas
infraestruturas?
Toma a palabra o señor alcalde Santiago V. Amor Barreiro para contestar: Xa
daremos información sobre estes temas. En referencia á conta xeral hai un escrito
do BNG que se está estudando, porque tecnicamente non impugna a conta, non vai
contra aspectos formais, e veremos como se encamiña ese escrito.
Intervén o concelleiro don Emilio Martínez Carballeira para formular as seguintes
preguntas:
Décima pregunta.- ¿Cando teñen pensado pintar o paso de peóns no cruce de
Ortoño?.
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Undécima pregunta.- Respecto da finca que está na leira-parking ¿puxéronse en
contacto cos propietarios para poder darlle unha solución a iso?
Toma a palabra o señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para contestar:
Cando teñamos algunha noticia respecto desa finca contestarémoslle, de momento
estamos en conversas.
Intervén o concelleiro don Manuel Ferreiro Santiago para formular as seguintes
preguntas: A xente preguntoume por que o sábado día 14 estivo pechada a
biblioteca de Bertamiráns. Intervén o concelleiro delegado de Comercio, Promoción
Económica, Traballo, Turismo, Educación, Servizos Complementarios e Xuventude
Bernardo Moar Míguez para contestar: A persoa que tiña que traballar tivo unha
enfermidade coa que non contabamos e non puido abrir.
Intervén o concelleiro Alfonso Rey López para formular as seguintes preguntas:
Décimo segunda pregunta.- ¿Fixéronse no campo de fútbol de Ventín as
actuacións demandadas pola directiva na procura dunha mellora para os usuarios? .
Décimo terceira pregunta.- ¿Pagouse a todas as entidades deportivas as
subvencións concedidas?.
Décimo cuarta pregunta.- ¿Tomouse algunha medida para a redución da
velocidade no tramo da estrada de Biduído que vai do alto á rotonda?.
Toma a palabra o señor alcalde Santiago V. Amor Barreiro para contestar: Cando
tiñamos datos darémosllos. Con respecto á velocidade na rotonda tomáronse
medidas, e as medidas que se tomaron están alí á vista.
Continúa o señor Rey: Xa había unha velocidade reducida a 60 Km/h., pero falárase
de se había algunha posibilidade de tomar algunha outra medida.
Intervén o concelleiro Ramón García Argibay para formular as seguintes preguntas:
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Décimo quinta pregunta.- Nós preguntamos de que cor é o cabalo brando de
Santiago e vostedes responden algo así como que é marrón. No pleno pasado
preguntei polo mercadillo do Milladoiro, e preguntei a raíz de saír uns decretos onde
figuraba que se lle devolveran ás persoas que poñían alí os seus postos as taxas e
os importes, a pregunta que fixen foi o por que desta devolución e se nos comentara
no seu momento que o primeiro ano ían estar exentos de pagar ese tipo de taxas. O
concelleiro delegado de promoción económica don Bernardo Moar Míguez asina
esta atenta carta o 25 de setembro de 2013, que nos dan hoxe día 26, e di: Na
sesión plenaria celebrada no Concello de Ames o pasado xoves 29 de agosto de
2013, D. Ramón García Argibay realiza unha pregunta relativa “ás taxas dos
mercadillos”. En relación con este asunto, respóndeselle o seguinte:
A Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalacións de postos, barracas, casetas
de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público
municipal, así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfico do
Concello de Ames, establece nos seus artigos:
· 8,2 “Nos supostos de devengo periódico, nace a obriga de contribuír o primeiro
día de cada ano natural. O período impositivo coincide co ano natural”
· 9.2 “Cando se trate de utilización privativa ou aproveitamento especial do
dominio público municipal de forma periódica, a taxa liquidarase e esixirase
mediante Padrón, e notificarase colectivamente as liquidacións mediante
edictos que así o advirtan”
· 10.3 ”Cando remate o aproveitamento, os suxeitos pasivos formularán a
declaración de baixa e producirá efectos no período natural seguinte ao de
presentación desta, podendo, no seu caso, prorratearse por meses”.
O decreto 675/2013 estableceu unha serie de baixas no mercado do Milladoiro por
mor de reiteradas faltas ó mercado ou por renuncia expresa dos comerciantes. Polo
tanto o decreto 2165/2013, ó que vostede se refire, estableceu a anulación das
liquidacións practicadas indebidamente por non constar os postos de alta o ano
natural, e deste xeito minimizar a carga administrativa da liquidación dos recibos.
A pregunta é ¿vainos seguir tomando o pelo desta maneira? .
Décimo sexta pregunta.- No seu momento tamén a nosa compañeira preguntou
como ían ser as axudas a familias numerosas do ano 2012, contestación, neste caso
de dona María Eugenia Martín Vicente, concelleira delegada de Medio Ambiente,
Sanidade, Cultura, Deportes e Benestar Social, A convocatoria a familias numerosas
do concello de Ames do ano 2012 vai ser convocada en próximas datas. Se
vostedes están contentos nós non imos dicir o contrario, pero non me parece normal
¡alá vostedes!.
Décimo sétima pregunta.- Preguntas que me xurdiron agora a raíz do que dixo o
señor alcalde. A primeira ¿que insinúa vostede cando di que a empresa anterior
concesionaria das escolas deportivas pagaba 13 euros e a nova paga 7 e a
referencia a que pagaba en nómina? ¿ podería explicar iso un pouco? ¿que insinúa
vostede con iso?
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Toma a palabra o señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para dicir: ¿algunha
outra pregunta mais?.
Continúa o señor García Argibay: Si, outra, pero recorde que mo ten que contestar
vostede por escrito, aínda que se me contesta como don Bernardo tampouco vale
moito a pena.
Décimo oitava pregunta.- ¿Está dicindo que a anterior empresa concesionaria
pagaba en B?. Resposta o señor alcalde: Eu manifestei o que manifestei, que me
trasladou un traballador das escolas. Continúa o señor García Argibay: Me gustaría
que constara en acta tanto isto como o que dixo anteriormente.
Intervén o concelleiro do grupo municipal socialista José Francisco Doval Galán
para formular as seguintes preguntas:
Décimo Novena pregunta.- Ao longo deste ano nós fomos facendo numerosos
rogos para que se melloraran as moitas deficiencias de todo o concello en
beirarrúas, pistas ou temas de xardinería, deficiencias en Manuel Murguía, aceiras de
Bertamiráns, árbores de Chavián, Mercadona, Agrelo. Chavián é un dos exemplos
que poñíamos o mes pasado de xardinería en xeral, aparte de herba queimada en
Manuel Murguía, e tamén rogámoslle con respecto a este tema que se fixera unha
planificación. A pregunta é ¿algún día van poñer os medios para que estas
deficiencias desaparezan? para que as baldosas en Bertamiráns ou Manuel Murguía
estean ben postas, para que o mantemento de xardinería sexa efectivo e eficiente,
etc.
Vixésima pregunta.- Vimos que o mes pasado se iniciaron as obras na urbanización
do Rego dos Pasos para a nova escola infantil ¿Que prazo teñen estas obras?
¿cando van rematar? ¿hai prazo para a construción da escola infantil? ¿hai proxecto
para esa escola? ¿hai previsión no presuposto da Xunta de Galicia para esa escola
infantil? Este asunto xa ven dende principios deste mandato de goberno, dende o
primeiro ano, que foi o primeiro que puxeron en funcionamento e que ía ser moi
eficiente e eficaz, e xa estamos para rematar estas obras que está facendo unha
empresa privada, e o importante, o que nos preocupa é ¿cando se vai empezar esa
escola? ¿existe ou non proxecto e previsión orzamentaria?
Intervén o voceiro do grupo municipal socialista don José Manuel Miñones Conde
para formular as seguintes preguntas:
Vixésimo primeira pregunta: ¿Ofertáronse menor número de prazas este ano da
actividade de patinaxe?. Intervén a concelleira delegada de Medio Ambiente,
Sanidade, Cultura, Deportes e Benestar Social María Eugenia Martín Vicente para
contestar: Non.
Intervén a concelleira do grupo municipal socialista Isabel González Cancela para
formular as seguintes preguntas:
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Vixésimo segunda pregunta: En Agro do Muíño, xusto na pista de Sisalde,
arranxaron, ate aquí está ben, pero quedou un trociño no medio que non foi
arranxado, por que ¿acabouse o material?. Intervén o concelleiro delegado de Vías,
Obras, Parques, Xardíns, Patrimonio e Urbanismo Alfredo Taboada Alvelo para
contestar: Foi a pregunta que lles fixen eu o outro día, van volver a arranxar o cacho
que quedou.
Toma a palabra o señor alcalde Santiago V. Amor Barreiro para dicir: Antes de
rematar, se lles parece ben o que propuxo dona Pilar Candocia, non se fixo ao
principio pero podemos facelo agora, é mostrar dende o Concello de Ames a nosa
repulsa ao acontecido o pasado fin de semana en Teo, que afecta á xente que reside
en Santiago, por tanto pido que o concello manifeste a súa dor e gardemos un
minuto de silencio.
A corporación posta en pé garda 1 minuto de silencio como repulsa ao acontecido
o pasado fin de semana en Teo cunha nena de 12 anos morta.
E non habendo máis asuntos de que tratar o señor alcalde presidente deu por
rematado o acto e levantou a sesión ás 00:03 horas do día 27 de setembro de 2013,
de todo o que eu como secretaria , certifico.
Vº e Prace
O alcalde

A secretaria
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