Documento 1 de 1.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P1500200I - NOMBRE AMOR BARREIRO SANTIAGO VICENTE - NIF 33301156P, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Número de serie del certificado firmante: 1.023.517.204, Fecha de emisión de la firma: 4/02/14 12:17
Código de integridad (alg. SHA-256): def15fb94bd172fd0587029173e7a42cd1ec9ec3d87a557ae8fa29f892888d62
Página 1 de un total de 35 página(s), Versión imprimible con información de firma.

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
28 DE NOVEMBRO DE 2013, DESA REUNIÓN REDACTOUSE A CORRESPONDENTE
ACTA QUE É DO TEOR LITERAL SEGUINTE.
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA LEVADA A CABO POLO PLENO DO CONCELLO O DÍA
28 DE NOVEMBRO DE 2013.
No Salón de Sesións da Casa do Concello de Ames, ás vinte horas (20:00) do día 28 de
novembro de 2013, reúnese o Pleno do Concello en sesión ordinaria de primeira
convocatoria, baixo a presidencia do señor alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, coa
asistencia das/os señoras/os concelleiras/os seguintes:
Grupo municipal Popular

Grupo municipal Socialista

Concelleiras/os non adscritas/os

Mª Eugenia Martín Vicente

José Manuel Miñones Conde

Bernardo Moar Míguez

José Francisco Doval Galán

Alfredo Taboada Alvelo

Isabel González Cancela

Mª Carmen Verde Leboráns

Carmen Fraga Crespo

María Pilar Candocia Pita
Xosé Anxo Doval Rey
Susana Mallo Redondo
Olalla Alvite del Río
Ramón García Argibay
María Dolores Fernández Álvarez
Manuel J. Ferreiro Santiago
Alfonso Rey López
María González Gómez
Emilio Martínez Carballeira

José Pazos Balsa
Francisco Villaverde Marcos

Actúa como secretaria, a titular da Corporación, Rosa Ana Prada Queipo. Asiste o señor
interventor, José Antonio Rueda de Valenzuela.
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, engadindo 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.
O señor alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, somete a aprobación a acta
correspondente á sesión ordinaria de 31 de outubro de 2013. Non se producen
intervencións. A acta correspondente á sesión ordinaria de 31 de outubro de 2013 resulta
aprobada por unanimidade dos membros presentes da corporación municipal.
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Neste momento da orde do día se incorpora o concelleiro Xosé Anxo Doval Rey.
Punto terceiro. Designación de representantes do Concello nas escolas unitarias do
municipio e no IES do Milladoiro.
En relación a este punto da orde do día, a concelleira Susana Mallo Redondo solicita que
quede sobre a mesa, petición, que sometida á votación, resulta rexeitada con votos a
favor dos 6 concelleiros/as do grupo municipal socialista e dos 4 concelleiros/as nos
adscritos/as Susana Mallo Redondo, Ollala Alvite del Río, Anxo Doval Rey e Pilar
Candocia Pita e o voto en contra dos 5 concelleiros/as do grupo municipal popular e
dos/as concelleiros/as non adscritos/as Ramón García Argibay, María Dolores Fernández
Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio
Martínez Carballeira.
[......................................................................................................................................]
Rematadas as intervencións, e unha vez rexeitado o voto particular do grupo municipal
socialista e aceptada a enmenda in voce presentada polos concelleiros/as non adscritos
Ramón García Argibay, María Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira, o pleno da
corporación por maioría absoluta do número legal de membros, cos votos a favor dos
cinco representantes do grupo municipal popular e dos concelleiros non adscritos Ramón
García Argibay, María Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso
Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira, o voto en contra dos
seis representantes do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos María
Pilar Candocia Pita, Susana Mallo Redondo, Olalla Alvite del Río e a abstención de Xosé
Anxo Doval Rey, adóptanse os seguintes acordos:
Primeiro.- Designar como representante no consello escolar, das escolas unitarias de
Covas e San Lourenzo de Agrón a José Francisco Doval Galán.
Segundo.- Designar como representante no consello escolar, nas escolas unitarias de
Guimaráns e a Igrexa a Bernardo Moar Míguez.
Terceiro.- Designar como representante no concello escolar, do IES do Milladoiro a un
concelleiro/a entre Ramón García Argibay, María Dolores Fernández Álvarez, Manuel J.
Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez
Carballeira, que comunicarán á Alcaldía do Concello de Ames.
Cuarto.- Facultar ao alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para cantas actuacións de
trámites sexan precisas para a mellor execución do acordado.
Punto cuarto.- Renuncia á delegación de competencias e inspección do imposto
sobre actividades económicas, concedida ao Concello de Ames por Orde
ministerial de 28 de decembro de 2001.
[......................................................................................................................................]
Rematadas as intervencións, o pleno da corporación, por maioría absoluta dos seus
membros presentes, cos votos a favor dos cinco representantes do grupo municipal
popular, dos/as concelleiros/as non adscritos/as Ramón García Argibay, María Dolores
Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González
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Gómez e Emilio Martínez Carballeira, e a abstención do resto dos membros da
corporación, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Renunciar expresamente á delegación concedida ao Concello de Ames por
Orden Ministerial de 28 de decembro de 2001, en relación ás competencias inspectoras
do Imposto de actividades económicas.
Segundo.- Facultar ao alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para cantas actuacións de
trámites sexan precisas para a mellor execución do acordado.
Punto quinto.- Modificación da base de execución do orzamento núm. 41, para que
esta contemple unha achega nominativa a favor de Arcea Adames para o
financiamento dun taller de habilidades sociais.
No desenrolo deste punto do orde do día solicita o alcalde que conste en acta a seguinte
intervención: que xa que o concelleiro do grupo municipal socialista Francisco Villaverde
Marcos, insta ao alcalde a facer unha comparativa do montante das subvencións
outorgadas as entidades deportivas, culturais e comisións de festas nesta lexislatura con
respecto á lexislatura anterior, que el considera que esa comparativa tamén habería que
facela con respecto ás subvencións outorgadas ás asociacións de comerciantes no ano
2009.
[......................................................................................................................................]
Rematadas as intervencións o pleno da corporación, por unanimidade dos seus
membros presentes, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Base de execución do orzamento nº
41, no punto en que se refire a achega a conceder a asociación Arcea Adames para o
desenvolvemento do proxecto denominado “Desenvolvemento de taller ocupacional.
Anualidade 2012”, de xeito que esta pase a reflectir, no que se refire a este punto, o
seguinte detalle:
Aplicación
orzamentari
a
231 489.29

Beneficiario

Obxecto

CIF

Nome ou razón social

G15932296

Asociación Arcea Adames

Importe

Desenvolvemento de taller
ocupacional. Anualidade 2012

7.500,00 €

Segundo.- Expoñer publicamente por espazo de quince días hábiles, computados desde
a publicación do anuncio da aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, prazo
durante o cal poderán os interesados examinar o expediente e presentar reclamacións
ante o Pleno, debendo basearse estas nalgunha das causas indicadas no artigo 170 do
TRLRFL.
Terceiro.- De non presentarse reclamacións, no prazo concedido ao efecto, o acordo
inicial considerarase definitivamente aprobado, en caso contrario, requirirase acordo
expreso do Pleno, no que se resolvan as reclamacións e se aprobe definitivamente o
expediente.
As reclamacións resolveranse no prazo dun mes desde a súa presentación, computado
este desde a finalización da exposición ao público. En calquera caso, as reclamacións
consideraranse denegadas se non se resolvesen no acto de aprobación definitiva.
Cuarto.- Facultar ao alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para cantas actuacións de
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trámites sexan precisas para a mellor execución do acordado.
Punto sexto.- Modificación da base de execución do orzamento núm. 41, para que
esta contemple unha achega nominativa a favor de Motoclub Ameixenda, para o
financiamento do proxecto Supercross Brins 2013 Gran premio Concello de Ames.
[......................................................................................................................................]
Rematadas as intervencións o pleno da corporación, por unanimidade dos seus
membros presentes, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Base de execución do orzamento
núm. 41, no punto en que se refire a achega a conceder ao Motoclub Ameixenda, para a
celebración do campionato "Supercross Brins 2012", de xeito que esta pase a reflectir o
seguinte detalle:
Aplicación
orzamentaria

Beneficiario
CIF

341 489.34

Obxecto

Importe

Celebración do campionato
"Supercross Brins 2013"

2.000,00 €

Nome ou razón social

G15719883 Motoclub Ameixenda

Segundo.- Expoñer publicamente por espazo de quince días hábiles, computados desde
a publicación do anuncio da aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, prazo
durante o cal poderán os interesados examinar o expediente e presentar reclamacións
ante o Pleno, debendo basearse estas nalgunha das causas indicadas no artigo 170 do
TRLRFL.
Terceiro.- De non presentarse reclamacións, no prazo concedido ao efecto, o acordo
inicial considerarase definitivamente aprobado, en caso contrario, requirirase acordo
expreso do Pleno, no que se resolvan as reclamacións e se aprobe definitivamente o
expediente.
As reclamacións resolveranse no prazo dun mes desde a súa presentación, computado
este desde a finalización da exposición ao público. En calquera caso, as reclamacións
consideraranse denegadas se non se resolvesen no acto de aprobación definitiva.
Cuarto.- Facultar ao alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para cantas actuacións de
trámites sexan precisas para a mellor execución do acordado.
Punto sétimo.- Modificación da base de execución do orzamento núm. 41, para que
esta contemple unha achega nominativa a favor de Cáritas Diocesana Bertamiráns
para o financiamento dun proxecto de inclusión social.
[......................................................................................................................................]
Rematadas as intervencións o pleno da corporación, por unanimidade dos seus
membros presentes, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación da Base de execución do orzamento nº
41, incorporando ao cadro que figura na mesma o seguinte:
Aplicación
orzamentar

Beneficiario
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ia
CIF
231 489.29

R1500053B

Nome ou razón social
Cáritas Parroquial San
Juan de Ortoño

Proxecto de inclusión social
complementario ca actuación
dos servizos sociais municipais

4.000,00 €

Segundo.- Expoñer publicamente por espazo de quince días hábiles, computados desde
a publicación do anuncio da aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, prazo
durante o cal poderán os interesados examinar o expediente e presentar reclamacións
ante o Pleno, debendo basearse estas nalgunha das causas indicadas no artigo 170 do
TRLRFL.
Terceiro.- De non presentarse reclamacións, no prazo concedido ao efecto, o acordo
inicial considerarase definitivamente aprobado, en caso contrario, requirirase acordo
expreso do Pleno, no que se resolvan as reclamacións e se aprobe definitivamente o
expediente.
As reclamacións resolveranse no prazo dun mes desde a súa presentación, computado
este desde a finalización da exposición ao público. En calquera caso, as reclamacións
consideraranse denegadas se non se resolvesen no acto de aprobación definitiva.
Cuarto.- Facultar ao alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para cantas actuacións de
trámites sexan precisas para a mellor execución do acordado.
Punto oitavo. Modificación da base de execución do orzamento núm. 41, para que
esta contemple unha achega nominativa a favor de AEMI para o financiamento da
IX Feira do Comercio Val da Maía.
[......................................................................................................................................]
Rematadas as intervencións o pleno da corporación, por unanimidade dos seus
membros presentes, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Prestar a aprobación inicial á modificación da base de execución do
orzamento núm. 41, para que esta contemple unha achega nominativa a favor de AEMI
para o financiamento da IX Feira do Comercio Val da Maía.
Aplicación
orzamentari
a

Beneficiario
CIF

431 479.05

G15876543

Obxecto

Importe

Nome ou razón social
Asociación de
Organización e
Empresarios do Milladoiro desenvolvemento da IX Festa
do Comercio Val da Maía

10.000,00 €

Segundo.- Expoñer publicamente por espazo de quince días hábiles, computados desde
a publicación do anuncio da aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia, prazo
durante o cal poderán os interesados examinar o expediente e presentar reclamacións
ante o Pleno, debendo basearse estas nalgunha das causas indicadas no artigo 170 do
TRLRFL.
Terceiro.- De non presentarse reclamacións, no prazo concedido ao efecto, o acordo
inicial considerarase definitivamente aprobado, en caso contrario, requirirase acordo
expreso do Pleno, no que se resolvan as reclamacións e se aprobe definitivamente o
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expediente.
As reclamacións resolveranse no prazo dun mes desde a súa presentación, computado
este desde a finalización da exposición ao público. En calquera caso, as reclamacións
consideraranse denegadas se non se resolvesen no acto de aprobación definitiva.
Cuarto.- Facultar ao alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para cantas actuacións de
trámites sexan precisas para a mellor execución do acordado.
Punto noveno.- Declaración de deserta da licitación do servizo público “Ciclo
integral da auga” do Concello de Ames.
[............................................................................................................................................]
Rematadas as intervencións o pleno da corporación, por unanimidade dos seus
membros presentes, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Declarar deserta a licitación do servizo público “Ciclo Integral da Auga” do
Concello de Ames cuxo expediente de contratación foi aprobado en sesión plenaria de
26 de setembro de 2013.
Segundo.- Dar publicidade ao referido acordo mediante a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia da Coruña, no Boletín Oficial do Estado e no perfil do contratante do
Concello de Ames.
C) PARA CONTROL DO GOBERNO:
Punto décimo.- Moción sobre a depuradora de Sisalde.
O alcalde, Santiago Amor Barreiro, outorga a palabra ao concelleiro Ramón García
Argibay, para que continúe coa intervención que estaba facendo na sesión plenaria de
31 de outubro de 2013 en relación a este punto da orde do día.
Comeza a intervención Ramón García Argibay dicindo: Xa se expuxera no seu momento
esta moción e o que pedimos é nin mais nin menos que un compromiso que adquiriu no
seu momento a Consellería sobre a depuradora de Sisalde. Nese momento se dixo que
se ía investir en torno aos 6 millóns de euros, textualmente dito polo conselleiro, e polo
tanto nós consideramos cando presentamos esta moción que estaban en prazo os
orzamentos da Xunta de Galicia e que polo tanto era o momento adecuado. Por iso
presentamos esta moción, primeiro de forma ordinaria o que pasa é que non se aceptou
de forma ordinaria e tivemos que facer unhas mínimas modificacións para que puidera
entrar por urxencia. O que é unha pena é que non se tivera en consideración, incluso sen
chegar a aprobarse a moción. O goberno o que debería de facer é chamar á porta do
conselleiro e dicirlle que este é o compromiso que vostede tiña dende hai case dous
anos; un compromiso ademais fundamental, prioritario para o Concello de Ames porque
sabemos que a metade do que se verte na depuradora de Sisalde pasa directamente ao
río Sar sen depurar e non por culpa da depuradora, que está parametrizada para unha
serie de verquidos e está superada e polo tanto ata onde da feito o seu traballo faino,
pero a partir de aí non é capaz de facelo . Os terreos están postos dende hai moitísimos
anos. Cando se fixo a depuradora se tivo a previsión de deixar, creo recordar que en
torno a 7.000 m2 para unha posible ampliación. É unha mágoa que nos orzamentos da
Xunta de Galicia para o concello de Ames figuren 19.900 euros, cando concellos como o
de Arteixo, Culleredo ou Oleiros teñen entre 1.600.000 e 7.000.000 de euros. O Concello
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de Ames, que acaba de sobrepasar os 30.000 habitantes hai uns días, que teña 19.900
euros consignados nos orzamentos da Xunta de Galicia, parécenos cando menos
lamentable e unha vez mais unha falta de xestión. Polo tanto, cremos prioritaria esta
actuación, porque en Santiago se están poñendo os medios axeitados, o goberno de
Santiago puxo os medios adecuados para facer uns investimentos na zona da
depuradora da Silvouta, nos colectores, con inversións importantes, e non hai que
esquecer que a contaminación do río Sar provén na súa maior parte das augas que
veñen procedentes de Santiago de Compostela. Estase perdendo unha oportunidade
importante de traballar conxuntamente co goberno de Santiago para coordinar a
actuación e por outro lado co goberno da Xunta de Galicia para que cumpra o seu
compromiso.
Intervén o alcalde para preguntar: ¿Acabou?.
Contesta Ramón García Argibay: Non, pensei que estaba vostede dicindo algo.
Contesta o alcalde: Non, estabamos falando aquí.
Continúa Ramón G. Argibay dicindo: Paréceme unha falta de respecto, cousa que non
me sorprende, teño que dicilo, de vostede, pero non se preocupen porque iso xa é así, xa
se coñece, dende logo nos non imos a caer niso, parécenos unha verdadeira falta de
respecto e que conste en acta. En definitiva, do que se trata é, en resume, de tres
cuestións: primeiro, coordinación co goberno de Santiago para evitar que o río Sar se
contamine mais aínda; segundo: petición á Consellería para que faga a achega á que se
comprometeu no seu momento; e terceiro, que este goberno informe en cada sesión
plenaria dos resultados obtidos na xestión, no estado no que se atopa, que cremos que é
moi importante e cremos que é algo fundamental para o noso Concello.
O alcalde cede a palabra ao concelleiro do grupo municipal socialista Xosé Francisco
Doval Galán, que di: Efectivamente, alá por mediados de febreiro do 2012 pasou por
aquí o conselleiro señor Hernández e prometeunos que ese mesmo ano ía a haber un
proxecto para ampliar a depuradora de Sisalde, unha ampliación que ía cubrir as
necesidades actuais. Pero non se quedou aí o tema, prometeu unha segunda fase de
ampliación para dar cobertura ata aos 50.000 habitantes, para que houbera unha
depuradora que non se quedara xusta como pasara con esta primeira, que se proxectara
para un número escaso de habitantes que o crecemento de Ames enseguida superou.
Por certo, non se tivo o detalle de invitar ao Concello de Brión, que está tamén afectado
polas carencias na depuración de augas en Ames. Do mesmo xeito que nos estamos
afectados por Santiago, Brión tamén se ve afectado polas carencias nosas e debería ter
sido invitado. En fin, na prensa saíu dun modo moi pomposo a fotografía, por alí estaban
todos moi dispostos a saír na fotografía, pero para vender fume, porque o resultado é
que estamos a rematar o 2013, e non temos nin o proxecto, que se falou dun proxecto e
non temos nada feito, nin se contempla nos orzamentos da Xunta. Nas noticias o señor
Hernández, con moita razón dicía que non había que prexudicar a Rede Natura, que
había que tomar medidas para que a falta de capacidade de Sisalde fora corrixida. O
resultado é que no ano 2012 íamos ter medio solucionado o problema e hoxe en día non
temos nada solucionado. Non é o único caso, tamén temos aquí por exemplo o caso da
potabilizadora, outra das necesidades acuciantes deste Concello, que sabemos que ás
veces hai problemas no verán, que o prezo da auga en Ames é bastante elevado e a
potabilizadora ,estamos na mesma, tampouco consta nos orzamentos. En fin, imos
enlazando, porque son dous temas relacionados. Son dúas necesidades básicas deste
Concello que a día de hoxe seguimos sen solucionar e é urxente solucionalas. Anunciar o
noso voto favorable a esta moción.
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Co permiso do alcalde intervén a concelleira Mª Eugenia Martín Vicente, que di:
Efectivamente hay cosas que no han cambiado desde la legislatura pasada porque esta
moción es muy parecida a una que había redactado yo, solo cambian las fechas. La
potabilizadora empieza las obras la semana que viene, luego están reflejadas en los
presupuestos de la Xunta de Galicia, aprobamos aquí la expropiación y se llevó a cabo el
martes de esta semana. Decir también que Aguas de Galicia ha redactado no el proyecto,
sino el anteproyecto, con fecha de marzo de 2013. La empresa redactora es ITEACSA y
el proyecto de ampliación, el proyecto de ampliación de la primera fase que va a ser la
segunda fase que ya estaba proyectada cuando se redactó la primera, va a iniciar el
trámite de supervisión y de consulta ambiental; es decir, que el conselleiro señor
Hernández ha cumplido con su palabra, con tres meses de retraso, es verdad. Dijo que
se iba a redactar el proyecto a lo largo del año 2012 y se entregó en marzo de 2013, pero
el anteproyecto está redactado y está siguiendo todos los trámites que tiene que seguir.
O alcalde abre unha segunda quenda de intervencións, outorgando a palabra ao
concelleiro Xosé Anxo Doval Rey, que di: Vou a reiterar o que xa dixen o outro día.
Dende logo imos a votar a favor de calquera iniciativa que supoña unha chamada de
atención, porque non é outra cousa, por desgraza, a respecto do saneamento do río Sar.
É unha cuestión que se trouxo aquí, non sei se no primeiro ou no segundo pleno pero si
moi cedo desde que empezamos esta lexislatura. E digo que non vai a valer para outra
cousa porque a depuradora que agora tanto alabou o señor Argibay , os traballos que
están realizando en Santiago, teñen proxecto dende o ano 2001. No ano 2005 empezou a
xestionarse e no ano 2013, en novembro de 2013, financiado polo plan FEDER que
remata o mes que ven, esa depuradora aínda está no limbo dos xustos e con moito risco
de que sigamos papando os cheiros de Santiago aquí en Bertamiráns. Se o mes que
ven, dentro de 31 días, non está concedida a obra, cuestión que evidentemente non vai a
ser, salvo que o goberno central estea moi sobradiño de cartos e diga: como o plan
FEDER xa rematou e esa obra que aquí estaba contemplada non se empezou, non pasa
nada que aquí en Madrid nos facemos cargo dela. Co cal ese gran traballo que levan feito
en Santiago, que fixo retrasar a obra porque cambiaron a ubicación, seguramente con
moita razón porque había veciños afectados, vai levar aquí en Bertamiráns a
beneficiarnos dese gran retraso que primeiro o Partido Socialista e despois o Partido
Popular veñen tendo a respecto desa obra de Santiago. Moito me temo que na de Ames
vai pasar tres cuartos do mesmo, dáme un pouco que isto é como o do cambio climático,
todo o mundo está de acordo en que hai que facer algo pero ninguén fai nada. E con
respecto ao río Sar pasa tres cuartos do mesmo. Como digo no caso de Santiago hai un
proxecto dende o ano 2001 e levamos alá 12 anos, xa non digo de antes, e no caso de
Ames veremos canto tempo vamos a levar así. Por certo, para que o saiban, houbo un
proxecto que incluía os dous e que por razóns económicas non se levou adiante e ao
mellor era a mellor opción, había un proxecto dunha única depuradora que ía abaixo de
Bertamiráns, e a cuestión é que iso o podería ter resolto, pero é algo no que non imos a
entrar porque iso xa pasou ao limbo dos xustos, pero probablemente era a mellor
elección. Volvo a repetir, como un brindis ao sol mais votaremos a favor, oxalá non fora
así, pero con poucas esperanzas de que aquí resolvamos isto. Espero que un
movemento na rúa poida conseguir acelerar todos eses procesos que se van a liar con
seguridade.
Intervén Ramón G. Argibay para dicir: Eu non vou a defender aquí ao Concello de
Santiago porque non é o sitio, pero bueno, hai que ter un pouquiño de memoria, hai
cousas que son inapelables, e que Santiago está tomando a construción dos novos
colectores é así, e estáo facendo agora e durante vinte anos non gobernou o PP,
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gobernou o Partido Socialista e o BNG, polo tanto a memoria hai que utilizala.
Intervén Anxo Doval para dicir: Non sexas manipulador. Eu sufrín en Conxo os colectores
sendo alcalde Bugallo.
Continúa o señor García Argibay: Por iso mesmo, é unha realidade, e antes non se fixo e
agora se está facendo, algo cambiou. Polo tanto, señor Doval non estou manipulando
absolutamente nada, son datos reais e os datos reais son os que son. E o investimento
de 2 millóns de euros está aí e se chega ou non a tempo a construción da nova
depuradora xa se verá, pero polo menos está aí. E eses fondos non son de fai un ano nin
dous nin tres, veñen de moi largo. Cunha diferencia, quen gobernou mais tempo e quen
gobernou menos tempo. Non vou a defender a ninguén, simplemente vou falar da
realidade e a realidade é que en 2 anos se dotou ao Concello de Santiago de novos
colectores e se dotou cun orzamento de 2 millóns de euros para facer a depuradora. Iso
é así porque os números están así reflectidos, vostede pode buscarlle todas as fórmulas
que queira pero é así. A realidade é que está orzamentado e está nos orzamentos xerais
do Estado, polo tanto hai que saber do que falamos. Infórmese e despois fale.
Interrompe Anxo Doval dicindo: Non sabes do que falas. Mañá che mando a ti e a toda a
corporación quen é o que financia a obra.
Continúa o señor García Argibay: Presentamos esta moción porque é unha boa
oportunidade. E unha moción importante porque aproveitamos que o saneamento do río
Sar se pode levar a efecto dende a parte de Santiago ata a parte de Ames e se en
Santiago se fan as achegas que se di que se están facendo e dende Ames se fan as
mesmas, algo avanzaríamos e xa non sería tanto brindis ao sol.
Intervén María Eugenia Martín Vicente para dicir: Únicamente decirle al señor Doval,
aunque tampoco tiene mayor importancia, que si que había habido un planteamiento de
una única depuradora, pero nunca llegó a existir proyecto.
Rematadas as intervencións, o pleno da corporación prestou aprobación, por
unanimidade dos seus membros presentes, á moción sobre a depuradora de Sisalde
presentada por urxencia na sesión plenaria de 31 de outubro de 2013 polos/as
concelleiros/as Mª Dolores Fernández Álvarez, Alfonso Rey López, María González
Gómez, Manuel Ferreiro Santiago, Emilio Martínez Carballeira e Ramón García Argibay,
cuxo texto resulta do teor literal seguinte:
“A deficiente política en materia de medio ambiente que se está levando en Ames,
motivada principalmente pola desidia e a falta de compromiso claro co medio ambiente,
está provocando un grave deterioro do noso patrimonio natural.
Así é o caso do río Sar, que durante o seu percorrido polo noso concello, é exemplo de
contaminación permanente e duradeira.
Si ben é certo que a contaminación do río de Rosalía está provocada na súa maior parte
polos vertidos que se fan no concello de Santiago, non é menos certo que dende o
Concello de Ames non se está facendo ningunha actuación encamiñada a mitigar este
impacto contaminante tan agresivo, ao contrario do que se está facendo dende Santiago.
En xullo de este ano, o goberno municipal de Compostela instaba ao Ministerio de Medio
ambiente a retomar a construción dos novos colectores así como medidas
complementarias para reducir os vertidos ao Sar. De este xeito, o concello de Santiago
apostaba por un sistema de decantación acelerada, un método que garante un mellor
efluente final, eliminando materia orgánica nos vertidos. Para estas intervencións se
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prevía unha inversión de 3 millóns de euros.
O pasado 3 de outubro, saía anunciado que o goberno central afrontaría unha inversión
próxima aos 2 millóns de € na actual depuradora da Silvouta para engadir melloras que
limiten o volumen dos vertidos de augas sen tratar que van directamente o Sar. Trátase de
unha medida paliativa mentres non se constrúe a nova depuradora de augas residuais do
Souto. Estas medidas se están a tomar porque a nova depuradora tardará uns anos en
estar en funcionamento.
No noso concello temos un caso moi similar ao de Compostela. Contamos coa
depuradora de Sisalde que no seu momento estaba dimensionada para un máximo de
13.000 veciños e agora sobrepasa os 18.000, por ese motivo, verte na cunca do río de
Rosalía más da metade sen depurar; non é que a depuradora de Sisalde funcione mal,
todo o contrario, os parámetros de control en canto ao funcionamento están dentro do
normal, o que sucede é que está sobrepasada, de ahí o resultado de que máis da metade
do que se verte ao Sar sexa sen depurar.
No mes de febreiro de 2012, o Conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández, visitou
a depuradora de Sisalde e anunciaba que a capacidade da EDAR se triplicaría para aliviar
o río Sar e que nese mesmo ano 2012 se redactaría o proxecto de ampliación da
depuradora de Sisalde con unha coantía estimada aos 6 millóns de €. O Conselleiro
destacaba que a derivación de pluviais limitaba a capacidade da estación e que agora
con un orzamento “que poderá superar os seis millóns”, se pretende atallar ese problema.
Pasaron case dous anos e a situación da depuradora de Sisalde segue no mesmo estado
ou aínda peor e o máis lamentable é que dende o goberno a despreocupación sobre este
tema sobrepasa todos os límites.
Por este motivo, os concelleiros de PxA someten a consideración deste pleno a seguinte
MOCIÓN:
1. Instar a Xunta de Galicia a que se cumpra o comprometido polo Conselleiro de Medio
ambiente e redacte o proxecto de ampliación da depuradora de Sisalde.
2. Instar a Xunta de Galicia para que cumpra o comprometido en febreiro do ano 2012 e
faga a reserva orzamentaria para esta actuación que en palabras do Conselleiro de Medio
Ambiente roldaría os 6 millóns de euros.
3. Informar en cada sesión plenaria dos resultados obtidos nas xestións e do estado no
que se atopan.”
Moción de urxencia presentada polo grupo municipal socialista sobre a supresión
unilateral por parte da Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas e Territorio
da Xunta de Galicia dunha parte do programa de melloras no Transporte
Metropolitano prevista no Convenio de data 3 de Decembro de 2010.
O alcalde concede a palabra ao voceiro do grupo municipal socialista José M. Miñones
Conde, que xustifica a urxencia da moción dicindo: A motivación da urxencia é que con
data 7 de novembro solicitamos información ao grupo de goberno en relación coas liñas
do transporte metropolitano e o pasado venres 22 de novembro nos deu a Resolución da
Dirección Xeral de Mobilidade ; polo tanto non puidemos presentar a moción antes.
Rematadas as intervencións a urxencia da moción é ratificada por unanimidade dos
membros presentes da corporación municipal.
O alcalde cede a palabra novamente a José M. Miñones Conde, que procede a dar
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lectura ao texto da moción.
Intervén a concelleira Olalla Alvite del Río para dicir: Estamos aquí ante un caso mais
dos recortes de cuajo que levan a cabo os gobernos do PP, aquí, alá e mais alá, en
tódalas áreas que nos poidamos imaxinar, amparados na crise económica e na
necesidade de acadar os obxectivos de estabilidade orzamentaria. O problema disto é
que son tantos os casos que parece que xa chega a un momento que nin sequera nos
escandaliza, xa parece que é o ordinario e hai que apandar con elo. A nós si nos
escandaliza e ademais neste caso concreto sobre todo o proceder por parte da
Consellería. Nós tamén nos interesamos por este asunto e despois de ver o acontecido
na prensa presentamos un escrito con data 8 de novembro preguntando que era o que
pasara alí, como se enterara o Concello desta Resolución unilateral do convenio e sobre
todo que era o que tiña pensado facer ao respecto.
A nós tamén se nos trasladou esa Resolución e díxosenos que se enteraran na propia
reunión, pero do que tiña pensado facer o Concello nada se nos dixo. Entón temémonos
que o que pensa facer o Concello é baixar a orella e mirar para outro lado, o cal nos
parece preocupante. Xa consideramos que a cuestión do transporte metropolitano nunca
foi tida en serio neste concello, sobre todo nas liñas do rural, cantas veces se falou
delas?. Nunca se presentou unha proposta nin de liñas de interese municipal, nin doutras
liñas, nin de nada, para poder beneficiarnos realmente deste convenio. Eu creo que o
Concello debería de facer algo. Por suposto imos a votar a favor desta moción, pero me
gustaría que o goberno nos contestase que é o que ten pensado facer, que iniciativa vai a
levar a cabo ao respecto e tamén me gustaría saber quen acudiu a esa reunión e que
cara se lle quedou cando nunha reunión sen previo aviso, sen estar nin contemplado por
asomo na orde do día, se lle entrega unha Resolución na que a Consellería rompe o
convenio unilateralmente e que unha Resolución datada de abril se entrega en novembro.
Así é como funciona este goberno que temos na Xunta de Galicia.
Intervén o concelleiro Ramón García Argibay para dicir: O transporte metropolitano foi
tema de moitas reunións e moitas decisións, que non se están a cumprir. Todo o que
prexudique ao Concello de Ames debería ser tratado de forma considerable e polo tanto
desde aquí instar ao goberno a que faga todos os trámites; se fixo algún que o explique,
pero senón que os faga, para que o Concello non se vexa prexudicado por esta decisión
unilateral. Polo tanto, parécenos unha cuestión importante que hai que resolver dunha
vez por todas e a ver se poñemos en funcionamento o transporte metropolitano porque
como dicía antes o señor Doval isto é un brindis ao sol, un mais, pero bueno hai que
pelexar e desde logo cando o transporte metropolitano funciona ben a xente utilízao e o
que hai que facer desde as administracións públicas é tentar que ese transporte
metropolitano funcione ben.
Intervén polo grupo municipal socialista José Miñones Conde que di: A pesar de que na
exposición tentamos dar todos os datos para que a xente saiba do que estamos a falar,
dicir que neste 2013 debería de estar iniciada unha nova liña para Ames, unha liña que
chegaba ata Brión, de Santiago a Brión, incluso entraba no Concello de Brión, no rural.
Como xa expuxemos o mais grave non é que a Xunta decida cargarse outro mais, e
dicimos outro mais porque xa vimos hai non moito tempo o que pasou co Noitebus,
agora é o transporte metropolitano e xa estamos a ver de seguido o que vai a pasar co
065. É dicir, unha política da Xunta onde novamente se carga sobre os veciños o
sobrecusto destes servizos. Para nós iso é preocupante, por iso presentamos esta
moción, pero mais aínda preocupante é a reacción que tivemos dende este Concello, coa
calada por resposta. Dende o 7 e novembro, no que nós metemos este escrito, pedindo
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esa información, ata o venres 22, no que se nos resposta e se nos da o que é a copia
desta Resolución, o único que se nos di nese escrito é que esta Alcaldía solicitou á
Dirección Xeral de Mobilidade aclaracións ao respecto. Esas son todas a declaracións
que nos podemos atopar, xunto con outras na prensa na que di o alcalde que esta liña
non estaba funcionando, co cal non se perde moito para este Concello. Podemos ver na
prensa destes días como diferentes alcaldes do mesmo Partido Popular, si se rebelan
contra esta decisión e miran polos intereses dos seus veciños, en vez de mirar polos
intereses partidistas, como fai o noso alcalde. O alcalde de O Pino, aínda que non é o
mais afectado si avogou por recuperar estas liñas, o de Boqueixón vai mais alá e di que
dende logo todas estas cousas hai que falalas antes ou na mesma comisión de
seguimento que para iso está. Iso é o grave, que a comisión de seguimento que para iso
estaba precisamente, durante infinitas reunións que se tiveron, ocultou esa información,
dende abril deste ano. Non sei as posibilidades ou a forza que se poderá facer con esta
moción, pero si pediríamos a esta Alcaldía que fixera toda a forza posible e ademais da
moción que presentamos, na que pedimos unha serie de puntos e decisións, que faga
toda a forza posible para que esta medida que entendemos que é inxusta se bote para
atrás, mais que nada porque sabemos que o Concello de Ames é un dos mais afectados.
Xa saíu a cifra do número actual de habitantes, pasamos os 30.000 habitantes, seguimos
medrando e polo tanto sabendo que Ames é un concello xoven. Mais que nunca temos
que intentar xa non só manter estas liñas senón esixir que se cumpran os acordos feitos
no 2010 de que se poñan dispositivos de GPS nas paradas, así como outras demandas
que estaban e se estiveron facendo durante estes días. Para nós é importante dende logo
que se faga forza, que se pida botar atrás esta medida, porque Ames é un concello de
xente xoven, moita traballando en Santiago pero sobre todo moita xente xoven que está
na Universidade e polo tanto utiliza o transporte metropolitano, e non hai mais que ver
como van os buses de Bertamiráns a Santiago e de Santiago a Bertamiráns, xa non só
nas horas puntas senón a calquera das horas do día.
Intervén o alcalde, Santiago Amor Barreiro, para dicir: Respecto deste asunto, o que
asistiu a esa comisión de seguimento, fun eu, como suelo facer. No seu momento xa
manifestei publicamente a desconformidade coas formas que se seguiron, e así o
comentamos á saída da reunión varios representantes de concellos, que non eran do
Partido Popular precisamente. Causou unha grande sorpresa a Resolución, unha
Resolución que vostedes recibiron e leron, que di moito pero non di nada, porque non
fala polo miúdo de cada concello, fala en xeral. Se nos entregou na reunión, cando non
estaba na orde do día, entendendo que debía de ser un documento que non tiña a maior
das importancias e ao final a ten. Nesa reunión e despois cando se nos faga chegar a
acta así quedará reflectido, ninguén dixo nada porque che entregan unha Resolución e
entendes que ao non formar parte da orde do día non ten moito que ver cos asuntos que
alí se tratan, como aprobación da acta da liquidación do exercicio, integración de
concellos e presentación da evolución do plan de transporte metropolitano. Alí se
preguntou pola miña parte se estes cambios que se ían a introducir ían a afectar a eses
dispositivos GPS, por exemplo, de xeolocalización dos autobuses e nos dixeron que non.
A vista do que está a acontecer, dende o Concello de Ames solicitamos aclaracións á
Dirección Xeral de Mobilidade e trasladei persoalmente á directora xeral que debía de
convocar novamente a comisión do transporte metropolitano para expoñer cales ían a ser
as repercusións desta Resolución e ver se se podía dar marcha atrás dende a Dirección
Xeral de Mobilidade.
O alcalde abre unha segunda quenda de intervencións, outorgando a palabra a José
Miñones polo grupo municipal socialista que pregunta: ¿Existe prazo para as
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alegacións?.
Contesta o alcalde, Santiago Amor Barreiro: Estase analizando. Din que hai un mes
desde a entrega do documento. Aínda que o documento ten data do mes de abril, de
cara aos concellos conta dende o día que se nos entrega, que foi o 3 de novembro.
Intervén novamente José Miñones para dicir: Entendo por tanto que rematando o prazo
na vindeira semana a pregunta sae sola: este Concello e despois das súas declaracións,
¿ten pensado alegar?.
Contesta o alcalde, Santiago Amor Barreiro: Antes de que se cumpra o prazo,
tomaremos unha decisión. Aquí na proposta da moción que vostede presenta di que
solicite un informe. Eu penso que o espírito é que se reclame. Se así o decidimos,
reclamaremos. Eu espero que antes de rematar o prazo se nos convoque a unha nova
reunión.
Rematadas as intervencións, préstase aprobación por unanimidade dos membros
presentes da corporación municipal á moción presentada por urxencia polos integrantes
do grupo municipal socialista, que resulta do teor literal seguinte:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Decembro do ano 2010 asínase polos concellos de Teo, Santiago, Ames, Brión, O
Pino, Boqueixón, Val do Dubra, Touro, Trazo, Oroso e Vedra coa Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestrutura un CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O
DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO DE GALICIA
NA ÁREA DE SANTIAGO.
Dito convenio asínase coa finalidade de fomentar o transporte público, en aras da defensa
dunha mobilidade sostible, para elo implantaríanse as medidas necesarias por parte das
administracións asinantes para potenciar a utilización do transporte público colectivo de
viaxeiros fronte ao transporte particular.
Así, establécese no devandito Convenio coa finalidade de incrementar a oferta de medios
de transporte existente, crearíanse novos Servizos de Interese Metropolitano; “creando
acreedores metropolitanos de altas prestacións e atendendo á poboación afectada...”.
No que respecta ao Concello de Ames, no anexo técnico prevíase un incremento da línea,
conxuntamente co concello de Brión, tal e como se determina:
Unha línea de luns a venres (laborables) cunha frecuencia de sete viaxes ao día e que
pasarían por:
Chave da Ponte – Sabaxáns – San Salvador – Perros – Soigrexia – A Gándara – O Tremo –
Bertamiráns – Aldea Nova – Villastrexe – Roxos- Vidán – Santiago.
Con data 04 de Novembro, convocouse na DXM unha xuntanza da Comisión de
Seguimento do Convenio cos seguintes puntos do día;
1.- Aprobación si procede, da acta de reunión anterior.
2.- Revisión das achegas e liquidación dos exercicios 2012-2013.
3.- Integración de concellos.
4.- Presentación sobre a evolución do Plan de transporte Metropolitano.
5.- Rogo se preguntas.
Sen previo aviso, e sen que, se contemplase no orde do día da devandita xuntanza
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entrégase xunto co resto da documentación o documento titulado: “Resolución da
Dirección Xeral de Mobilidade pola que se desiste parcialmente do Convenio de
colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Santiago
de Compostela, asinado o 03 de Decembro de 2010”. Nese documento datado do 01 de
Abril de 2013 e asinado por delegación polo anterior Director Xeral, e sen rexistro de
saída, o Concelleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas dispón: “ Resolve que
a Concellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas desista parcialmente, por
razóns xustificadas de interese público...do convenio de colaboración... Ese desestimento
parcial refírese á programación e ás previsións orzamentarias autorizadas para aposta en
funcionamento de Servizos de Interese Metropolitano”.
Produciuse por tanto, unha manifesta ocultación sobre as restricións que se van a
producir nas líneas do transporte metropolitano, tirando por terra o Convenio asinado no
2010.
Diante desta grave situación, propoñemos ao Pleno a adopción dos seguintes acordos:
1.- Elevar diante da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta
de Galicia unha queixa formal deste Concello pola ocultación reiterada da Resolución do
01 de Abril pola que se cancela, de xeito unilateral, parte do programa de mellora da
oferta contemplada no Convenio de Transporte Metropolitano.
2.- Instar a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de
Galicia, a deixar sen efecto a Resolución de 01 de Abril de 2013 pola que se cancela
unilateralmente parte do programa de melloras da oferta contemplada no Convenio de
Transporte Metropolitano.
3.- Que o Concello de Ames solicite un informe ao departamento xurídico sobre a
posibilidade de plantexar un Recurso Contencioso – Administrativo para a impugnación
da modificación unilateral do Convenio sobre Transporte Metropolitano.”
Moción de urxencia presentada polo grupo municipal socialista
comparecencia da concelleira de deportes Mª Eugenia Martín Vicente.

sobre

O alcalde, Santiago Amor Barreiro, concede a palabra ao voceiro do grupo municipal
socialista José Miñones Conde, quen pasa a xustificar a urxencia da moción: A raíz da
contestación do escrito do pasado 21 de novembro, xoves, onde se nos resposta
teoricamente a catro escritos que meteramos anteriormente, cando presentamos esta
solicitude de comparecencia xa estaba pechada a convocatoria das comisións. Esta é a
razón da urxencia.
Intervén a secretaria para dicir: Primeiro se vota a urxencia da moción e despois o fondo
do asunto. Se prosperase a moción, o fondo do asunto que se incluiría na orde do día do
seguinte pleno, tal e como recolle a lexislación, é a comparecencia. A reprobación que
vostedes recollen como punto segundo da proposta de acordo da moción se adoptaría
hoxe, de resultar aprobada a moción.
Intervén José Miñones Conde para dicir: Entón o que é a comparecencia, que é o punto
primeiro, quedaría para o seguinte pleno, o de decembro, e o que é a reprobación se
aprobaría hoxe.
Contesta a secretaria : Efectivamente.
Intervén o alcalde para dicir: Tamén pode solicitarse no seguinte pleno.
Intervén José Miñones Conde que di: Por iso vai de segundo punto, vai ligado.
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Intervén a secretaria para dicir: Si, pero o que sería incluído na orde do día do seguinte
pleno sería a comparecencia non a reprobación. De aprobarse a moción esa reprobación
se aprobaría hoxe.
Rematadas as intervencións a urxencia da moción é ratificada por unanimidade dos
membros presentes da corporación municipal.
Pregunta o alcalde: ¿Agora votaríase a inclusión do punto no seguinte pleno?.
Contesta a secretaria dicindo: Incluída a moción na orde do día previa ratificación da
urxencia, agora votarían o fondo do asunto, que é que a solicitude de comparecencia se
inclúa na orde do día do seguinte pleno e o segundo punto da proposta de acordo, a
reprobación, quedaría aprobada hoxe, tal e como está redactada a moción.
O alcalde cede a palabra a José Miñones Conde, que procede a dar lectura ao texto da
moción.
O alcalde cede a palabra ao concelleiro Xose Anxo Doval Rey, que di: Dende logo non
podíamos estar mais a favor da demanda desta información que fai o voceiro do PSOE
dentro da moción porque é a mesma información, similar, á que nos tamén demandamos
por escrito e que tampouco se ten contestado. Este é un problema do que nós xa vimos
falando dende o mes de setembro, incluso dende o mesmo proceso de licitación, con
esas irregularidades que se teñen producido, ao noso entender, e que foron logo
constatadas. Temos que dicir que se nos deixou acceder ao expediente, incluso ás
propostas da empresa adxudicataria, e constatamos que hai incumprimentos flagrantes
con respecto á oferta que a concesionaria fixo. A raíz diso nós fixemos unha serie de
preguntas sobre a contratación de monitores, canto foi a inversión do Concello nos
aparatos e demais medios que necesita a empresa, que por certo a empresa anterior en
boa parte poñía do seu peto. Polo tanto, nos parece oportuno que dado que non se nos
contestan por escrito estas preguntas, que a iniciativa do PSOE veña a facer que se nos
conteste. As irregularidades da concesionaria sobre a oferta presentada son manifestas.
Por parte dos usuarios, non é que haxa insatisfacción senón incluso recollida de firmas,
cuestión que é moi pouco habitual. É moi pouco habitual que nunhas escolas deportivas
os pais recollan sinaturas contra un monitor, moi pouco habitual, porque antes de que se
recollan o adxudicatario ou a administración, a ese monitor o cesa, con que haxa
protesta de palabra non fai falta que se chegue ás firmas, estamos falando de tumulto.
Saudamos esta iniciativa e apoiarémola.
Intervén, co permiso da presidencia, o concelleiro Manuel Ferreiro Santiago que di: Nós
tamén imos a apoiar esta moción presentada polo PSOE, xa que tamén presentamos un
escrito relacionado coas escolas deportivas por diferentes aspectos. Gustaríame
preguntar á secretaria se poderíamos incluír dúas peticións a maiores das que fai o grupo
socialista na solicitude de documentación.
Intervén a secretaria para dicir: Se desexan facer preguntas deberán ir no punto de
rogos e preguntas.
Intervén Pilar Candocia Pita para dicir: Non, refírese ás preguntas á concelleira, a
engadir máis a petición de documentación da que fixo o grupo socialista.
Intervén a secretaria dicindo: De ser ese o caso debe explicitar o que desexa solicitar a
maiores.
Continúa Manuel Ferreiro: A primeira sería unha aclaración dos escritos presentados por
rexistro dende o mes de outubro ata o día de hoxe sobre as escolas deportivas e a
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segunda sería o número exacto de usuarios que hai por monitor en cada actividade
deportiva.
Contesta a secretaria dicindo: O que plantexa o concelleiro Manuel Ferreiro é unha
emenda in voce , que debe ser primeiro aceptada e posteriormente engadiríase á moción.
Intervén novamente José Miñones Conde para dicir: Queremos dicir que este non é o
formato que nos gusta, é mais, persoalmente son contrario a solicitar comparecencias,
pero foron moitas as oportunidades que lle demos á concelleira para dar resposta e non
podemos tolerar que se nos tome o pelo e menos coa forma e formato de contestación
do último escrito intentando enganar, dicindo que se nos da contestación a todos os
escritos presentados, e tan só axuntando un cadro que da resposta a parte dun dos
escritos e despois dicindo que no tocante aos custos de material para o
desenvolvemento das actividades que a día de hoxe non se realizou ningún desembolso
para a compra de material, pero todo isto falaremos na comparecencia.
Rematadas as intervencións, procédese en primeiro lugar a votar a emenda in voce
formulada polo concelleiro Manuel Ferreiro Santiago consistente en introducir dúas
cuestións mais na petición de documentación que se fai no punto primeiro da moción,
emenda in voce que resulta aprobada por unanimidade dos membros da corporación
municipal.
Rematadas as intervencións, préstase aprobación por unanimidade dos membros
presentes da corporación municipal á moción presentada por urxencia polos integrantes
do grupo municipal socialista, unha vez aceptada a emenda in voce de Manuel Ferreiro
Santiago, sendo o texto da moción aprobada o seguinte:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mes de outubro puxéronse en marcha as Escolas deportivas do Concello de
Ames co desenvolvemento das actividades por parte de unha nova empresa, Eulen SA.
Dende o primeiro momento o Grupo Socialista solicitou diferente tipo de información á
concelleira delegada de deportes, Mª Eugenia Martín, mediante a presentación de catro
escritos nos que se pedía variada información sobre diversos aspectos do concurso e do
desenvolvemento das escolas.
Os escritos aos que se fai referencia levan rexistros de entrada números: 14051, 14052,
14544 e 14694 en datas de 1, 11 e 18 de outubro.
O pasado 22 de outubro se deu resposta ao escrito de rexistro de entrada 14052 onde se
pedía acceso ao expediente de contratación, pero no que non se respondía a ningún dos
outros tres escritos onde se preguntaba, entre outras cousas, acerca do material para
levar a cabo as actividades e a súa compra
O 20 de novembro volvemos a meter un novo escrito con número de rexistro 16299 no
que solicitabamos que se nos dera resposta a todos os escritos anteriores e pedindo
unha nova información referente ás escolas deportivas. Ao día seguinte, 21 de novembro,
se deu “suposta” resposta aos escritos 15051, 14544, 14694 e 16299; aínda que, na
realidade solo se deu información e resposta, parcial, a un dos escritos, o 14694 de 18 de
outubro, onde se pedía o número de grupos de cada actividade, usuarios, listas de
agarda e anulacións de cursos. Neste mesmo escrito se pedía certificación de experiencia
dos monitores que están impartindo as actividades e coñecer a relación de gasto e
inversión realizada polo Concello, cousa á que non se deu resposta
Os demais escritos seguen sen ser respondidos a pesares de que a Concelleira afirma no
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último escrito que se da resposta a todos eles, o que é absolutamente falso. Son aínda
bastantes as cuestións que quedan enriba da mesa e ás que a Concelleira delegada se
nega a contestar ou dar a información oportuna. Ademais, as declaracións feitas en
medios de comunicación e colgadas na web municipal sobre o desenvolvemento do
servicio de escolas deportivas non casan para nada co sentir do Grupo Socialista e o
malestar transmitidos por numerosos usuarios.
Ante esta absoluta falta de transparencia por parte da Concelleira de deportes, Mª
Eugenia Martín, e a ocultación desta información relativa ás escolas deportivas, o Grupo
Municipal do PSdeG-PSOE de AMES somete para a súa aprobación a adopción dos
seguintes
ACORDOS:
Primeiro.- Comparecencia diante do pleno da Concelleira de deportes Mª Eugenia
Martín para que de resposta a canta pregunta sexa formulada en relación ás escolas
deportivas e aporte a seguinte documentación:
- Título esixido do Coordinador do servizo.
- Listaxe con nome e apelidos de todos os monitores e actividades impartidas.
- Certificados da cualificación esixida de todos os monitores.
- Copia do seguro de responsabilidade civil da adxudicataria.
- Informes mensuais de outubro e novembro da adxudicataria.
- Relación do material adquirido polo Concello para o desenvolvemento das
actividades, custo do mesmo e data de adquisición.
- Aclaración dos escritos presentados por rexistro dende o mes de outubro ao día de
hoxe sobre as escolas deportivas.
- Número exacto de usuarios que hai por monitor en cada actividade deportiva.
Segundo.- Reprobación da Concelleira Mª Eugenia Martín pola xestión realizada e a
ocultación reiterada da información no referente ás escolas deportivas.”
Punto undécimo.- Rogos e Preguntas.
Rogos. Intervén a concelleira Susana Mallo Redondo para formular o seguinte rogo:
Primeiro rogo.- O meu rogo ven moitísimo ao fío do que acabamos de tratar. Se ben nós
non tiñamos unha moción reclamando a comparecencia de ningún concelleiro, si que
tiñamos rogos en relación con este tema. Todos os que teñen que ver coa concelleira de
deportes son atendidos na mesma fórmula e quedan pendentes. Sei que vou a cumprir
coas expectativas de todos, queda pendente que o concelleiro Bernardo Moar me
conteste sobre o mercadillo do Milladoiro. Xa sabía que ían quedar todos contentos.
Pregunto con frecuencia porque a deriva é surrealista, pero é que gusten ou non gusten
as preguntas hai unhas normas democráticas e unhas normas legais que din que este
goberno, sexa o concelleiro ou sexa outra persoa, ten que contestar ás nosas preguntas.
Eu preguntei, se non lembro mal, foi no mes de setembro, pero pode que fora antes
incluso, cal era a composición exacta do mercadillo do Milladoiro. Eu entreguei unhas
fotografías de dous postos que están nun dos accesos á praza Manuel Murguía, nin
sequera dentro da praza, senón nun acceso ao lado da Escola Infantil Os Peques creo
que se chama, e preguntaba se eses dous postos, que son os que puidemos constatar
un luns, eran os que tiña o mercadillo ou se iso xa non era o mercadillo. Non sei se é a
miña forma de expresarme, pero eran preguntas serias, e eran preguntas que requirían
respostas serias. Se realmente nunca consigo que o concelleiro Bernardo Moar me diga
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nada sobre o mercadillo, polo menos por escrito que resposte. Por favor, ¿segue
existindo o mercadillo do Milladoiro? ¿Cantos postos ten? ¿Que postos son eses?. Non
me diga que agora tamén está a churreira, xa vin que volveu, xa vin que volveu para
desgracia dela. Son preguntas serias e non teño respostas. Por favor, pido de novo, non
sei se hai que cambiar de fórmula, non sei se temos que chegar tamén a outras vías
legais e técnicas, que contesten ás preguntas.
Intervén o concelleiro Anxo Doval Rey para formular o seguinte rogo:
Segundo rogo.- O meu rogo vai en relación cunha moción que parece que non era
moción e ten que ser rogo, algo que é moi habitual aquí neste Concello. A raíz diso
quixera facer un comentario, estabamos falando do tema das mocións, estabamos
falando de como normalmente son un brindis ao sol. Parece que aquí o único que é unha
moción, me parece que a normativa española así o establece, é cando se insta,
normalmente a outras administracións a que fagan algo. Claro, iso loxicamente se
convirte nun brindis ao sol, xa que non depende de nos. Normalmente a democracia
consiste en que os representantes do pobo poidan decidir, pois ben, neste concello e no
resto dos concellos españois, dado que así é a normativa, a maioría non pode decidir, o
cal nos leva ao que dicía un veciño á porta do Concello. Dicíalle eu: ¿non ves ata o
Pleno? E contestou ¿por qué se iso é todo un paripé? Nós presentamos unha moción,
antes das comisións respectivas que se celebraron, por certo, por parte do goberno non
houbo contestación nin de porqué non se traía á comisión. Polo menos, por certas
normas democráticas se se presenta por escrito que se contesta: mire, isto non é unha
moción, isto é un rogo e non vai a figurar así por esta razón, pero non se nos contestou
nada.
Intervén o alcalde, Santiago Amor Barreiro, para dicir: Perdón, se lle contestou por
escrito, agora aquí non o teño pero pido que o traian.
Continúa Anxo Doval Rey : Se é así rectifico. Era unha anécdota. Rógolle por favor señor
alcalde e o seu goberno, se son bos, que fixen un calendario anual para as convocatorias
de subvencións, xustificacións e pagos das axudas as actividades deportivas, que teña
en conta o calendario deportivo e non que saian as convocatorias cando cadra, sen ter
en conta o calendario. Rógolle, por favor, se teñen a ben, que definan nas seguintes
convocatorias unha nova proporcionalidade ou relación entre as subvencións solicitadas,
as concedidas, e o importe a xustificar. Rógolle ademais que as bases das convocatorias
e os criterios de aplicación se ateñan aos principios de transparencia e claridade, de
xeito que se facilite a súa comprensión para os clubs e asociacións, e se simplifique o
papeleo solicitado. Rógolle así mesmo, definir os parámetros do que se considera unha
escola deportiva municipal, se estableza unha convocatoria pública destinada a todos os
clubs e asociacións, ofertando a posibilidade de xestionar unha propia da súa disciplina a
calquera club, determinando a administración municipal as condicións para ser
recoñecidas como tal e publicitando os medios materiais e humanos cos que vai a
contribuír ao seu funcionamento. Así mesmo, que a xestión dunha escola deportiva
municipal non exclúa optar ás achegas para a realización de actividades deportivas nas
convocatorias anuais. A administración se faría cargo directamente ou externalizando as
escolas deportivas nas que, habendo demanda, non haxa oferta por parte dos clubs.
Rógolle ademais que garantan a programación e a transparencia na utilización das
instalacións deportivas para o que se publicitaría no mes de maio de cada ano as
instalacións dispoñibles para a práctica deportiva para clubs e asociacións, dándolles un
prazo de solicitude das mesmas en función das necesidades que vaian a ter para poder
desenvolver as súas actividades. E rógolle por último, ou por penúltimo, que no prazo
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dun mes dende o presente acordo, que non vai a ser tal senón un rogo, o Concello
constitúa un órgano de participación no ámbito de deporte no que teñan cabida unha
representación dos clubs e asociacións deportivas, así como unha representación do
pleno que permita opinar, achegar propostas, debater e no seu caso consensuar a
actuación política relacionada cos clubs e asociacións deportivas. Por último, rógolle que
na próxima semana resolva a actual convocatoria de subvencións para que os clubs
antes de rematar o ano, se aínda non realizaron actividades poidan ter tempo a realizalas
en función do que lles van a dar, porque cando resolvan en xaneiro ou en febreiro, haberá
clubs que non teñan desenvolvida a actividade, non vaia a ser que como este ano, a
achega que temos é de 500 euros ou 600 ou 700, non poidamos pagalo ou teña que
pagalo o directivo correspondente do seu peto. Todas estas demandas, que pretendía
que este Pleno acordara, son demandas consensuadas por unha boa parte dos clubs
deportivos deste Concello. Desde logo nós facemos esas demandas nosas e
pretendíamos que o Concello, o Pleno deste Concello as fixera súas. Agora esperemos
que atenda este rogo.
Intervén o alcalde, Santiago Amor Barreiro, para dicir: Quérolle dicir que lle contestamos
a ese escrito á mesma persoa que o remitiu e que firmou os mesmos catro.
Pregunta Anxo Doval: ¿E cal é a explicación que dan?.
Contesta o alcalde, Santiago Amor Barreiro: Despois lle paso o escrito se non o ten.
Mandamos unha contestación, vostede dicía que non e si a demos.
Intervén a concelleira Pilar Candocia Pita para formular os seguintes rogos:
Terceiro rogo.- Vou a levantar o veto ese que tiña de que en todos os plenos ía a rogar
polos dous regulamentos que temos pendentes. Por respeto aos compañeiros, que entre
todos estamos forzando que por fin saian eses dous regulamentos adiante, vou a dar un
tempo de confianza. Pero voume ofrecer a outro rogo porque me encantou ese reality
show que montaron aí con esa votación: resulta que mirando o que estaba saíndo deste
pleno nas redes, vin que o concello de Teo puña no Facebook “Premendo aquí pódese
escoitar o Pleno”. Pois rógolle que retransmita o pleno a través de internet: é barato,
practicamente gratuíto e desde logo pode estar vostede seguro que vai a ter unha
audiencia a tope como siga montando reality shows como o que montaron coa votación
que tivemos onde reprobaron a súa concelleira. E agora voulle trasladar os rogos dos
cidadáns, que probablemente sexan mais interesantes que os meus.
Cuarto rogo.- O primeiro é o do semáforo do Mercadona, para que nos entendamos.
Ese semáforo na parte do Banco Pastor, Popular ou o que sexa, está sempre intermitente
e é moi perigoso. Esta mañá non levou a un velliño que estaba porque eu o agarrei,
senón un coche levábao por diante. É moi perigoso para cruzar as persoas maiores e os
nenos, moi perigoso, porque os coches veno intermitente, paran do outro lado e ti ves
que o tes en verde, cruzas e hai problemas. E ademais eu que son moi usuaria dese
semáforo, crúzoo todos os días catro veces, creo que non funciona o pulsador, creo que
o semáforo é automático, sen embargo ten o pulsador e ademais leva anos e todo o
mundo cree que o pulsador funciona, e ao final como o pulsador non responde a xente
cruza, cruzamos. Algúns cruzamos igual, porque é moi largo, o digo porque ademais o
outro día me cachou Emilio cruzando, como te vexo moi atento por iso cho digo. Agora
en serio, sería bo que se regulase ben ese semáforo porque é moi perigoso.
Quinto rogo.- Outro rogo é sobre as baldosas das rúas, tamén hai unha diante da casa
de Emilio que sempre piso, unha e outra vez. Non hai unha, hai centos.
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Intervén Emilio Martínez Carballeira para dicir: Eu dixen que como caia ou me molle son
o primeiro en collela e escáchoa así no medio e medio e póñoa aquí á porta do Concello.
Continúa Pilar Candocia dicindo: Eu móllome todos os días. Hai moitísimas baldosas
levantadas. ¿Estanas reparando? Non sei, como non se faga rápido... Aínda están as
marcas que se puxeron en tempos de Carlos Fernández.
Contesta Alfredo Taboada Alvelo: Estanas reparando.
Continúa Pilar Candocia: Ou se fan rápido ou regalamos spray aos cidadáns para que as
marquen.
Sexto rogo.- Dous rogos referentes a Aldea Nova, que xa fixen no verán e teñen que ver
coa limpeza do monte que linda coas casas e co espazo que ten que haber de
protección. Unha cidadá fixo unha queixa e foi por alí a brigada e o que lle contestou
finalmente despois de idas e vidas, foi que xa se lle mandara aos propietarios que se
limpara; iso foi no verán. Probablemente se lles mandou a orde de limpeza, pasa como a
do lado do Galerna, pero non limparon, a día de hoxe segue sen limpar. A cidadá di que
está a palla dende o inverno pasado sen limpar, o monte ten toxos de tres metros,
piñeiros espesos que non gardan distancia de seguridade e manda unha foto para que se
vexa. Rogo que se faga o mesmo que se fixo coa finca do lado do Galerna, se os
propietarios non responden, que limpe o Concello e pase a factura correspondente.
Sétimo rogo.- Esta mesma persoa, xa me falou no verán pasado, do vertedoiro dos
restos de poda que hai de outubro a maio, se colocou no fondo da rúa e parece ser que
a xente bota alí lixo e pide outra ubicación para ese vertedoiro. Non sei se é posible ou
non pero en todo caso que se poña algún tipo de restrición para que a xente non bote alí
o lixo, ou que se mire ou se busque unha opción que non estea a par das casas. Polo
momento nada mais, despois teño unha boa retalla de preguntas.
Pregunta o alcalde, Santiago Amor Barreiro: ¿Despois nos pode dicir o número da
señora de Aldea Nova que se queixa?
Contesta Pilar Candocia: Ela presentou un escrito no Concello, dígollo despois.
Intervén o concelleiro Emilio Martínez Carballeira para formular os seus rogos.
Oitavo rogo.- Limpar as cunetas do alto dos Batáns, que están cheas de terra e herba e
non discorre a auga por elas.
Noveno rogo.- Desbrozar a maleza que invade as beirarrúas do alto dos Batáns ata a
rotonda da entrada de Bertamiráns, a maleza invade por completo a beirarrúa.
Décimo rogo.- A mediana do Milladoiro segue completamente abandonada, se
comparamos a mediana do lado de Teo coa de Ames hai un abismo.
Intervén o alcalde para dicir: Pregúntelle a Martiño no mes de agosto a ver cal estaba
peor.
Continúa Emilio Martínez dicindo: A nós o que menos nos importa son os de Teo.
Décimo primeiro rogo.- Farolas que levan sen repoñer en Augapesada dende fai varios
meses.
Intervén o alcalde para preguntar: ¿En que sitio de Augapesada? ¿Podería dicirnos o
número mais ou menos ou a casa? ¿Diante de algún chalé en particular?
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Continúa Emilio Martínez dicindo: En Augapesada hai varias farolas. Señor alcalde,
vostede ten a súa retranca pero eu tamén teño a miña, é mais novo que eu, cando
vostede ven eu xa vou de volta.
Intervén novamente o alcalde: É para despois mandar a brigada.
Décimo segundo rogo.- Do alumeado público, na entrada de Covas, rúa Azcárraga, hai
varias farolas sen alumear dende fai tempo.
Décimo terceiro rogo.- A pista que vai ás Casas do Monte de Covas, está chea de terra
e pedras produto das chuvias.
Décimo cuarto rogo.- O Entorno do muíño de Covas, nas Casas do Monte, totalmente
rodeado de maleza.
Décimo quinto rogo.- Unha vez mais, o paso de peóns en Ortoño que tanto botan de
menos os veciños, van meses dicindo isto, xa o dixen na época de Carlos Fernández.
Décimo sexto rogo.- Limpeza da pista do Castro na Tarroeira, chea de silvas. A pista da
Tarroeira entre a casa de Rosalía e Lapido, está toda desfeita, chea de buratos e o
pavimento levantado polas reixas das árbores, sendo un perigo sobre todo no cruce que
ten un cacho que está sen asfaltar.
Décimo sétimo rogo.- Na Tarroeira teñen tamén problemas para ver a televisión.
Décimo oitavo rogo.- O tema de Lens, o olvidado Lens, ese noso Lens, é unha pena;
pistas do medio da aldea completamente levantadas, incluso a algúns veciños lles entra
a auga nas súas casas cando veñen as enchentas, tal e como están as pistas e ao non
ter ningún recolledor de auga.
Décimo noveno rogo.- As bandeiras da Casa da Cultura, parecen auténticos trapos,
para ter iso é mellor sacalas e non ter nada.
Vixésimo rogo.- Sobre a carreira pedestre. Eu a verdade, tamén sei que a concelleira de
deportes igual fai moito deporte pero de deportes non ten nin idea. En primeiro lugar non
sei a que ven ubicar o camión-escenario onde se ubicou, o que se fixo foi fastidiar o
céspede e ter gastos para o Concello. A saída e chegada da carreira para min non é a
mais adecuada. Lugar idóneo: aparcadoiro do Carrefour, incluso obrigándolle aos atletas
a dar unha ou dúas voltas arredor do perímetro do aparcadoiro para que a xente vexa
mais tempo aos corredores. Organización: cero coma a roda dun carro. Non se pode,
señora Eugenia, tardar tanto tempo en entregar os obsequios nin os premios, se
empezaron a entregar ás dúas menos cuarto da tarde, cando se sabía de antemán que
viñan equipos de concellos bastante lonxanos ao de Ames e non ían esperar a recoller os
premios nin os trofeos cando vos saíu a vós a gana. De feito, chamouse a moitos rapaces
que participaron na carreira e non estaban, non foron a recoller o premio, porque á hora
que fixestes iso non foi nin acertada nin nada de nada, iso hai que organizalo doutra
maneira. Díxenlle señor alcalde, que aínda que a súa concelleira de deportes, non ten
idea sobre este tema, ten persoal no Concello que lle pode asesorar e non lle ten porque
dar vergonza. Cando un non sabe, o que ten que facer é preguntar antes de dar pasos en
falso.
Vixésimo primeiro rogo.- Baldosas das beirarrúas de Augapesada, totalmente
levantadas. Onte caeu alí unha señora maior que non se esnafrou pero tiña as rodillas
completamente sangrando e todo o demais.
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Vixésimo segundo rogo.- A pista do pavillón a Castrigo está bastante desfeita, haberá
que botar man dela.
Vixésimo terceiro rogo.- Entorno das fontes de Moutelle, ¿sabe onde é Moutelle? Ti
sabes, ¿non Carmen?.Moutelle é do Pumariño, alí no Pedregal. Son fontes moi
concorridas polos veciños porque de feito utilizan a auga desas fontes para consumir e
están nun estado bastante calamitoso, creo que había que acondicionalas un pouquiño.
Intervén o alcalde para dicir: ¿Limpeza da fonte en si?.
Continúa Emilio Martínez Carballeira dicindo: Do entorno todo, sobre todo cando chove
alí hai unhas pozas tremendas e para pasar á fonte hai que levar botas.
Vixésimo cuarto rogo.- Pista que vai do Pedregal ás Casas do Monte, completamente
desfeita.
Vixésimo quinto rogo.- Unha vez mais, voulle dar un prazo de quince días, se nese
prazo a desembocadura do río Ameneiral non está en condicións, voulle mandar un
escrito a onde corresponda, Augas de Galicia ou onde sexa; pero tamén lle vou a dicir
que eu creo que é a vixésima ou trixésima vez que lle estou plantexando este tema e creo
que o que se está pedindo non é moito, pero claro, estamos no inverno, non se fixo
cando se debía de facer.
Vixésimo sexto rogo.- Sigo insistindo, unha vez mais, que hai que cambiar de sitio
aqueles colectores que están estorbando á hora de incorporarse á avenida principal da
Maía. Mandoume o día 26 de agosto contestación a esta mesma pregunta que lle estou
facendo no día de hoxe. Contestación da súa concelleira de deportes e medio ambiente:
Relativo á recolocación dos colectores da Avenida da Maía está pasado o aviso
correspondente á empresa e procederase a efectuar estas reubicacións en canto sexa
posible. Estamos falando do mes de agosto deste ano.
Vixésimo sétimo rogo.- Fonte que hai no campo da festa de Biduído, leva meses sen
auga.
Vixésimo oitavo rogo.- En relación ás obras, señor alcalde, mire unha cousa: aquí o que
non se trata é de facer obras e obras e obras e obras.
Intervén o alcalde para dicir: ¿Os rogos acabaron ou seguen?.
Continúa Emilio Martínez Carballeira dicindo: Non, non se acaban porque non me
desvío dos rogos. Mire, aquí en vez de facer vinte obras ou dez, hai que facer catro ou
cinco e facelas en condicións e non facer chapuzas, porque iso é como o que pretende
sacarlle o mesmo resultado a un par de zapatos que custan 90 euros que a un par que
custa 15 euros. Hai que controlar un pouquiño mais a execución das obras, se non se
anda encima xa sabemos o que fan, lávaselle a cara e punto. E a administración a colar,
que mais da, se supón que está todo feito ben.
Intervén o alcalde para dicir: Perdón, unha cuestión nada mais. ¿Despois poderíame dicir
que obras son as que di que non se está executando como deberan?.
Continúa Emilio Martínez dicindo: Vostede ten forma de sabelo, moi cerca de aquí ten
algunha.
Intervén o alcalde para dicir: Vostede está facendo unha afirmación e eu pídolle que a
documente.
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Continúa Emilio Martínez dicindo: As obras que se fixeron con cargo ao POS este ano
vaia a velas, vaia a velas e despois xa me dirá.
Vixésimo noveno rogo.- Camiño de Ventosa, o 25 de abril díxenlle que este camiño
estaba nunhas condicións fatais, que a maiores é parte do camiño de Santiago. Non se
fixo caso, viñeron os peregrinos e resulta que o sacan na TVG de Galicia. ¿A vostede
parécelle normal iso? Non estou contando milongas, que ben o sabe. Ao día de hoxe non
foi nin por alí.
Trixésimo rogo.- Prego da auga, mire unha cousa: con respecto ao prego da auga, o
grupo ao que eu pertenzo, lle dixo por activa e por pasiva que ese prego non era un
prego adaptado ao concello de Ames. Custou o que custou, 12.100 euros, un prego que
se baseou en copiar e pegar o dun concello que todos sabemos que non ten
absolutamente nada que ver co noso. Pero foron 12.100 euros que voaron así do
Concello, única e exclusivamente pola súa cabezonería e mais pola da súa concelleira.
Eu voulle dicir unha cousa, rógolle que devolvan eses cartos dos seus bolsillos ao peto
do Concello, porque os gastaron porque quixeron, sen necesidade, ese é o rogo. E se hai
alguén mais que se queira dar por aludido, pois que se dea.
Trixésimo primeiro rogo.- Despois do campo de fútbol, na ponte da autovía, hai que
canalizar e recoller as augas que inundan a estrada, porque aquelo cando chove é unha
auténtica piscina. De algunha maneira haberá que canalizar iso para recoller as augas.
Toma a palabra o alcalde para dicir: ¿O campo de fútbol de aquí de Bertamiráns?.
Continúa Emilio Martínez dicindo: O campo das Pateiras.
Trixésimo segundo rogo.- Rogarlle e animarlle, tanto a vostede como á súa concelleira
de cultura a organizar e asistir a cursos de educación e comportamento.
Intervén a concelleira María González Gómez para formular os seguintes rogos:
Trixésimo terceiro rogo.- Queríalle rogar, neste caso a Alfredo, como concelleiro de
obras, que se vixíe un pouco mais cando se manda a algunha brigada a facer algunha
labor, se quedan escombros ou calquera tipo de restos, para que se pase a recollelos á
maior brevidade posible e non queden alí dous meses que tupan as cunetas. Hai
estradas noviñas e recien feitas que están inundadas.
Pregunta Alfredo Taboada: ¿Iso onde é?.
Contesta María González: Entre Tapia e Piñeiro. Dende o cruce de Tapia ata a primeira
aldea de Piñeiro foron podando as árbores para que non tocaran nos cables da luz, as
polas caeron nos regatos, alí quedaron e houbo dous veciños que chamaron ao Concello
en varias ocasións. Isto xa pasou hai dous meses pero como no anterior Pleno non
houbo rogos e preguntas non o puiden dicir. Aos veciños que chamaron os someteron a
un interrogatorio continuo, pero por alí non pasou ninguén aínda a recoller aquelo.
Trixésimo cuarto rogo.- O seguinte rogo vai para o goberno en xeral. Rogarlle
encarecidamente que non volvan a perder ningún tipo de axuda ou subvención que se
poida pedir, sexa do tipo que sexa. Nestes momentos nos que estamos non se pode
rexeitar ningunha achega que se poida ter para o Concello e menos dun tema como o
que estivemos vendo estes días.
Intervén a concelleira María Dolores Fernández Álvarez para formular os seguintes
rogos:
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Trixésimo quinto rogo.- Para el concejal de obras. Hay una tapa de registro que está
hundida en una acera en Aldea Nova, a la altura del número 70, rogaría que la repusieran.
Trixésimo sexto rogo.- Ruego que se coloque una señal de dirección prohibida en la
salida de Aldea Nova para que los coches no suban por allí ya que un día puede haber un
accidente.
Trixésimo sétimo rogo.- Ruego que la acera de bajada a Bertamiráns se limpie y que se
arreglen las baldosas que están estropeadas.
Intervén a concelleira Carmen Fraga Crespo para formular os seguintes rogos:
Trixésimo oitavo rogo.- Dirixido tamén ao concelleiro de obras. Rogar se é posible facer
unha revisión das farolas de onde empeza A Grela, onde está cortada a estrada pola
autovía, parece que as farolas fan amago de acender pero non acenden e xa levan así
moito tempo.
Trixésimo noveno rogo.- O outro rogo é para que se faga unha limpeza nas cunetas do
camiño que vai de Leboráns á Trasmonte. Este camiño foi arranxado hai uns tres anos
aproximadamente, cando nós estabamos no goberno, quedou relativamente ben, e agora
esbarrancouse e está moi estropeado debido a que non se limparon mais as cunetas.
Chámase o camiño da misa, entre Leboráns e Trasmonte.
Intervén o concelleiro Francisco Villaverde Marcos para formular o seguinte rogo:
Cuadraxésimo rogo.- Teño un rogo en nome dos veciños da urbanización Agro do
Muíño, que se é posible algunha vez vaian a limpar as rúas e as beirarrúas de toda aquela
zona nova.
Intervén o concelleiro Francisco Doval Galán para formular o seguinte rogo:
Cuadraxésimo primeiro rogo.- Vou meter en rogos os temas de Barouta: pasamáns,
botan en falta un pasamáns para os rapaces mais cativos para que podan agarrarse ben.
Cuadraxésimo segundo rogo.- Un corcho para illar ben a aula de música.
Cuadraxésimo terceiro rogo.- Os armarios, dos que xa falamos outras veces.
Aproveitando o espazo que hai en baixo das escaleiras, que fagan uns armarios que lles
dean servizo. Penso que non son os rogos o modo axeitado de facelo, pero parece que
non están de acordo que se faga de outro xeito.
Cuadraxésimo cuarto rogo.- Ao concelleiro de obras lle teño preguntado varias veces
polos problemas de iluminación na zona das rúas Ameneiral e Agrelo, que teñen cortes
moi a miúdo. Llo teño preguntado a ver se buscaban unha solución, pero mire, llo rogo,
¡solucione dunha vez home, solucione dunha vez, búsquelle remedio dunha vez! A
solución, non sei se a da pala é boa, pero é igual, búsquea home, solo é seguir cables,
nalgún sitio estará.
Intervén o concelleiro José Miñones Conde para formular o seguinte rogo:
Cuadraxésimo quinto rogo.- Do mesmo xeito que solicitamos antes unha
comparecencia por falta de información referida ás escolas deportivas, imos polo mesmo
camiño no tema da radio municipal. Van nove meses, nove, dende febreiro deste mesmo
ano, cando se aprobou neste pleno unha moción na que se acordaban unha serie de
puntos; vou dar lectura a algúns deles: se solicitaba a emisión mediante streaming da
radio municipal por internet, que se convocara unha comisión de traballo e se puxeran e
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se buscasen vías de financiamento a través de convenios con outras administracións,
que se instalara unha antena para dar cobertura a todo o municipio e que os grupos
políticos con representación municipal e os membros da Corporación tiveran presenza
como se tiña no pasado na radio municipal.
Esta moción foi aprobada por unanimidade en febreiro de 2013, e logo desa moción se
convocou a Comisión por primeira vez o 30 de abril, é dicir, dous meses despois da
aprobación da moción. Nesa primeira reunión da comisión, vostede alcalde,
comprometeuse a dar unha serie de solucións e de avances en cada un dos puntos da
moción, e visto que non se producía ningún movemento nin ningunha información por
parte da Alcaldía e do goberno, nós o 23 de maio, un mes despois desa primeira reunión,
solicitamos por escrito saber que avances se tiñan feito ao respecto de cada un dos
puntos falados na comisión, para cando se tería pensado convocar novamente a
comisión, se se pedía algún presuposto para o streaming e cobertura da radio e de existir
estes solicitamos copias dos mesmos e cal era o prazo estimado para ter os informes
correspondentes.
A día de hoxe seguimos sen resposta a ningunha das cuestións. É mais, o 11 de
setembro volvemos a meter outro escrito para a convocatoria da comisión da radio,
pedindo que se nos convoque para tratar os diferentes asuntos á vista da ocultación de
información ou non querer contestar. A contestación por parte da Alcaldía nos sorprende
porque di que celebrada a primeira reunión para a organización da comisión da radio
acordouse nomear representantes para facilitar as labores e que tanto o grupo popular
como o grupo socialista comunicaron os concelleiros que formarían parte da comisión,
pero que a día de hoxe, setembro, os concelleiros non adscritos aínda non comunicaran
quen ían a asistir a esas reunións. É mais, o grupo de goberno dicía vostede, non tiña
inconveniente en convocar a comisión da radio, se era o desexo do grupo municipal
socialista a pesar de non contar con concelleiros non adscritos. Esta resposta é
sorpresiva por ser a primeira nova que temos despois de cinco meses de solicitar a
convocatoria da comisión. Hai información que segue dende setembro sen contestar.
Unha cousa é a comisión, que se convoque a comisión e outra que vostede responda se
hai avances no tema ou se hai un prazo estimado para ter os informes ou se hai algún
presuposto para a cobertura por streaming. Non é a primeira vez que neste concello se
convocan comisións de traballo, é mais, estamos ata arriba de comisións de traballo, e
mesmo na maioría destas comisións a designación, como foi na última para o
Regulamento, das persoas que van a asistir a esas comisións se fai mesmo nas propias
comisións. E dicir, que é falta de vontade da Alcaldía de convocar a comisión da radio,
porque se quixera podería convocar unha comisión convocando aos concelleiros non
adscritos e ao grupo municipal socialista e que se designase nesa comisión quen son os
representantes, mais sabendo que hai un acordo unánime na moción presentada en
febreiro deste ano. Ante esa resposta, nós metemos ao día seguinte un novo escrito, o
día 14 de novembro, onde dicimos que solicitamos urxentemente que se convoque a
comisión da radio e se levante acta da mesma e no noso grupo pedimos que esta
convocatoria se faga aberta ao resto dos non adscritos aínda que non presenten escrito
designando representantes, podendo facelo na propia comisión como así se fixo noutras
moitas comisións. Polo tanto, o 14 de novembro xa solicitabamos esta reunión urxente, e
casualidades da vida, xusto se cumpren nove meses. Ante esta situación metemos o que
considerabamos unha moción para debater hoxe, sobre a radio municipal, e na que
pedimos que se acordara a solicitude nun prazo máximo de 7 días dun orzamento á
empresa GST para a instalación dunha antena, a posta en marcha no prazo de 20 días da
emisión en streaming, a presencia semanal cun tempo mínimo dunha hora na radio
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municipal a partires do 1 de decembro, coa distribución de cada un dos grupos
municipais, convocar a comisión de traballo nun prazo máximo de 15 días como xa
pedimos por rexistro, e que se traballara na busca de vías de financiamento a través de
convenios con outras administracións e para publicidade coas empresas.
Non foi aceptado como moción, si como rogo. Notificou que podíamos presentala como
rogo, e nos choca, non tanto porque sexa moción ou sexa rogo, senón porque
practicamente os cinco puntos que solicitamos agora son unha copia e pega da
exposición de motivos que fixemos en febreiro da moción que foi aprobada. En febreiro
foi aceptada como moción e agora non é aceptada como moción. A verdade é que nos
da exactamente o mesmo se é moción ou é rogo, pero que se convoque dunha vez por
todas a comisión da radio para que se poña en funcionamento e se faga de maneira
urxente, que se os non adscritos, que non sei o motivo, se foi esquecemento ou falta de
comunicación, ou que non queren, non dixeron quen eran os seus representantes, o
fagan nesa comisión, que xa está aberta, polo tanto non é unha nova comisión. Que se
convoque novamente esta comisión e se leven xa todos os avances feitos nestes nove
meses, que espero que non se vaia coas mans baleiras.
Intervén o alcalde para dicir: Moitas grazas. Na próxima semana se convocará esa
comisión.
Preguntas.
Intervén a concelleira Pilar Candocia Pita para formular as seguintes preguntas:
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Primeira pregunta.- A primeira das preguntas é sobre a campaña de violencia de
xénero. A primeira e a fundamental é ¿qué valoración fai a concelleira e o goberno desa
campaña? Unha campaña na que desde logo Ames Novo nunca, nunca, vai a deixar de
participar, pero tamén queremos dicir alto e claro que foi moi desacertado o formato. A
violencia de xénero non se resolve por arte de maxia e dar esa mensaxe, aínda que xa
sabemos que o que se intentaba era chegar á mocidade e iso era bo e positivo e digo
que é positivo que se fixera a través de Twitter, pero dar a mensaxe de que isto é unha
cuestión de maxia é banalizar o problema, cando é o maior problema que ten neste
momento a sociedade española. Non esquezan que morren mais mulleres en mans de
maltrato das súas parellas, que de cancro ou de accidentes de tráfico, e non é unha
cousa menor para xogar con ela. Pero ademais diso, que queríamos dicilo alto e claro,
tamén queríamos dicir alto e claro que hai que facer campañas de sensibilización, que é
necesario que se visualice, que a xente o fale con normalidade, que polo menos ese día,
un día ao ano, a xente se rasgue por dentro e vexa realmente que problema hai e que
ademais axudemos tamén a que moitas mulleres que non se atreven, ese día se vexan
arroupadas e se atrevan a dicilo. Algunha o fixo nestes días por campañas que se fixeron,
e non precisamente pola campaña que organizou o concello de Ames. Quero dicir alto e
claro tamén que iso non pode ser só, fan falta políticas e compromiso, e as campañas de
sensibilización teñen que ir dirixidas a que ten que haber políticas claras de apoio ás
mulleres que saen, políticas claras de apoio e neste momento non as hai. Velaluz, as
mulleres da Coruña estiveron un mes pechadas e non conseguiron que ninguén do
goberno galego se entrevistase con elas e iso non pode pasar, iso non pode pasar. Non
vale de nada facerse fotos preciosas diante dos concellos e diante da Xunta cando non
somos capaces de atender, teñen que ser campañas que vaian ao mesmo tempo e
dende o Concello tamén se poden facer suxestións á Xunta de Galicia e tamén se pode
reclamar que existan medidas de apoio para as mulleres que foron vítimas de violencia e
para os seus fillos, que tamén son vítimas da violencia. Ás veces física, e cando non son
física son vítimas igual. Vinte seguidores ten, mais ou menos, Igualdade de Ames, no
Twitter, vinte seguidores, e fotos por aí mais ou menos, polo menos as que están
publicadas, das que a metade eran persoal municipal. Entón, con eses números que
estou dando ¿qué me poden dicir desa campaña? ¿Cal consideran vostedes que foi o
rédito desa campaña? ¿Falou alguén en Ames desa campaña? ¿Xerou algunha
sensibilidade? Era do que se trataba, meterlle á xente dentro un pouco o problema, que o
vivira, ¿xerou iso esa campaña? ¿Serviu para algo? Os mozos e as mozas que era a quen
ía dirixidos. ¿Cantas fotos de mozas e mozos? As campañas, non é só deseñalas, para
poñelas en funcionamento tamén ten que haber dinamizadores. Non se trata de poñer aí
uns gorros se ninguén sabía para que estaban aí os gorros, nin en que consistía nin onde
tiñan que facerse a foto. Non se trata de levalo ao medio dun acto, da igual o magosto do
Milladoiro ou calquera outro, se tampouco se explica, porque a xente preguntaba que era
o que estaba alí e a metade dos das fotos son tamén os organizadores do magosto do
Milladoiro. Quero dicir que a xente que estaba na praza, que era moita, nin sequera se
enteraba de que era aquelo. Entón, as campañas, concelleira, alcalde, goberno, as
campañas e sobre todo algo tan serio como isto non pode ser nada mais para cubrir o
expediente, desde logo para iso sempre van a ter a nosa oposición e a nosa crítica,
construtiva porque tamén lle dixen que era positivo que mirara para a mocidade. Temos
eses datos tan tremendos de que as mozas consideran normal a violencia dos seus
compañeiros e dos seus noivos ou amigos, temos eses datos tan negativos. Hai un dato
que é que un instituto dun concello de Andalucía que ten un grupo de profesores que fan
un traballo e poñen de manifesto que hai un elevado número de rapazas que entende
normal que o seu mozo lle diga se pode ou non pode levar minisaias ou pantalón
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axustado, se pode ou non pode levar escote. Xerouse dentro dese centro educativo,
entre os profesores e entre a comunidade educativa, un gran debate sobre se iso tiña ou
non tiña que ver coa violencia de xénero. Pois eu digo rotundamente que si ten que ver,
porque a violencia empeza por aí, por entender que se está por riba, que se ten dereito
sobre as mulleres, sobre as persoas e neste caso sobre as mulleres, entón pregunto: ¿Se
está facendo, se colabora co IES de Ames como se colaboraba noutros tempos, en que
haxa talleres para falar deses temas, para tratar o tema das relacións cos seus
compañeiros? Se contrataba, ou contrataba o colexio, un grupo que se chamaba Lili, que
traballaba moi ben, creo que se chamaba así, non recordo exactamente, e pregunto se se
segue facendo algo dese tipo ou non. Tan importante como facer unha campaña en
Twitter, que o pode ser se se fai ben, que non foi o que pasou neste caso dende o noso
punto de vista, tamén o é traballar todo o ano ese tipo de temas e ese tipo de
comportamentos, que son os que ao final acaban na violencia. A violencia non é que un
día un se poña tolo e tal, non, a violencia é que teña asimilado durante moitos anos de
educación que ten dereitos sobre as rapazas e que ten dereito a esixirlle se poden ir así
ou se poden ir de outra maneira, ou se poden facer isto ou se non poden facer, que non
son libres elas de decidir e a partir de aí xérase todo o demais. Iso con respecto ao
problema da mocidade. Tan importante como facer unha campaña con gorritos de maxia
era tamén facer ese traballo nos centros e eu pregunto tamén concelleira, se ese traballo
se está facendo ou non. Nada mais, non sei se me vai a contestar por escrito ou me vai a
contestar agora.
Contesta María Eugenia Martín Vicente: Te voy a contestar por escrito porque has
mezclado muchos temas.
Continúa Pilar Candocia dicindo: Vale, perfecto, era un tema único, a violencia de
xénero, con distintas pinceladas.
Intervén María Eugenia Martín dicindo: Has mezclado varias campañas distintas.
Intervén novamente Pilar Candocia para dicir: Vale, contésteme por escrito.
Intervén a concelleira Olalla Alvite del Río para formular as seguintes preguntas:
Novena pregunta.- As miñas primeiras preguntas son todas remitidas por cidadáns. A
primeira vai dirixida a Bernardo, en calidade de concelleiro de comercio. Gustaríame que
me dixera se sabe cal é a situación actual, o contido que aparece no link da guía de
compras que vostedes teñen colgada na web do concello, se o coñece.
Intervén o alcalde para dicir: Siga formulando as súas preguntas.
Intervén Olalla Alvite para dicir: É que a segunda depende do que me diga.
Intervén Bernardo Moar para dicir: Contestareille por escrito.
Décima pregunta.- Contestarame por escrito, ben. A mesma pregunta relativa á guía de
empresas. Quero pensar que non o sabe, se non o sabe é penoso, como concelleiro de
comercio. E se o sabe e o mantén así, é aínda peor, con comercios que levan pechados
cinco, seis e sete anos. Se se quere aproveitar do traballo que fixeron outros, polo menos
actualíceo e senón sáqueo, porque nin cumpren coa función que deberían cumprir. Ten
información enganosa e non ten sentido que continúe. Se foi un traballo positivo e bo e
vostedes queren continuar con el, mínimo actualíceno.
Décimo primeira pregunta.- Nós xa solicitamos hai dous anos e o ano pasado tamén,
que se tivera en conta ás asociacións de veciños á hora das obras que se plantexen para
o POS. Nós solicitamos que se reuniran coas asociacións de veciños para contemplar as
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posibilidades e chegar a acordos e o ano pasado dixéronnos que non había tempo e
gustaríanos saber se este ano teñen previsto manter esas reunións ou se tampouco
teñen tempo.
Décimo segunda pregunta.- Gustaríame que me dixese tamén cal é a situación actual
da Urbanización de Raíces, que problemas ten e que é o que fai falta ¿pódeme contestar
agora?
Contesta o alcalde: É que non sei a que problema se refire.
Continúa Olalla Alvite: ¿Cal é a situación actual da urbanización de Raíces e que
resposta se lle deu aos veciños que viñeron a preguntar cal eran os problemas que había
e que problemas había para recepcionar a urbanización?
Intervén o alcalde: Ah, problemas para recepcionar. Pois miraremos e lle diremos. E que
aí, dona Olalla, executouse un aval.
Continúa Olalla Alvite: Si, seino, seino, pero é que agora parece ser que outra vez hai o
mesmo problema.
Contesta o alcalde: Mirarémolo e dirémoslle.
Continúa Olalla Alvite: Son veciños que o único que queren é vivir como é debido, pagar
os seus impostos e ter os seus servizos. Igual se converte nun rogo; nese caso, rógolle
que o solucione.
Contesta o alcalde: Mirarémolo.
Décimo terceira pregunta.- Tamén chegou ao noso correo de “participa no pleno”
preocupación por parte de cidadáns que ven, ou eles consideran que están encontrando
casos de drogadición, incluso de tráfico e consumo de drogas entre a poboación moza,
tanto en lugares públicos como en arredores de centros de ensino. Eu non sei se
vostedes tamén consideran que isto é así, se esta problemática está aumentando e se
teñen pensado facer algo ao respecto.
Décimo cuarta pregunta.- Tamén nos preguntan se o concello ten datos actualizados
sobre índices de poboación en situación de pobreza no noso Concello.
Contesta o alcalde: Mirarémolo tamén e dirémoslle algo.
Décimo quinta pregunta.- Outra pregunta que se me pasaba, que tamén era para
Bernardo como concelleiro de comercio, se sabe cal é a situación e se se resolveu con
todos os comerciantes que participaron naquela campaña de Entroido, pero non deste
ano, senón do pasado, aqueles que eran cheques en colaboración coas asociacións de
comerciantes e que á xente se lle entregaron cheques na festa de Entroido para que
puideran gastar nos comercios e logo eses comercios tiveron que presentar os cheques
coas facturas e o Concello pagarllas. ¿Cal é a situación do pago deses cheques? ¿Está
resolto con todos os comerciantes que presentaron a documentación requirida? Estamos
falando do Entroido do ano pasado.
Contesta o alcalde dicindo: Miraremos como está ese asunto.
Intervén Pilar Candocia para dicir: É de 2012.
Intervén o concelleiro Alfonso Rey López para formular as seguintes preguntas:
Décimo sexta pregunta.- Eu quería preguntar única e exclusivamente se hai posibilidade
e se se pensa facer ese paso de cebra que solicitara en Biduído, entre o acceso que hai a
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Biduído de Abaixo e un dos accesos que hai a Biduído de Arriba, por onde transitan
algúns rapaces do colexio Alca e que fora un rogo nun pleno anterior. Se se pode facer e
se se pensa facer.
Intervén o concelleiro don Emilio Martínez Carballeira para formular as seguintes
preguntas:
Décimo sétima pregunta: A primeira é se se está a facer algo para que o Agrón poida
xogar no seu campo, o Agrón de fútbol.
Décimo oitava pregunta: ¿Fixo vostede algunha xestión cos propietarios da leira –
parking para darlle unha solución?. Se a fixo, ¿en qué situación está este problema agora
mesmo?. Estoume referindo á parcela dos de Gesto, non á outra. ¿Me vai a contestar por
escrito?
Contesta o alcalde: Miraremos e contestarémoslle.
Décimo novena pregunta: ¿Cando se lle vai a meter man ao tema das beirarrúas do
núcleo de Bertamiráns?.
Vixésima pregunta: ¿Cómo está o tema do entubamento da ponte de Castrigo? Aquela
famosa ponte que incluso parece ser que no seu momento había ido a mirar xente de
Augas de Galicia e o tema quedou tal cual.
Contesta o alcalde: Miraremos a ver como está.
Vixésimo primeira pregunta: A última pregunta é a seguinte, é para vostede, señor
alcalde: ¿Recibiu vostede algún escrito do decano da Facultade de Dereito pedíndolle
cantas prazas lle podía vostede ofertar para que os alumnos desta Facultade puidesen vir
a facer o practicum a este Concello?
Contesta o alcalde: Mirarémolo tamén. O que lle podo dicir é que nos puxemos en
contacto telefónico co Decanato pero mirarémolo.
Continúa Emilio Martínez: Pero non lograron falar con ninguén do Decanato. ¿Sabe
vostede que este Concello ten un convenio coa USC para prestar esa colaboración?
Contesta o alcalde: Continúe coas preguntas.
Continúa Emilio Martínez: ¿Cantas prazas lle ofertou no curso 2012-2013? ¿Dignouse a
contestarlle ou poñerse en contacto con el? ¿Cantas prazas lle ofertou, señor alcalde, ao
decano da Facultade de Dereito para este curso 2013-2014? ¿Dignouse a contestarlle?
Cero, curso 2012-2013, cero. 2013-2014, cero. O que é moi triste é que non se digna a
contestarlle e vostede o que ten que pensar é que na Facultade de Dereito hai moita
xuventude e moitos alumnos que están vivindo neste Concello.
Intervén o alcalde: ¿Ten algunha pregunta mais? Pode formulala.
Continúa Emilio Martínez: Si, si claro. Dos dez ou catorce concellos que teñen
convenios coa USC, concretamente coa facultade de Dereito, para que os alumnos desta
facultade poidan facer o practicum ¿sabe cal foi o único concello que non se dignou a
prestar esa colaboración? O Concello de Ames. O señor alcalde de Ames. Eu penso que
así non vai a ningún lado, alcalde. Nada mais.
Contesta o alcalde: Dicirlle que temos dous convenios coa USC.
Intervén Emilio Martínez: Un.
Contesta o alcalde: Dous.
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Volve a intervir Emilio Martínez: Un.
Continúa o alcalde: Señor Martínez, hai dous convenios coa USC hai dous convenios.
¿Déixame falar señor Martínez? Estoulle contestando. Hai dúas persoas da facultade de
Políticas agora mesmo facendo prácticas e outras dúas persoas da facultade de Dereito
do curso pasado, vostede dixo 2012-2013, dúas persoas do curso pasado facendo
prácticas.
Intervén Emilio Martínez: ¿Pero como vai a dicir iso señor alcalde? Non minta home, non
minta, que aínda estamos esperando a que lle oferte vostede prazas, no curso 2012-2013
e no curso 2013-2014 non ofertou ningunha.
Continúa o alcalde: Do curso 2012-2013 hai dúas persoas.
Intervén Emilio Martínez: Ningunha, e escribiulle o decano o día 9 de setembro unha
carta e está esperando a contestación.
Continúa o alcalde: Do 2012-2013 señor Martínez, hai dous convenios.
Intervén Emilio Martínez: Non minta señor alcalde.
Intervén o concelleiro don Ramón García Argibay para formular as seguintes preguntas:
Vixésimo segunda pregunta.- A primeira pregunta é que no mes de marzo os tres
concelleiros que tiñamos dedicación exclusiva neste Concello presentamos un escrito
que dicía así: O pasado mes de decembro de 2012 os concelleiros que tiñan naquel
momento dedicación exclusiva acordamos renunciar ao cobro da paga extra do Nadal
como xesto de solidariedade co resto dos traballadores do Concello. Co fin de dedicar
estes cartos ao fin social, benéfico ou cultural, acordouse de forma verbal co interventor
buscar os posibles destinatarios. Xa que os acontecementos producidos durante estes
meses e probablemente debido á sobrecarga de traballo á que está sometido o
interventor, aínda non se decidiu o destino deses cartos e como a día de hoxe non teño
comunicación algunha, entendo que aínda se está a esperar a toma de decisión sobre o
destino da paga de Nadal. Polo tanto, e debido ao tempo transcorrido, solicito que o
importe da paga extra á que renunciei sexa destinada aos seguintes fins: o 60% ao
proxecto musical do IES de Ames en Bertamiráns que está realizando co seu alumnado.
O 40% restante á Asociación de Xubilados e Pensionistas do Milladoiro. A nosa
compañeira María González fixo o mesmo escrito pero para o musical do IES unha parte
tamén e para a Asociación Solidaridade Galega do Pobo Saharauí. Manuel Ferreiro tamén
fixo a mesma doazón para a Confraría da Peregrina de Bertamiráns.
¿Pódeme dicir que pasa con esta actuación e por qué a día de hoxe non hai ningunha
noticia sobre isto?.
Vixésimo terceira pregunta.- Recentemente efectuáronse actuacións diversas na
travesía do Porto do Milladoiro consistentes en botar un novo firme, pintado de estradas,
etc. Sabendo que hai un proxecto no que están estas actuacións definidas, así como
outras, tales como o carril-bici, plantar árbores de distintas especies, farois, etc. e que
ata o de agora non se axusta ao que se realizou neste entorno, fago a seguinte pregunta:
¿Hai algunha modificación dese proxecto? ¿Vaise levar a cabo dito proxecto coa
configuración da travesía do Porto ou vai a quedar como está agora? ¿Cales son as
previsións para desenvolver o resto da travesía do Porto? ¿Cal é a forma de
financiamento no tramo que corresponde ao Concello? .
Vixésimo cuarta pregunta.- En canto á rúa Anxeriz sabemos que se fixeron unhas catas
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e unha serie de reparacións. A rúa Anxeriz segue estando cada vez peor, entón
queríamos saber ¿cales son as actuacións que teñen pensado facer nesa rúa?.
Vixésimo quinta pregunta.- Volvendo ao tema de Raíces, no decreto 2439/2013
apróbase a factura núm.1, certificación núm. 3 final das obras da urbanización da Área de
reparto S-09 Raíces por valor de 22.137,47 euros, así como os honorarios do arquitecto e
coordinación de seguridade e saúde. A pregunta é: ¿Está rematada toda a obra? A
segunda, ¿vaise recepcionar? Se non se vai a recepcionar, ¿por qué non se recepciona?
¿Se falta algo por executar tense pensado facer algunha recepción parcial? ¿Qué é o que
está pendente? Iso é o que me gustaría que me respostara por escrito a pesares, dito
sexa de paso, de que non teño esperanza ningunha de que conteste ou se contesta
falará do sexo dos anxos en vez de falar do que lle estamos preguntando.
Vixésimo sexta pregunta.- As últimas preguntas: ¿Sabe que o goberno reprobou á súa
concelleira de deportes na moción anterior? ¿Qué consecuencias terá esa reprobación
por parte do goberno ? ¿Pensa vostede cesala ou tomar algunha medida ou vai a dimitir
ela? Esas son as preguntas en canto á paradóxica situación que se da neste Concello e
que nunca se viu e que eu desde logo é a primeira noticia que teño de que un goberno
reprobe á súa propia concelleira, por iso rógolle que me responda, a pesares de que
insisto, non teño esperanza ningunha.
Vixésimo sétima pregunta.- Unha última pregunta. Presentamos unha moción que non
foi admitida como tal, pero fixemos o rogo. Ademais Susana me corrixira correctamente,
en canto ao colexio do Milladoiro, o que nós pensamos que era unha saída de
emerxencia e que non era; o rogo que faciamos era que se adecuara aquela saída e se
había posibilidade darlle algunha utilidade. ¿Fíxose algo ao respecto? Nada mais, moitas
grazas.
Intervén a concelleira Isabel González Cancela para formular as seguintes preguntas:
Vixésimo oitava pregunta.- Boas noites. Creo que xa Pilar dixo todo con respecto ao 25
de novembro no noso Concello. A verdade é que vendo a prensa o 23, 24, 25 e incluso
26, onde todos os días víamos os actos que saían en todos os concellos da comarca e
outros e ver que o noso concello non aparecía por ningún sitio, eu penso que á
concelleira algo lle debería de dar que pensar. Con respecto á campaña da chistera,
presentei unhas preguntas por escrito para que se me contestara sobre as fotos, os twits,
pero sobre todo facíaa para que me explicaran quen foi a explicar a campaña aos
institutos, porque eu penso que con solo facer a foto que fixemos aquí e despois nas
escaleiras, non creo que os cursos ou a quen fora dirixida esa campaña xa se iluminaran,
xa souberan en que consistía esa campaña. Eu non sei no IES do Milladoiro, alá non tiven
ocasión de falar, pero polo que sei no IES de Bertamiráns non foi ninguén. Alí se
mandaron as chisteras e se colocaron; os alumnos non sabían nin para que eran, ás
veces xogaban con elas e non se tivo en conta que salvo os de bacharelato, creo que o
resto ten prohibidos os móbiles, co cal ¿como vamos a facer as fotos e subilas se non
teñen acceso aos móbiles? Esas cousas hainas que pensar.
Intervén María
Ayuntamiento?.

Eugenia Martín

para preguntar:

¿Tampoco tienen acceso al

Continúa Isabel González: Esa campaña foi copiada doutro concello, pero nese concello
si se fixeron as campañas nos institutos; traballouse durante todo o mes en que consistía
a campaña, entón alí si seguramente saíu ben, pero aquí, eu xa non me atrevo a dicir que
saíu mal porque creo que todo o que pasou foi unha pena.
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Intervén o alcalde para dicir: Perdoe un segundiño a concelleira María acaba de
insultarme.
Intervén María González Gómez dicindo: O alcalde estame mirando ameazadoramente e
quero que conste en acta, por favor.
Intervén o alcalde: María González chámolle á orde por primeira vez polo insulto que
acaba de manifestar.
Intervén novamente María González Gómez para dicir: Eu quero que me deixe de mirar
desafiantemente, é que non sei o sentido desa mirada, se quere dígamo. Desculpa
Isabel, pero é que non podo consentir ese tipo de mirada.
Contesta o alcalde: Non sei a que se refire.
Intervén María González: Vostede nunca sabe nada. Hai que gravalo en vídeo tamén.
Intervén novamente o alcalde: Perdón, ¿pode deixar que continúe dona Isabel?
Contesta María González Gómez: Si, perdón Isabel.
Continúa coa súa intervención Isabel González Cancela dicindo: Eu pido por favor
encarecidamente á concelleira e sinto dicilo, seguramente haberá moitas cousas que se
poden mellorar de cando eu fun concelleira de igualdade, moitas cousas, non vou a dicir
que non, pero o que non se pode facer é que todo o que haxa se tire. Polo menos
intentar mantelo, senón cambialo e facer outras cousas, pero o que non se pode facer é
quitar todo e non facer nada. Iso é o que non se pode consentir, e sobre todo nun
concello como o noso. Eu a verdade é que hoxe pola mañá cando lía a prensa e vexo
que a nosa concelleira aparece nunha foto cunhas executivas e concelleiras do concello
de Santiago nunha mesa redonda ou almorzo sobre políticas de emprego feminino, a min
se me caeu a alma aos pes, cando no noso concello despois de 10 anos, se acaba de
deixar de pedir unha subvención para mulleres vítimas da violencia, por primeira vez. A
concelleira dicía algo así como que apareceran outros proxectos e eu pídolle por favor
que me diga cales son, eu digo o que poñía a prensa, se é mentira e vostede me di que é
mentira non teño porqué non crerlle, pero poñíao alí, nos medios de comunicación.
Esa subvención non é para diferentes colectivos de exclusión social, é unha subvención
dirixida única e exclusivamente para mulleres vítimas de violencia, é dicir, que eses cartos
ou se piden para ese fin ou se perden, é dicir, non hai outra forma, non nos van a quitar
diso para dar a outra xente. E claro, se aínda por encima dixeramos que no noso concello
non temos ese problema, pero quero pensar que vostede sabe que temos ese problema
e quero pensar que vostede sabe que temos mulleres metidas dentro dese programa
nestes momentos, por desgraza temos. Eu pido que se me dean todas as explicacións,
¿por que ou cal foi o motivo da decisión política de non pedir esa subvención? Unha
subvención que sae en maio e remata o prazo en novembro, ou sexa que non é por
correr por facer os papeis.
Intervén María Eugenia Martín: Se lo explicará mi compañero, que era el encargado de
pedirla.
Continúa Isabel González: Ah, resulta que agora as políticas de igualdade tamén as leva
Bernardo.
Contesta Eugenia Martín: Las políticas de igualdad no, lleva las de empleo, pero ya le
contestaremos.
Intervén o alcalde: En relación ao tema das afirmacións, o que lle quería dicir a ese
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respecto é que esas afirmacións non as fixo ela.
Intervén o concelleiro don Francisco Villaverde Marcos para formular as seguintes
preguntas:
Vixésimo novena pregunta.- Vou a ver se resumo nunha ou dúas preguntas. Referente
ás obras, sobre todo referente á limpeza de cunetas. Eu vivino, as empresas limpan as
cunetas e os paseos desaparecen, as cunetas pasan a un metro ou metro e pico e as
estradas cada vez son mais estreitas. A brigada que está facendo o concello fai o
mesmo. Penso que sería moi importante que houbera un ou dous obreiros que foran
repoñendo. Iso pasou tamén coas novas obras que se fixeron agora no POS. Por
exemplo en Agrón se van dous coches non poden pasar os dous porque van fora. O que
pasa é que sacáronlle medio metro para cada lado
Intervén Alfredo Taboada dicindo: Pero é o ancho que tiña, o que pasa é que ao limpar a
cuneta e quedar profunda, ti se arrimas claro que vas para alí, antes de limpar como
estaba case a nivel, arrimabas.
Intervén Francisco Villaverde: E que ten que quedar medio metro entre o asfalto e o
cemento.
Contesta Alfredo Taboada: Ese é o problema que hai, claro.
Continúa Francisco Villaverde: Hai que esixirlle ás empresas que levanten ese medio
metro cando fan as obras. Sobre outra obra, que é a que vai á Sisalde, realmente é unha
chapuza tan grande que non sabemos se realmente se fixo algo alí ou so tiraron un
pouco de gravilla por enriba.
Contesta Alfredo Taboada: A gravilla esa queda en todas para que a pisen un pouco os
coches para que se vaia introducindo no asfalto e logo despois dun tempo, a que sobra a
van retirando. Agora, ¿aquel coche por qué se foi fora? Haberá que preguntarlle a el
porque se foi fora, hai unha sinal de 30 ou 40 km, gravilla solta, e estou seguro de que
non viña amodo. Pero iso é o que me dixo a min a empresa, creo no que ela di porque
non fai un asfalto, fai moitos asfaltos e a contestación foi que iso quedaba así e que nun
tempo se barre e se lle quita iso.
Intervén Francisco Villaverde: Iso o que tiña que levar é a gravilla, un selado e logo outra
gravilla por enriba. Senon realmente parece un vaivén.
Intervén o concelleiro don José Miñones Conde para formular as seguintes preguntas:
Trixésima pregunta.- A min me gustaría saber quen fai as novas da web porque a que se
recolleu do pleno anterior, dende logo chama a atención por moitas cousas. Xa non vou a
entrar na parte promocional de autobombo do goberno, de titular o pleno do concello de
Ames de outubro como o de dar luz verde á Conta Xeral, que é certo, e aprobar por
unanimidade a resolución das alegacións e ocupación dos terreos para a construción da
potabilizadora, cando nese mesmo pleno se levaron todas as ordenanzas municipais e
iso non se nomea por ningún lado. Chámanos moitisimo a atención que precisamente
todas as ordenanzas que quedaron conxeladas sen suba do IPC debido aos votos
particulares formulados pola oposición, diso non se di absolutamente nada na web. E é
mais, o mais grave é cando se fala dos apartados de control de goberno e se fala da
abstención dos ex concelleiros do BNG dunha moción presentada polo grupo municipal
popular e despois de ser modificada porque nós demos aviso de que fora unha
abstención porque aparecía como voto en contra. Polo tanto, a min gustaríame saber
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quen é a persoa que colga as notas da web e se esas notas son redactadas polo
goberno ou son redactadas por outra persoa.
Trixésimo primeira pregunta.- ¿Por qué non se traen as ordenanzas que quedaron
pendentes para renegociar coas empresas? ¿Existe renegociación con esas empresas?
¿Existe algún escrito por parte do goberno a raíz do pleno de outubro coa
Mancomunidade e con Serviocio? ¿Existe contestación da Mancomunidade ou de
Serviocio ao respecto? Se existe contestación ¿En qué sentido e cando se traerán esas
ordenanzas?.
Trixésimo segunda pregunta.- Dende o 6 de novembro que mandamos as nosas
propostas para o POS, non temos convocatoria de reunión. Xa no pleno de setembro
roguei que se convocara a Xunta de Voceiros para falar do POS e dende setembro ata
agora xa van dous meses practicamente. Entendo que probablemente tamén será para a
próxima semana, igual que a da radio, igual que a dos regulamentos e igual que a da
auga e outras mais que teremos.
Trixésimo terceira pregunta.- Por último, ¿cando comezan as obras do campo de
fútbol? ¿Temos datos concretos? Falo do campo de Bertamiráns e do peche da
Deputación.
Contesta Alfredo Taboada: Alí xa estaban traballando.
Continúa José Miñones Conde: Sei que está alí o contenedor, pero non empezaron,
¿empezan entón esta semana?.
Contesta Alfredo Taboada: Estaban traballando no campo.
Intervén o alcalde: Miraremos estas cuestións e contestaremos. Do tema da web hai
noticias que soben dende o departamento de Alcaldía e outras que se soben dende a
persoa que leva o tema da páxina web, aínda así o miraremos.
E non habendo mais asuntos de que tratar o señor alcalde presidente dou por rematado
o acto e levantou a sesión ás vinte e catro horas do día 28 de novembro de 2013, de todo
o que eu como secretaria certifico.
Vº Prace
O alcalde

A secretaria
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