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ROSA ANA PRADA QUEIPO, SECRETARIA
PROVINCIA DA CORUÑA

DO CONCELLO DE AMES NA

CERTIFICO: QUE O PLENO DESTE CONCELLO LEVOU A CABO SESIÓN
EXTRAORDINARIA O 5 DE DECEMBRO DE 2013, DESA REUNIÓN REDACTOUSE A
CORRESPONDENTE ACTA QUE É DO TEOR LITERAL SEGUINTE:
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA LEVADA A CABO POLO PLENO DO
CONCELLO O DÍA 5 DE DECEMBRO DE 2013 A SOLICITUDE DOS
CONCELLEIROS/AS MANUEL FERREIRO SANTIAGO, DOLORES FERNÁNDEZ
ALVAREZ, MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ, ALFONSO REY LÓPEZ, EMILIO MARTÍNEZ
CARBALLEIRA E RAMÓN GARCÍA ARGIBAY, AO ABEIRO DO PREVISTO NO
ARTIGO 46.2.a) DA LEI 7/1985 DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DAS BASES DO
RÉXIME LOCAL.
No Salón de Sesións da Casa do Concello de Ames, ás catorce horas (14:00) do día 5
de decembro de 2013, reúnese o Pleno do Concello en sesión extraordinaria de primeira
convocatoria, baixo a presidencia do Sr. 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
Bernardo Moar Míguez
Alfredo Taboada Alvelo
Mª Carmen Verde Leboráns

José Manuel Miñones Conde
José Francisco Doval Galán
Isabel González Cancela
Francisco Villaverde Marcos

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

Actúa como secretaria a titular da Corporación, Rosa Ana Prada Queipo.
Non asisten pero xustifican a súa ausencia os concelleiros Carmen Fraga Crespo e José
Pazos Balsa
ORDE DO DÍA:
Punto primeiro.- Análise da situación creada no Concello de Ames pola gravísima
situación xurdida ao quedar deserta a licitación do “Ciclo integral da auga”.
Intervén o alcalde, Santiago V. Amor Barreiro que di: Bos días a todos. Comezamos
esta sesión extraordinaria do concello de Ames, solicitada o pasado 18 de novembro
polos concelleiros Manuel Ferreiro Santiago, Dolores Fernández Álvarez, María González
Gómez, Alfonso Rey López, Emilio Martínez Carballeira e Ramón García Argibay. Teñen
a palabra os concelleiros propoñentes desta sesión plenaria.
Intervén Pilar Candocia Pita que di: Quero facer unha intervención, se me o permite o
alcalde, que non ten que ver co primeiro punto senón co procedemento. O alcalde
resposta que faga a súa intervención no seu turno e dálle a palabra á Ramón García
Argibay.
Intervén Ramón Garcia Argibay, que di: Moi boas tardes, mediodías, bo proveito aos
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que comeron con paciencia é aos que non. Gustaríame facer unha pregunta antes de
nada por cuestións de orde, para ver como vai a marcha este turno é dicir son dúas
intervencións o primeiro se propón e logo hai dúas intervencións? A mecánica é como
un pleno normal?.
O alcalde dálle a palabra a secretaria do concello, Rosa Ana Prada Queipo, que di:
Neste tipo de plenos extraordinarios solicitados polos concelleiros o normal é darlle en
primeiro lugar á intervención ao grupo que solicitou o pleno extraordinario para que faga
unha exposición na que xustifique a solicitude, e despois terían lugar os dous turnos de
intervencións.
Continua Ramón García Argibay coa súa exposición: Pois bueno, simplemente aclarar
o motivo de por que se solicita un pleno extraordinario, e o motivo non é, nin máis nin
menos, que a situación creada neste concello a raíz de que o prego da licitación do ciclo
integral da auga quedara deserto. Nós xa dixemos dende un principio que o prego non
estaba axustado ás medidas do concello de Ames, primeiro porque é totalmente
copiado dun concello como o de Cáceres, en Extremadura, que nada ten que ver coa
idiosincrasia galega, e segundo porque tiña moitísimos erros, defectos, indefinicións,
non era medible... e nós xa no seu momento, alá polo mes de xuño, comentamos que
esta situación se podería dar. Ao final os feitos son os que foron, e consideramos que
ante a gravidade da situación, que mellor sitio que en sede plenaria para que se dean
todo tipo de explicacións, e ademais se fagan as propostas ou, polo menos, as ideas de
por onde pode ir o futuro desta nova licitación. A orde do día do pleno extraordinario
que solicitamos ten tres apartados: o primeiro a análise da situación creada no Concello
de Ames pola gravísima situación xurdida ao quedar deserta a licitación do ciclo integral
da auga, o segundo a solicitude de cese da concelleira delegada de Medio Ambiente
dona Eugenia Martín Vicente e a terceira a revogación de todas as competencias
plenarias que actualmente están en favor da Alcaldía para que retornen en favor do
pleno.
Consideramos que son tres puntos plenamente xustificados. O primeiro porque hai que
analizar cal é a situación, cal é o futuro, cal é o entorno e cales son as consecuencias de
que a licitación quedara deserta. O segundo porque o cese é competencia da Alcaldía,
polo tanto nós simplemente podemos solicitalo, evidentemente non podemos executalo,
pero si solicitalo, é un cese máis que xustificado porque a traxectoria avala
perfectamente este cese. E o terceiro punto, a revogación das competencias plenarias
que actualmente están en favor da Alcaldía para que retornen en favor do pleno,
consideramos que esta revogación ten que chegar no momento no que estamos, nun
momento no que ao goberno hai que tutelalo, porque non é capaz de sacar os seus
asuntos adiante, e polo tanto creo que son os tres motivos fundamentais para solicitar
este pleno, por iso a solicitude foi firmada polos seis concelleiros de Pacto x Ames, e o
pleno decidirá e aportará as súas conclusións.
Intervén o alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, para dicir: Comezamos cunha primeira
quenda de intervencións, ten a palabra Pilar Candocia Pita.
Intervén Pilar Candocia Pita que di: En primeiro lugar, como sempre nestes casos, nós
non notamos ningunha diferencia de hai un ano ou ano e medio a agora, neste asunto,
pero non son formas as utilizadas na convocatoria deste pleno, neste horario, non hai
máis que mirar para as bancadas e ver que hai xente que non pode vir porque nin se
contou con eles; nin sequera se fixo unha chamada telefónica para saber a
dispoñibilidade. Como sempre, talante cero señor alcalde, incapaz de buscar vías en
que todos poidamos participar, que é a nosa obriga e o noso dereito, pero hai que
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facilitalo. Senón, o que estamos defendendo é que só poidan facer política os
funcionarios, e dentro de pouco tampouco os funcionarios, porque algúns xa teñen
problemas para pedir horas. Hoxe non estamos facilitando isto, porque sabemos que
nas empresas privadas non é tan sinxelo que che deixen as horas. Se normalmente
temos os plenos pola noite é por algo, non é unha casualidade, é para facilitar que todo
o mundo faga o seu traballo; o goberno ten que facer o seu, e a oposición o seu.
Díxenllo no último pleno ordinario e repítollo agora. Estas argucias da política tradicional
non fan que non se vexa que o seu goberno é minoritario e minorizado, un goberno
incapaz. Iso de votar o que sexa para que non se note que somos cinco de vinteún non
cola, non lle cola á cidadanía e non lle cola a ninguén. Supoño que saberá que Ames
perdeu a posición que tiña na comarca, de cabeceira, de tirar dos demais con proxectos
innovadores; non ten interese nin para os medios de comunicación. Teñen interese estes
rollos, o que se manifesta como unha pelexa, ou o que os medios poden entender así,
pero iso é pan para hoxe e fame para mañá, e esa non é a presencia que queren os
nosos veciños e veciñas, iso non é o que precisa este concello. Para nós, o quero dicir
alto e claro, sabedes que entendemos que cando algún concelleiro considera que é
necesario falar dun tema, nunca nos negamos a falar dese tema, aínda que podemos
considerar que é máis acertada ou menos acertada a petición nese momento concreto.
Para nós, este pleno non ten, non lle vemos moita xustificación. En primeiro lugar
porque o asunto da auga hai que tratalo, pero mellor comezar en comisión, buscar unha
solución pactada e traballada. Precisamente dicíamos aquí que necesitabamos que
viñeran informes dos técnicos, do interventor e demais, para ver que fórmula é a que é
máis acertada, e efectivamente hoxe non vamos a poder resolver nada disto. Ao
respecto dos ceses, o alcalde non vai cesar a ninguén por máis que nós queiramos.
Para empezar tiña que cesalos a todos e cesarse a el mesmo. Nós vemos moitos
motivos para cesar á concelleira Eugenia Martín, pero tamén ao resto de concelleiros e
concelleiras e, por suposto, ao alcalde. Hai un ano a cidadanía, e a oposición a través
da cidadanía, pediu a dimisión do goberno en pleno, de todo o goberno, e iso segue
vixente porque segue sendo un goberno que non está á altura, é evidente, pero para iso
tampouco é necesario convocar ningún pleno extraordinario, se podía resolver igual
pedíndoo en calquera momento. En todo caso é unha opinión, nós estamos aquí, e imos
atender como non pode ser doutra maneira, e ademais gustosos, e vimos comidos,
espero que aos demais non vos dea un baixón de azucre, e preparados para o que faga
falta. Non vai a ser por nós que non se dea o debate. Cremos que hai problemas moi
gordos que resolver e un deles é o da auga, e hai que resolvelo pronto, rápido e con
coherencia, e iso hai que facelo con informes, buscando saídas posibles. Máis nada, e
grazas.
Toma a palabra Ramón García Argibay: O venres 15 de novembro acabou o prazo para
que as empresas presentaran a súa oferta para a concesión da auga e saneamento en
Ames. O resultado foi o que xa sabemos, que ningunha das empresas presentou oferta
ao concurso e, polo tanto, quedou deserto. Pero por que? Por que un contrato de 3'5
millóns de euros, como mínimo, queda deserto? Por que nos tempos que corren as
grandes e non tan grandes empresas non queren acceder ao negocio que tería un
horizonte de, polo menos, quince anos? Por que nin sequera a concesionaria actual
presenta oferta? Esas son as tres preguntas que nun primeiro momento temos que
facer. Se as analizamos de forma obxectiva, darémonos conta moi facilmente. Vaiamos
por puntos para ver os motivos. Primeiro: que ten que ver o Concello de Ames cun
concello de Extremadura como é o de Cáceres? A resposta é contundente: nada. Aí
empeza o primeiro problema básico. Por certo, aínda estamos esperando a que
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recoñezan se copiaron ou non os pregos, porque nós, no seu momento non só dixemos
que estaban copiados senón que o copiado era íntegro, e o goberno sempre escorreu o
bulto. Nós temos aquí os pregos do Concello de Ames e os pregos do Concello de
Cáceres, e se imos páxina a páxina, xa o índice é exactamente igual, non hai ningunha
diferencia. O obxecto do contrato, o ámbito territorial, o ámbito de prestación de
servizos, a duración do contrato, a titularidade do servizo, os servizos comprendidos, as
obras e instalacións a entregar ao concesionario, etc, etc, etc é todo igual. Pero si
seguimos mirando os pregos, páxina por páxina, a variación é inexistente, son
exactamente iguais, e queda a disposición de calquera persoa que os queira ver, e
estaremos incluso encantados de darlle unha copia destes pregos para que poidan
observar que a literalidade é exacta, simplemente se dedicaron a traducir, nalgúns casos
incluso deixaron cuestións que eran do ámbito territorial de Cáceres. Polo tanto, ese é o
primeiro dos puntos. Pero supoñendo que os pregos foran asumibles, as mínimas
modificacións que se fixeron tanto nos pregos administrativos como nos técnicos, sobre
todo nos técnicos, facían desta licitación a crónica dun fracaso anunciado. E que
sucede co resto da documentación? A memoria económica ou o resto da
documentación anexa? Vexamos un exemplo: na páxina 72 dos pregos, dos pregos
técnicos falamos, porque os administrativos poderían ter un pase, no apartado de
instalacións adscritas ao servizo e a pesar de que llo dixemos en comisión segue
figurando o depósito de Coira, é incrible, dixemos na comisión que ese depósito non
existe que non está nin fisicamente nin nada, non existe. No prego que se lle entrega ás
empresas pon que existe, e claro cando fan a visita ás instalacións o primeiro que botan
de menos é un depósito de nada máis e nada menos que de 2.000 metros cúbicos, non
é un caldeiro de auga, non, é un depósito de auga de 2.000 metros cúbicos. Señora
concelleira, llo dixemos. Outra máis: falta o bombeo de abastecemento da Rocha, xa sei
que vostede na súa indolencia dixo que este bombeo estaba en Santiago e é certo, a
Rocha está en Santiago; pero tanto vostede como os técnicos que din que fixeron isto,
deberían saber que este bombeo si está en Santiago pero é de Ames, ten que mantelo
Ames e é responsabilidade de Ames e ese bombeo tampouco figura por ningún lado.
Fíxense vostedes a onde chega a súa desidia: nunha documentación rexistrada neste
concello o señor Martiño Noriega, alcalde de Teo, porque isto é transfronterizo, o prego
deu a volta a España, e nos arredores do noso concello tamén. Leo textualmente para
que non haxa ningún tipo de dúbida: Martiño Noriega Sánchez, alcalde do Concello de
Teo, tomando en consideración o anuncio do concurso de contratación do servizo
público do ciclo integral da auga do Concello de Ames, publicado no BOP o 4 de
outubro de 2013, e como resultado da análise do estudo económico financeiro, que
dentro do anteproxecto de explotación do ciclo integral da auga pode consultarse no
perfil do contratante do Concello de Ames, alega:
1. Que na páxina 25 do mencionado estudo económico-financieiro da
explotación, dentro do capítulo de compra e venda de auga en alta, recóllese un
apartado de entrega de augas residuais á EDAR de Calo, Milladoiro, EDAR compartida
por Ames e Teo, cun custo estimado de 58.803€ para o ano 2013.
2. Que os custos de xestión da EDAR de Calo, Milladoiro, estimados pola anterior
empresa concesionaria, Espina & Delfín SL, e presentados nunha reclamación xudicial
ao Concello de Teo para o ano 2009, debidamente actualizado co incremento do IPC de
2012, son de 144.417'98 €/ano, ao que habería que sumar 21.137'06€ de xestión de
lamas que ten que reclamar un novo proceso contencioso.
Estas cifras aportadas pola empresa que ata o momento xestiona o servizo de
abastecemento e saneamento de Ames suman un total de 165.555,04 €/ano como
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gastos de xestión da EDAR de Calo, Milladoiro, é dicir, da depuradora compartida.
Como diría aquel famoso periodista: ojo al dato. Continúa o escrito que leo
textualmente: Que antes do verán, xa se lle trasladou ao alcalde do Concello de Ames
do estudo da nova empresa xestora da EDAR de Calo, Milladoiro, Aquagest, que
establece os custos anuais de xestión en 287.437€. Antes do verán! O reparto dos
custos da EDAR de Calo, Milladoiro, aplicado ata o de agora é do 63,75% a Teo e do
36,25% a Ames, segundo unha proxección de medio poboacional realizada no ano 1988
e que non se cumpriu en absoluto, xerando un grande desfase no custo da explotación.
En definitiva, na memoria económica deste prego se fala de 51.800 €, cando antes do
verán xa se dixo que ía chegar aos 165.000 euros cos 21.000 euros de xestión de
lamas. Polo tanto, desprezando eses 21.000€ que son de custos de xestión, como
norma xeneralizada, roldaría os 108.000€, polo tanto xa hai un desfase de máis da
metade do que estaba recollido na memoria económica. Menudos pregos que tiñamos
no Concello de Ames, como non ía quedar isto deserto? Polo tanto, hai que deixar as
cousas moi clariñas. A cuestión é que esta licitación foi un desastre do principio ao fin;
dende o principio porque os pregos nacen froito da súa indolencia e ao final porque as
empresas que optaban a esta licitación, as empresas que pretendían presentarse a esta
licitación, presentaron por escrito máis de 160 consultas, inaudito nun Concello deste
tamaño na nosa comunidade autónoma. Pero en que consistían esas consultas e
aclaracións? Vamos a repasar algunhas delas para ter unha imaxe de cal é o nivel da
Concellería, da concelleira e, evidentemente, do goberno. Unha das consultas era
relativa aos contadores. Os contadores, aqueles famosos contadores que nós, alá polo
10 de xuño dixemos: ollo, ao tema dos contadores é unha cuestión moi delicada, é unha
cuestión que se pode tratar doutro xeito e que pode provocar custes engadidos que non
son necesarios e a empresa Aqualia, a que era antes Aquagest, presentou unha
consulta relativa aos contadores. Outra consulta polo tema das cisternas. Tamén nós,
nesas comisións, innumerables comisións, falamos do tema das cisternas, é dicir, en
caso de que houbera algunha eventualidade climatolóxica onde escaseara a auga, pois
non estaba cuantificado, non era medible. E polo tanto, como non era medible,
considerábamos oportuno que se debería especificar máis. E efectivamente, a empresa
tamén presentou por este motivo varias consultas. Imos á consulta primeira a dos
contadores, a consulta de Aquagest: Mantemento de contadores de auga potable. Para
calcular o custe do mantemento dos contadores, para o que o prego establece un
cambio por idade igual ou inferior a 8 anos é necesario o dato da antigüidade, marca e
modelo de cada un dos contadores actuais do servizo. Iso é unha consulta realizada por
unha das empresas que quería optar a prestar o servizo. O custo, soamente en material
para o cambio de contadores mantendo esa antigüidade de 8 anos, supoñendo todos
os contadores de diámetro 13mm. e considerando o custo por contador que figura na
ordenanza municipal sería de 98.000 euros ao ano (14.300 contadores de auga, 8 anos,
por 54'7 euros cada unidade), ao final sairía unha cantidade que nos 15 anos, roldaría
case os 104.000 € ao ano, polo tanto 1 millón e pico de euros en todo o período). Esa
consulta sobre os contadores a fixeron as empresas que optaban ao prego. O dixemos
nós no seu momento, na comisión, llo dixemos á concelleira e o metemos por escrito en
rexistro de entrada e o avisamos por activa e por pasiva. Polo tanto, ao final, o tempo
nos volve a dar a razón.
Outra consulta é a relativa ao tema de auga potable das cisternas, consulta feita pola
concesionaria: O punto 11.1.8, subministracións ocasionais, indica: Así mesmo correrá a
cargo do concesionario a subministración de auga potable a través de cisternas ou
doutros medios, aos usuarios que, por calquera motivo, queden sen este servizo durante
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un período de tempo prolongado. Dado o custo que pode supoñer este servizo, aclárese
que é o que se entende por período de tempo prolongado. Tamén solicitan aclaración a
si por falta de recursos de subministración ou por deficiencias nas infraestrutura
existentes, nestes casos a subministración de auga potable por cisterna correrá a cargo
do concesionario. Saben vostedes cal é a contestación, como case todas: La
determinación del período de tiempo al que se refiere el apartado quedará a criterio de
los servicios técnicos del municipio. A resposta para a consulta dos contadores é
similar: Sin entrar a valorar los costes considerados por la consulta, los costes
correspondientes a este apartado se consideraron incluidos en los diferentes capítulos a
los que afectan: personal, maquinaria y material.
Volvemos á memoria económica e non aparece por ningún lado o tema dos contadores;
estamos a falar de 1 millón e pico de euros en 15 anos, que nin sequera aparece. Nesas
165 consultas que se fixeron, as contestacións eran de traca, de neno de primaria.
Nunha consulta sobre medios, materiais e técnicos adscritos ao servizo, nunha consulta
relacionada con iso se contesta: El licitador presentará la documentación que considere
oportuna, de acuerdo con lo especificado en los pliegos. Esta é a tónica da contestación
das consultas que fixeron as empresas que querían optar á concesión: el licitador
presentará la documentación que considere oportuna, de acuerdo con lo especificado
en los pliegos.
A indolencia, a desidia e o pasotismo deste goberno é tan grande que nin se molestaron
en contestar ás consultas que fan as empresas. Iso é aínda mais grave, porque ao
mellor, si se contestan esas consultas dunha forma axeitada, algunha empresa ao mellor
cambiaba de opinión. Pero non. Iso é un mínimo exemplo do que está a pasar con esta
situación. Nós, como xa dixemos antes, fixemos un traballo considerable e estudamos
os pregos como non podía ser doutra maneira. E por iso, no seu momento advertimos
que esta situación se podería dar. En condicións normais, nun concello como o noso,
con poucos medios, sen traballadores especializados nesta materia, os políticos
responsables deberían utilizar o sentido común á hora de confeccionar os pregos. O
normal sería acudir aos expertos que asesoran, iso é o normal nun concello destas
características, por tres motivos: primeiro, para que non te enganen; segundo, para
afinar o suficiente e que a licitación teña éxito, tanto funcionalmente como
economicamente e terceiro, para que sexa sostible no tempo, esta é outra das claves. É
preocupante, por exemplo, que o profesional contratado para a confección dos pregos
(suposta confección dos pregos) cobrara 12.100 euros. Que por certo, iso estamos
esperando aínda que o expliquen; llo preguntábamos nas comisións, llo preguntamos en
rogos e preguntas, no pleno de aprobación destes pregos, neste pleno extraordinario o
volvemos a preguntar. O copiou, e é así, ou como vostedes o queiran chamar, dáme
igual, pero o preocupante é que a credibilidade desde profesional quedou en entredito.
Pero aínda máis preocupante é que ese profesional, seguramente moi competente, eu
non o poño en dúbida, a responsable política a ese profesional o puxo aos pés dos
cabalos. Os 12.100 euros, dito sexa de paso, para un estudo destas características é
moi pouco, son moi poucos cartos. Nós estivemos repasando estudos similares, e non
encontramos ningún que baixara dos 30.000 ou 35.000 euros. Polo tanto, era barato.
Claro, barato porque copiaba e pegaba. Sen embargo, a pesar de que os responsables
políticos, unha vez máis, aos técnicos os poñen aos pés dos cabalos, o máis triste de
todo é que unha vez máis, a responsable deste desastre, a responsable política vai a
saír de rositas.
Neste momento da orde do día intervén o alcalde para dicir: Señor Martínez, deixe de
facer comentarios sobre a persoa que acaba de citar o señor García. Prosiga señor
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García.
Continúa coa súa intervención o señor García Argibay dicindo: Facer uns pregos coma
estes está provocando multitude de danos colaterais. Está provocando desconfianza na
clase política, especialmente nos que gobernan, pero tamén nos que nun pleno din unha
cousa e logo din toda a contraria. Este é o caso do PSOE e de Ames Novo, porque as
cousas son así: votaron a favor duns pregos que sabían que estaban copiados, con
numerosos erros, con deficiencias na súa confección, con anexos infumables,
incomprensibles e mal dimensionados. E agora, o seu discurso e argumento cambia
radicalmente. Votaron a favor coa desculpa de que había que sacar os pregos por falta
de tempo, gran argumento o seu, gran argumento. E agora intentan minimizar a súa
decisión con desculpas que xa ninguén cre. Ao final a realidade é que se perdeu moito
máis tempo, moitos máis cartos e moito mais de todo. E ao final terán que asumir, unha
vez máis, este desastre para os veciños. E terán que explicalo porque aínda non está
explicado e espero que neste pleno se explique.
Outro dos danos colaterais é a desconfianza no sistema de licitación. Préstase a pensar
o racional pero tamén o irracional, préstase a pensar o bo pero tamén o malo. Tamén
terán que explicalo. Outras consecuencias son atrasos na posta en marcha das novas
obras, no cobro do canon (4.000.000 de euros), atraso nas actualizacións dos medios
materiais, vehículos, xestión e optimización de recursos... En definitiva, un retraso difícil
de cuantificar, tanto económica como funcionalmente, pero que sen dúbida o sentido
común nos di que é moi cuantioso. Terano que explicar, señores do goberno.
O grupo de concelleiros que formamos Pacto X Ames traballamos a reo, informámonos
moito, valoramos as posibilidades, tódalas opcións. Fixemos un esforzo adicional e
traballamos en grupo intentando convencer aos membros do goberno, aos membros do
PSOE e aos membros de Ames Novo de que estes pregos eran infumables. Fixemos
numerosas aportacións, curiosamente moitas delas recollidas nas alegacións
presentadas polas empresas, non iamos tan desencamiñados. Curiosamente e non tan
curiosamente, porque cando se traballa e se sabe do que se está a falar, ao final todo
vai ao mesmo sitio, ao final as empresas presentaron moitísimas máis das propostas
que propoñíamos nos, pero moitas delas eran coincidentes coas nosas.
O 10 de xuño de 2013, os concelleiros de PxA presentamos medidas que propoñen
aforrar, no período da concesión, máis de 2.560.000 €, o importe da futura concesión
sobrepasaba os 33.500.000 €. E nós falabamos xa de propostas claras: estacións de
tratamento de auga potable (non había ningunha no concello e figuraba nos pregos), a
programación e a realización das instalacións dos hidrantes, é dicir, iso quedaba a
condición do antollo de alguén, e non estaba cuantificable nin era medible. O control de
execución e entrega de promocións urbanizadoras; o estudo pormenorizado do tempo
de amortización da maquinaria; a supresión no prego de liñas de gas e lodos, que non
hai, e que está dimensionado para cidades de en torno ou de máis de 150.000
habitantes, que é un gazapo froito do copia e pega do de Cáceres, a supresión da
contratación do delegado xerente e dun técnico superior externos a xornada completa.
copiaron os pregos dun concello como é o de Cáceres, e se disparan os custos de
persoal. A eliminación da contratación de persoal externo para vixiar as estacións de
tratamento de auga, a supresión da obrigatoriedade de cambiar todos os contadores
aos 8 anos, todas esas propostas, insisto, as presentamos nós en xuño deste ano. Por
tanto, fixemos todo o que estaba nas nosas mans. Quero darlle as gracias aos meus
compañeiros polo esforzo que realizaron e que ao final deu como resultado esta
situación, grazas porque souberon aguantar todas as descualificacións que se fixeron
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cara o noso traballo, continuas descualificacións ao noso traballo e descualificacións
continuas ás nosas persoas. E o peor de todo é que aínda seguimos nesa teima. O
goberno, no seu afán de escorrer o bulto e dunha fuxida cara adiante, segue falando de
cousas tan lamentables como revanchismo, etc, etc. Isto non é revanchismo, isto é
sentido común. Isto son datos, eu estou esperando que vostedes nos dean un só dato,
un só, que deixen de enmarañar a situación, que se revanchismo, que se non sei que,
non sei canto, alusión a situacións persoais, etc, etc.. Miren: nada de nada. E o tempo o
está a demostrar, a situación o está a demostrar. E ao final, a verdade é a que é.
Os que formamos Pacto x Ames fomos os únicos que advertimos que esta situación se
podía producir. Máis tarde, cando se nos acusou incluso de falta de lealdade , non só
polo goberno, pero tamén falaremos desa situación, se nos pediu que aportaramos en
sobre pechado as propostas. E o fixemos, presentamos as propostas en sobre
pechado. E as fixemos por escrito, e as fixemos na comisión, traballamos con absoluta
seriedade e con absoluto rigor, tal e como queda demostrado agora e antes. Os
membros do goberno chegaron a utilizar traballadores do concello para derivar a súa
responsabilidade parapetándose detrás deles, iso é unha tónica habitual; gobernan
detrás dos técnicos e intentar botarlle a culpa aos traballadores, sabendo que se este
concello funciona é grazas precisamente aos traballadores, e non aos políticos, grazas
aos traballadores.
Remamos contracorrente. Chegaron a dicir que queriamos paralizar este procedemento.
Miren hasta que extremos chegamos que co partido socialista chegaron a unirse para
dicir que isto era una “vendetta”, chegaron a chamarlle “vendetta” a esta situación. O
partido socialista sacou unha nota de prensa, no seu momento, onde os protagonistas,
en vez de ser o prego, en vez de ser as condicións, en vez de ser as comisións, en
definitiva, o procedemento de licitación, era Pacto X Ames, e máis concretamente eu. En
tódalas liñas que hai, tres cuartos do documento se paran en Pacto X Ames ou en
Ramón García Argibay. Cualificaban a actuación do ex tenente de alcalde de oportunista
e irresponsable, porque era coñecedor do carácter privado da comisión e dos asuntos
alí tratados e dicían nos últimos días volvemos asistir a un bochornoso espectáculo
protagonizado polo grupo do goberno que lidera o alcalde, Santiago Amor, e o grupo de
non adscritos que se escindiu do Partido Popular e que capitanea o ex primeiro tenente
de alcalde Ramón García Argibay. Denuncias públicas de Ramón García Argibay, que
acudiu aos medios de comunicación para realizar unha serie de denuncias sobre os
pregos técnicos do novo contrato do servizo de xestión, cruce de acusacións entre
Amor e Argibay, privacidade dos asuntos da comisión, pretendían incluso a nulidade da
comisión.
Estaban dando unha cantidade de paos de cego que non sabían nin por onde viñan ni
por onde volvían. Claro, o resultado foi que votaron a favor destes pregos. Por que?
Porque estaban máis preocupados de facer política e non vou a cualificar que tipo de
política, que de preocuparse por uns pregos que de verdade eran fundamentais para o
concello. Por iso insisto nesta situación. Dende logo nós sabiamos perfectamente o que
tiñamos entre mans, sabiamos as repercusións que podía ter, as repercusións que tiña a
nivel económico, a nivel funcional, a nivel de usuarios, a nivel de imaxe para o noso
concello , o único caso en Galicia para concellos desta magnitude, o único. O outro día
se facían unhas declaracións de que había que estar todos xuntos, e o facían
precisamente dende o partido socialista. Claro que é o momento de estar todos xuntos;
pero non agora, que tamén, antes era o momento de estar todos xuntos. Antes era o
momento de levar a cabo, a bo porto este barco, e vostedes antes non tiraron dese
carro. Agora, espero que se unan e tiren del. A min me gustaría comparar esta situación
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

8

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 3/02/14 10:02
Código de integridad (alg. SHA-256): 890d5ec328d3785f50ba51052fb588d2c4e183fddf411dc649086449206bf8c2
Página 8 de un total de 35 página(s), Versión imprimible con información de firma.

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): 84bf3e577bdf4484473efa4ad159338f11c75337dbcd81f6685fde7cb050e8b9
Página 9 de un total de 35 página(s), Versión imprimible con información de firma.

como a dun mal estudante, porque é exactamente igual. Un mal estudante deixa todo
para última hora, copia e fai chuletas para os exames, perde nove meses de traballo e
intenta buscar unha solución o último mes. Iso é o que fai un mal estudante e é o que
pasou neste concello. O goberno, o alcalde, a concelleira responsable non traballaron,
non estudaron, limitáronse a copiar e copiaron mal, e ao final queda a asignatura
pendente, a asignatura máis importante que ten este concello dende o punto de vista
económico. Isto, ademais, provocou unha imaxe pésima que chegou a tódolos
recunchos de España e que lamentablemente é irreparable; mentres dure polo menos
este goberno, se recordará sempre.
O que é máis grave é que tanto PSOE como Ames Novo, coñecendo o que temos,
permitiron esta situación e son cooperantes necesarios. O por que o saberán eles, e
terán que explicalo, terán que explicalo moi claramente, porque votaron a favor duns
pregos copiados, inconsistentes, inintelixibles, incompletos, inmedibles, infumables,
votaron a favor duns pregos “in”. Pero nós imos a seguir facendo propostas, e por iso
pedimos este pleno extraordinario, para analizar e aportar cal debe ser o camiño a
seguir dende o punto de vista de Pacto X Ames. Este pleno ten sentido dona Pilar,
dende o noso punto de vista, vostede dou a súa opinión e nós damos a nosa. Ten moito
sentido. Porque na última reunión que se mantivo para tratar este tema se dixeron
cousas que dende logo desde o noso punto de vista non son demasiado acertadas,
opinións persoais e de grupo neste caso. Por un lado, Ames Novo e curiosamente o
goberno ven con bos ollos unha municipalización do servizo. Por outro lado o PSOE non
sabemos se sobe ou se baixa, non sabemos por onde vai. E nós o temos clarísimo: hai
tres posibles solucións: a primeira, volver a sacar un prego (evidentemente non este
prego, porque eu escoitei barbaridades nos medios de comunicación dicindo que os
pregos miraban polos intereses de Ames, que nós sacamos todo con moi boa intención
etc, etc). Iso é literatura, os pregos non valen absolutamente para nada, e se demostrou
que non valen porque ninguén acudiu a esta licitación. A segunda, estudar a posibilitade
de facer un procedemento negociado; e a terceira, municipalizar o servizo. Esas son as
tres opcións que temos a día de hoxe. Dende o punto de vista de Pacto X Ames
podemos valorar as dúas primeiras como as máis favorables, e ímonos explicar. Nun
primeiro momento, desde que consideramos esta situación, salvo que os informes de
viabilidade, pendentes de Intervención, estimen o contrario, a municipalización deste
servizo, por moitos motivos, insisto salvo que o informe económico diga o contrario, é
moi complicada. Presentaría dificultades de servizo, temos graves carencias en medios
humanos, graves carencias de medios materiais e non temos infraestrutura,
absolutamente ningunha. E nós, no interese por este tema, porque consideramos que é
vital para o noso concello, fixemos un custo estimado, un custo estimado de como iría o
suposto de municipalización do servizo. Fíxense vostedes, en persoal, tal e como esta,
cos datos que temos dos pregos, do que se solicitaba e do condicionante marcado polo
goberno e votado a favor polo Partido Socialista e Ames Novo, xefe de servizo, persoal
especializado en electricidade, electrónica, programación, operarios, mantemento, etc,
etc, o custo anual sería de 500.000 €, é dicir, en 15 anos, 7'5 millóns de euros. Só en
persoal.
Pero logo hai un apartado que é o tema dos análises: análise de abastecemento, análise
de saneamento, análises de características especiais, porque hai que facer uns análises
determinados. Pois todo este concepto, ao ano, case 64.000€, é dicir, nun período de
15 anos, 958.000 €.
En canto aos inmobles, o prego, curiosamente poñía que facían falta dúas oficinas, en
Milladoiro e en Bertamiráns, e unha nave almacén, e digo curiosamente porque a nave
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almacén se esixía que estivera dentro do concello. Estes inmobles, teñen un custo
aproximado, e sendo moi xenerosos, de 43.000 €/ano, é dicir 645.000 € en 15 anos.
Os gastos en medios de traballo (programación da facturación, vehículos, amortización,
compra ou aluguer, gastos de establecemento, etc.), acadarían os 106.000 €/ano, un
acumulado de 1.282.000 € nun período de 15 anos. E logo perderíamos o canon, ese
canon de 4.000.000 de euros.
En definitiva, moi a groso modo, o custo ou os gastos de municipalizar este servizo
serían, ao ano, case de 1.000.000 de euros, e nun período de 15 anos case 14.500.000
euros.
Polo tanto creo que é máis necesario que nunca que tiremos todos do carro e que
saquemos a sensatez dunha vez por todas. Insisto: poñendo entre parénteses ese
informe económico que esperamos dos servizos económicos do concello.
A segunda cuestión sería o procedemento negociado, e aquí teríamos un problema: Con
quen? A quen se invitaría? Con que criterios? Cal sería a forma de organizalo? Etc, etc.
Iso tería que ser algo que habería que definir. E dende o noso punto de vista, o mellor
para os intereses do concello, señor alcalde, é volver a sacar un novo prego, porque
temos tempo e non podemos permitirnos o luxo de volver a patinar. E cremos que
podemos ter un novo prego aprendendo dos erros, quitando cuestións e engadindo
outras moitas. E incluso, por que non, sería moi bo estudar a posibilidade de baixar ese
canon a costa de baixar as tarifas da taxa da auga. Isto hai que telo en conta, porque
non é a primeira vez que se fai, nin será a última.
Polo tanto, e para rematar nesta primeira intervención, dende o noso punto de vista
municipalizar o servizo non é a mellor solución. Por exemplo Allariz, ese concello que é
o estandarte do nacionalismo en Galicia o ten privatizado, ou Fene, ou no seu momento
Noia. Segundo: o tema do procedemento negociado, habería que valorar en que
condicións. E terceiro, o máis axeitado, aproveitando xa o traballo que hai feito,
aproveitando xa as inercias que se crearon en torno a este tema, consideramos, sen
dúbida, que agora mesmo é a mellor opción. E de momento nada máis, moitas gracias.
Toma a palabra o señor Miñones Conde para dicir: Boas tardes. En primeiro lugar,
súmome á queixa feita por Pilar, e así o fixemos xa nas outras ocasións, por poñer este
pleno ás dúas da tarde. Á vista está, e non é algo do que o alcalde sexa descoñecedor,
os concelleiros da oposición non teñen dedicación e polo tanto, os que teñen a sorte de
traballar, teñen moi complicado asistir aos plenos que vostede fixa ou ben ás 9 da
mañá, ou ben ás 2 da tarde. Estivemos facendo máis ou menos un recopilatorio dos
plenos extraordinarios que se celebraron dende que vostede é alcalde; son en total 11
plenos, porque non contamos, lóxicamente, o pleno de organización, e deses 11 plenos
6 foron ás 9 ou 9:30 da mañá, un ás 8 da tarde (curiosamente foi o pleno que
solicitamos conxuntamente cos concelleiros non adscritos de Ames Novo, hai agora un
ano na Casa da Cultura, para tratar o tema do lixo e a reprobación deste goberno), ese
se celebrou ás 8 da tarde, porque así se solicitara e despois temos 3 plenos ás 2 da
tarde (curiosamente, os últimos 3 plenos extraordinarios foron ás 2 da tarde). Fago este
recopilatorio de datos porque vostede na prensa dixo que era á hora na que se viñan
desenvolvendo os plenos.
Os dous plenos anteriores das 2 da tarde foron o de abril de 2013, precisamente
solicitado por nós (pedíamos daquela un pleno extraordinario para que se dera conta da
ruptura do goberno e se deran explicacións); é máis, nese mesmo pleno tamén
solicitamos que se desenvolvera ás 8 da tarde, como se veñen desenvolvendo os
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ordinarios, pero vostede fixo caso omiso desta petición, puxo o pleno ás 2 da tarde, nós
o criticamos a así quedou recollido na acta. E o anterior pleno celebrado ás 2 da tarde
foi en xaneiro de 2013, pleno extraordinario que foi precisamente para o POS, outro dos
plenos que se celebrou ao mediodía, quitando loxicamente os das composicións das
mesas electorais que son plenos nos que simplemente se fai un sorteo. Polo tanto
entendemos, e volvemos a pedirlle, que xa non só por esa necesidade de que asistan os
concelleiros, que teñen dereito a facelo, senón tamén pola sociedade que queira asistir
aos plenos, que a estas horas se lle imposibilita bastante. Fago novamente entón un
chamamento á súa responsabilidade para que estes plenos extraordinarios que está
convocando vostede, cando menos coide facer algunha chamada aos voceiros para
preguntar si consideramos oportuno ter os plenos a estas horas ou temos
dispoñibilidade para facelos a outras. E senón, simplemente fágaos no mesmo horario
que se celebran os ordinarios.
Dito isto, e entrando no fondo da cuestión, sobre este pleno extraordinario, o primeiro
punto é para a análise da situación creada. A nós gustaríanos, en primeiro lugar, dicir
que tal como se solicita este pleno chámanos a atención que no último punto se pida a
revogación de todas as competencias plenarias. Chámanos a atención porque, ata onde
nós sabemos, cremos que non existen competencias plenarias delegas polo pleno no
alcalde e polo tanto que se poidan devolver por parte da Alcaldía e nos gustaría
preguntar publicamente, non sei se ao alcalde ou á secretaria, se iso é así ou non.
Volvendo ao punto primeiro, de análise da situación, hai que dicir que todo isto chega
cunha comisión creada, comisión creada tarde, mal e arrastras, porque se creou como
se creou, cinco minutos antes dun pleno mediante un escrito da Alcaldía, e ante unha
petición, precisamente no mesmo sentido de comisión, por parte dos concelleiros de
Pacto X Ames.
Unha comisión que segue vixente, que segue funcionando, comisión na que tivemos
unha primeira reunión hai sobre dúas semanas, para falar precisamente deste tema e
onde entendemos que se ten que falar deste tema. Chámanos a atención porque nesa
comisión, o único que non falou foi o que hoxe fala, que foi o único que non falou nin
deu unha soa explicación, nin unha soa exposición, nin unha soa proposta, que agora si
fai público neste pleno extraordinario. Entendemos daquela que non o facía porque
precisamente se pedían este pleno extraordinario sería para falar neste pleno
extraordinario, o que nós consideramos que debería ser ou ter sido na comisión, que
para iso está, para traballar neste asunto.
Polo tanto, pola referencia de que nin subimos nin baixamos, somos galegos, nin
subimos nin baixamos, pero se vostede escoita, que parece que non, si que demos a
nosa opinión na comisión, na que dixemos que se tiña que estudar o tema da
municipalización pero que non o descartabamos, que esperabamos os informes
técnicos de viabilidade , e foi como se quedou nesa comisión, que se ía ver se existía
viabilidade ou non, para nós e así o incidimos e así está recollido, o máis importante era
non deixar a vía paralela morta. Así o dixemos na comisión, polo tanto subimos e
baixamos, moi claro iso foi o que dixemos.
No tocante aos pregos, facendo unha análise un pouco máis detallada de por que
quedou isto como quedou, pois ten vostede moita razón, e nós xa o dixemos no noso
debate. Apoiamos daquela eses pregos, o dixemos e o volvemos a dicir, por
responsabilidade, pola necesidade de facer que este concello tivera uns pregos. Fomos
os primeiros, estando vostedes aínda no goberno, en setembro de 2012, cando nunha
comisión solicitamos que o goberno se puxera a traballar nos pregos da auga, un ano
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antes de que terminara o proceso. Despois de setembro de 2012, en decembro e na
comisión con ocasión da Conta Xeral, volvemos a incidir na necesidade de empezar a
falar sobre o tema da auga, porque sabiamos que era un proceso longo e ademais
complicado, en decembro de 2012 o advertimos. E precisamente, na comisión da Conta
Xeral, non se nos dixo absolutamente nada dun decreto que xa estaba asinado daquela
polo cal, en teoría, se estaba, ou se comezara a traballar cunha comisión na que
estaban os técnicos para facer precisamente todo o que é o estudo da auga. Dicimos
que é unha comisión teórica porque aínda hoxe, a día de hoxe, non temos nin un só
documento no que se diga cales foron os traballos que se fixeron nesa comisión e os
resultados deses traballos. Unha comisión que vostedes, estando no goberno, non
coñecían. Unha comisión que, ademais, vimos despois cando se crea a comisión
plenaria, que non se presenta ningún documento relativo á mesma. Polo tanto nós
fomos os primeiros que dixemos que se tiña que empezar a traballar neste prego, e que
ademais se tiña que facer canto antes porque sabíamos, porque así o sabíamos de
cando estivemos no goberno que ía ser complicado e longo. E non foi ata o 16 de abril
de 2013 cando se empeza a traballar neste asunto.
Polo tanto, a comisión onde se estudou este asunto nace mal, tarde e arrastro, e así o
dixemos. E ademais nace coa presentación dun documento, non, minto, non se
presenta senón que se di, que se está a facer un documento, por parte dunha empresa,
precisamente para auditar toda a rede. Iso é o que se di nesa primeira reunión. Pasan
varios meses, dende abril ata xuño, que nós temos acceso a esa documentación e a ese
documento, a ese presuposto do que vostede falaba de 12.000 euros, e ao currículum
da empresa que facía eses traballos. Para nós ,o denunciamos, o dixemos e o volvemos
a repetir, esta é a clave de por que queda como queda. Esa “auditoría”,entre comillas,
que se facía, non foi tal auditoría, e foi algo que nós estivemos pedindo dende o
primeiro momento, era necesario facer unha auditoría. E se nos estivo dando largas ata
o final e practicamente obrigando á empresa concesionaria a presentarse nesta
comisión para pedirlle esa auditoría, cando o documento de auditoria tiña que estar xa
presentado en setembro, unha vez xa en prórroga coa empresa. Polo tanto, para nós, o
estudo económico financeiro, que é o que xerou problema porque se chamaba
anteproxecto, inicialmente non se falaba de auditoría, así o recoñeceu o propio director
desta empresa, ou o xerente, que non era unha auditoría e que se chamaba
“Anteproxecto de explotación do ciclo integral da auga”, que ao fin e ao cabo non era
máis que un plan económico-financieiro para a concesión; plan económico-financieiro
que para nós, dende logo, ten moitas carencias.
O que está claro é que a responsabilidade chamaba á porta e se nós, ou ben votabamos
en contra ou ben nos abstiñamos, a consecuencia , o que ía pasar era que isto se tiña
que volver a comezar. Quedaba unha porta aberta, que era na que nos pensabamos,
esa porta aberta era a negociación coas empresas por parte do goberno. Negociación
que, unha vez comezada a licitación non podía ser pero sí era posible que se
contestaran as dúbidas das empresas durante a licitación. Pero claro, o que nós non
podemos é estar no goberno, e polo tanto, o que non podemos controlar é o que se fai
dende o goberno para, precisamente, aclarar tódalas cuestións ou dúbidas plantexadas
no procedemento. As empresas, neste caso dúas, Aquagest e Espina & Delfín, si que
presentaron as súas inquedanzas e polo tanto o seu interese neste procedemento pero,
como se di, foron moitas as dúbidas plantexadas para o procedemento e foron moitas
as preguntas que se presentaron.
Pero como dixemos, non podemos estar nós ao fronte, nos toca estar na oposición, nos
toca facer aportacións, que as fixemos, e foron moitas ao longo de todo o traballo da
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comisión, pero cando toca respostar a cada unha das empresas, non nos toca a nós
facelo. E despois de ler todas as preguntas que fan as empresas, relativas aos pregos
técnicos e administrativos, chaman a atención as respostas que se dan dende o
concello. En relación ao prego administrativo practicamente se resolven tódalas
dúbidas, así como a maioría das dúbidas dos temas económicos, pero en relación ao
prego técnico non se fixo o mesmo. Vexamos as preguntas. As empresas preguntan,
por exemplo, se ao non existir Regulamento ao respecto, se se pode indicar o número
de fontes de uso público, se están ou non conectadas á rede, periodicidade, analíticas,
e parámetros que son necesarios facer. Para esta cuestión, a contestación , e nos
chama a atención que, en primeiro lugar, as contestacións van en castelán, xa é algo
que repetimos na comisión, que son documentos oficiais e polo tanto deberían ser en
galego, así como os pregos que no seu día tamén se presentaron en castelán, a
contestación é que el licitador realizará una estimación de los costes asociados a este
concepto en base a su experiencia y al conocimiento de la zona.
Cando preguntan as empresas, estou indo particularmente ás preguntas que fai
Aquagest, despois explicarei o por que, cando se fai a pregunta sobre a falta de
recursos de subministro por deficiencias nas infraestruturas existentes para a petición
das cisternas das que se estivo falando, durante “un período de tempo prolongado” , se
resposta que la determinación del período de tiempo al que se refiere el apartado
quedará a criterio de los servicios técnicos, isto é, das cisternas que teñen que ser
usadas no caso de falta de auga.
A empresa pregunta: Que quere dicir que será necesaria indicación expresa da situación
e superficie das dependencias, oficinas, naves, talleres, almacéns, laboratorio? Que
documentos é necesario presentar? E respóndese: Cada empresa presentará la
documentación que considere oportuna, de acuerdo con lo especificado en los pliegos.
Isto, dende logo, é unha contestación a escapatoria, é unha contestación, simple e
llanamente, de falta de diálogo ou de prepotencia, non sei cal das dúas, ou da mistura
probablemente de ambas. Cando se segue preguntando se existe algún sistema de
automatización do servizo mediante telemando, contéstase: El licitador presentará la
documentación que considere oportuna de acuerdo con lo especificado en los pliegos.
Cal é o regulamento municipal de verteduras e depuración? El reglamento municipal de
verteduras será el vigente en cada momento; de no existir, se aplicará la legislación
vigente. Isto é algo ao que fan referencia ás dúas empresas, sobre o regulamento,
porque é mais, nun dos puntos bastante longo Aquagest, expón que non é posible facer
esta licitación sen ter coñecemento do Regulamento. Fago mención disto porque na
primeira reunión da comisión o 16 de abril de 2013, este grupo solicita que se faga
paralelamente un Regulamento para a licitación do servizo, e despois vostedes
decidiron que non fora paralelamente senón que se fixera despois da licitación e nós
con iso non estivemos de acordo en ningún momento.
Se solicita, por exemplo, que se estableza cal é a información mínima que haberá que
recompilar e incluír no SIX, Sistema de Información Xeográfica, e se resposta que el
licitador realizará una estimación de los costes por su conocimiento de la misma y de su
experiencia. Se pide cales son ou serán os procedementos establecidos referentes á
realización das enquisas anuais, se resposta: los criterios los establecerán los servicios
municipales. Se pide información sobre o responsable da prevención de riscos adscrito
ao servizo e se será a tempo total e se resposta que se aplicará o disposto nos pregos
en base á lexislación vixente.
Tanto custaba respostar ás empresas? Independentemente de que esa documentación
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poida ou non poida estar, eu entendo que dende o momento en que as empresas
solicitan esa información, fan o traballo de pedir toda esa documentación, máis aínda se
o concello e o goberno ten esta documentación porque entende que está nos pregos,
que lles custaba a vostedes dar esa explicación, dar esa contestación e dar, sobre todo,
resposta as preguntas? Máis se cabe cando, precisamente en moitos dos puntos aos
que se fai referencia, mesmo a nós, nos custa volver a encontrar esa documentación.
Cando se pregunta, por exemplo, polos custos da realización de proxectos, se resposta
que el licitador realizará una estimación de los costes en base a su experiencia y al
conocimiento de la zona.
Eu non sei o que vostedes buscaban con estas contestacións porque é continuo, teñen
frechas por tódolos lados, é un punto tras outro, folio tras folio, pregunta tras pregunta.
Podemos estar falando de parágrafos de preguntas por parte das empresas que chegan
ás 20 liñas e a contestación é a mesma sempre: xa se deu contestación no apartado
anterior, a redacción dos pregos está perfectamente clara en relación á consulta
plantexada, etc. Se estivese perfectamente clara, non preguntarían. E se preguntan, e
non o atopan, empresas que saben do que están a falar, se está tan perfectamente claro
copie e pegue, e de contestación, que lle custaría? É unha tras outra, unha tras outra,
mesmo unha fai referencia ao mantemento dos contadores, do que falaba antes o señor
Argibay, e precisamente a referencia que se fai ao estudo económico-financeiro co cal
se atopan as empresas para mirar estes custos, no caso dos contadores, de ter que
cambialos, é un custo que se establece en 16.000 euros, e chama a atención que tanto
Aquagest como Espina & Delfín valoran o custo deste servizo en preto de 100.000
euros, 98.000 euros un e 93.000 euros o outro, algo se faría mal, entendo.
En relación aos permisos de verquidos e instalacións de depuración, a efectos do
estudio, hai que entender que as empresas para pagar ese canon teñen que facer un
estudo de custos de todo o que se pide no prego, un prego que, probablemente, como
recoñece o alcalde na prensa, ou polo menos foi o que escoitei hoxe na radio cando
intervén, pode ser demasiado restritivo, ou cales foron as palabras exactas? Que foi
demasiado esixente. Á vista está que debeu ser e de aí a resposta.
O que está claro é que, dende logo, as contestacións non deron ás empresas
información ningunha á maiores para poder concorrer a este concurso, e aí está a base
de que quedara deserto o concurso.
En relación ao punto dos permisos de verquido faise referencia a que as instalacións de
depuración están incluídas no contrato, e as empresas solicitan a documentación dos
permisos de verquido de Augas de Galicia das sete instalacións ao obxecto de calcular
os custos. Piden loxicamente esa información e o concello, o único que responde é: No
se dispone de esta información, por lo que el licitador realizará una estimación de los
costes asociados a este concepto en base a la experiencia y al conocimiento de la zona,
basándose en la legislación vigente.
A empresa ten que facer unha estimación dos custos, e como vemos non é de un
concepto, porque se fose un, dous ou tres, pois faría unha estimación, e dentro deses 4
millóns serían 4,5 ou 4,2 o que lle vai no contrato, e xa dixemos publicamente na
comisión, que todo o que se estivera pedindo a maiores do que se ten actualmente ía ir
repercutido directamente no canon ou, neste caso, na posibilidade de que a empresa se
presentase ao concurso.
Falan tamén as empresas neste caso Aquagest, dunha materia sobre a que este grupo é
coñecedor que é a fibra óptica. Se pregunta por parte desta empresa, algo tan lóxico
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como coñecer, para poder valorar despois a rede de fibra óptica que está instalada,
cantos kilómetros de fibra están instalados no interior dos condutos, que dereitos e
deberes ten o concesionario respecto a esta, e se existe algún problema actualmente
coas devanditas redes. E a resposta que da o concello é: Las obligaciones y deberes del
concesionario son las mismas que las relativas a cualquier otro servicio. É mais, cando
piden saber para poder facer a limpeza das redes se resposta que no se considera
relevante esta información. Entendo que cando o concello, o goberno, esta a respostar
que as obrigacións do concesionario son as mesmas que as relativas a calquera outro
servizo, non se esta a respostar cantos kilómetros de fibra óptica están instalados no
interior das conducións e que dereitos e deberes ten o concesionario respecto a isto, se
existe algún problema actual coas devanditas redes tampouco se lle da resposta e cales
son as obrigas da empresa instaladora (Dominiom Tecnologías) tampouco se da
resposta.
As contestacións e son moitas e moitas, nas que se esta a dicir continuamente o
mesmo, dan a entender que vostedes non querían que se presentaran empresas,
osadía, prepotencia ou falta de diálogo. Nós entendemos, e dende o primeiro momento
así o dixemos e non nos caen prendas en dicilo, que entendíamos que si se quería licitar
este contrato e se quería facer nas mellores condicións, se debería ter falado coas
empresas, se debería ter dialogado coas empresas previamente e inclusive agora,
posteriormente, e o seguimos defendendo, e ademais con luz e taquígrafos e así
pedimos por exemplo que na comisión estivera presente a actual concesionaria para
que dera explicacións do que estaba a acontecer, naquelas comisións, onde a
concelleira dicía que non se daba información e que non se achegaban documentos, e
despois cando asistiu o persoal responsable de Espina & Delfín a realidade foi outra.
Entendemos que ese traballo coas empresas ten que ser directo, e ten que ser directo e
para todos igual e así non haberá problemas de si se esta beneficiando unha empresa
ou a outra. Dende logo para nós é clave saber e coñecer porque o Concello non ten esa
capacidade técnica, neste caso, para este prego, e así o dixemos e así o critiquei no día
en que o grupo socialista apoiou estes pregos, dende logo pregos que eran moi
beneficiosos para o Concello sempre e cando se tivera a vontade de querer sacalos.
Dende logo a vista está que con todas estas respostas que se foron dando e son moitas
mais que as que dixen, non había esa vontade por parte do goberno de sacar este
proceso.
Agora que ocorre ou en que punto estamos? Pois estamos nun punto crítico, un punto
no que non temos contrato en vigor, estamos prorrogando un servizo que nos custa,
que non sabemos nin a día de hoxe o que nos custa mensualmente, e un servizo no que
aínda hoxe non sabemos que vamos a facer con el. Na comisión que tivemos hai dúas
semanas se estableceu un protocolo de actuación e nós dende logo non vamos a ser os
que saquemos fóra das comisións o que se fala nas mesmas e polo tanto creemos que
toda a proposta que se teña que facer, se ten que facer na comisión, e non nun acto
público nin nos medios da prensa, e polo tanto, as nosas propostas como así o
dixemos as faremos na comisión. E seguimos esperando de que se nos dea ese traballo
técnico que se está a facer, sobre a posibilidade de municipalización; é algo que
dixemos que nos parecía moi complicado pero que entendemos que ao igual que ten
moitos inconvenientes ten moitos beneficios, e polo tanto, o primeiro que hai que saber
é se é viable ou non é viable.
E se é viable que estea demostrado con documentación, e non de viva voz ou de
palabra como se estivo facendo con outras moitas cousas. Polo tanto, unha vez que se
teña iso, o que faremos será tomar unha decisión por parte do grupo socialista, se vai
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para a municipalización, se vai para o negociado ou se vai para un novo contrato de
licitación.
O que si dixemos, e o seguimos dicindo, e o seguimos pedindo, é que non quede en vía
morta a outra vía, a da licitación. Queremos saber e así preguntamos agora, que se fixo
dende o día da comisión ata o día de hoxe en relación aos pregos; si se estivo
traballando coas empresas ou se estivo dando contestación particular sobre cada unha
das cuestións ou mirando cada un dos puntos sobre os que as empresas estiveron
solicitando información. Nos gustaría saber se se fixo algo novo ou estamos en stand by
e simplemente mirando a vía da municipalización, porque cada mes que pasa lle está a
custar moito diñeiro ao concello e o peor de todo, e o volvemos a dicir agora en
decembro de 2013: en teoría, e ata onde sabemos, porque no último pleno preguntei e
alí quedou, en teoría e ata onde sabemos, en setembro de 2014 remata o prazo no que
está Espina & Delfín coa prórroga do contrato. Polo tanto xa vamos mal de tempo
novamente, e se queremos licitar novamente este concurso, ou se queremos
municipalizar o servizo, ou se entramos nun negociado, se ten que facer canto antes. E
polo tanto o advertimos, igual que hai un ano, que estamos mal de tempo, o volvemos a
advertir agora, e xa o dixemos na comisión pertinente. De momento nada máis.
Toma a palabra o alcalde, Santiago Amor Barreiro, que di: Moitas gracias señor
Miñones. Ben, vou comezar cun dos aspectos que comentou o señor Miñones. Se fala
de dano económico ao concello pola prórroga. É unha forma de velo non? Eu creo que
agora mesmo estamos prorrogando un contrato que tivemos durante 15 anos, e se fala
agora de dano económico. Que pasa que durante 15 anos o concello non sufriu
ningunha merma, non tivo ningún prexuízo económico? Pois a todas luces, co prego
que tiñamos en vigor, creo que a resposta é clara. Cando se liquide o contrato se verá si
o concello este ano tivo un prexuízo, ou ao final non é tanto prexuízo. Hai dereitos e
obrigas que se establecen nun contrato, entre ámbalas partes, aínda que estea
prorrogado. No tocante a outros aspectos, no que máis se fixo fincapé son as preguntas
das empresas, pois ben, eu creo que o procedemento que se seguiu neste asunto de
pedirlle ás empresas que formularan as súas preguntas, creo que foi un procedemento
exemplar. Ás empresas se lles dixo que solicitaran as dúbidas que tiñan a través do
rexistro, para que non viñeran unhas empresas si, outras non, e a posteriori as respostas
se deron a través da plataforma de contratación. Eu estiven mirando e non coñezo
outros procedementos nos que se fixera desta maneira á hora de respostar ás
preguntas. Eu creo, e non so eu o creo, hai preguntas que se fixeron a sabendas da
resposta. Por que as fixeron? Iso terán que dicilo as empresas, pero eu creo que moitas
preguntas que se fixeron foron a sabendas de que tiñan xa a resposta para esas
preguntas. Eu tampouco vou a cansar co tema das preguntas das empresas, pero a
actual concesionaria falaba e preguntaba polo Regulamento, preguntaban por un
Regulamento. É curioso que nestes días que falamos coa concesionaria, e abordamos
aspectos como por exemplo o do Regulamento, a empresa nos dixera que en relación
ao Regulamento tiñan xa un presentado no concello. Díxenlles que ata onde eu sei, non
teño coñecemento de ningún Regulamento. Insisten en que sí o presentaron e se lle
pediu a traballadores deste concello que están na sección de arquivo, que buscaran ese
Regulamento. E hoxe, aparece un escrito do ano 2005 onde a empresa concesionaria,
mo acaban de entregar fai un momento, onde a empresa concesionaria di que
“proceden a entregarles de nuevo un proyecto actualizado del reglamento del servicio
municipal de abastecimiento y saneamiento”. E a empresa concesionaria nos pregunta
por un Regulamento? Farei chegar copia deste escrito. Nos preguntan polas piscinas
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que hai que manter, pero quen estivo facendo a análise das piscinas durante 15 anos?
Despois nos preguntan polo custe das cisternas. Pero si fai tres anos tivemos que
comprar auga en cisternas porque tiñamos un problema de abastecemento, e se estivo
inxectando auga na rede a través de cisternas, e nos preguntan polo custe das
cisternas? Outra empresa, que é a competencia, no límite do noso concello, preguntaba
polo custe da publicidade. Home, una empresa que ten unha magnitude como a que ten
a empresa que ten a concesión no límite do noso concello con Santiago, eu creo que
sabe canto costa inserir un anuncio nos Boletíns Oficiais ou nos medios de
comunicación. Fai pouco eu lía, co cambio de nome desta empresa, páxinas e páxinas,
nos medios de comunicación, publicitando a súa nova denominación.
Pois si, eu creo que moitas das preguntas que fixeron as empresas, xa tiñan resposta.
Moitas foron sorprendentes, sorprendentes para empresas que entendo que teñen unha
especialidade no sector. Que se puideron contestar doutra maneira? Pois posiblemente,
pero cando as preguntas se presentan case que no límite, e hai que respostalas con
urxencia, para poder publicalas no perfil do contratante, ao mellor fai que un tire pola
rúa do medio, e conteste as preguntas desa maneira.
No tocante aos pregos, eu xa o dixen, non me cansarei de dicilo, que o concello optou
polo camiño máis difícil. Optou polo camiño máis difícil porque estes pregos, e así o
dixeron os concelleiros que apoiaron estes pregos, miraban polo interese municipal. Eu
non vou a permitir que se diga, porque é un insulto aos traballadores deste concello,
que se copiaron estes pregos. Non vou a permitir que se diga iso porque hai un traballo
dos traballadores municipais, no que se colleron estes pregos e se colleron outros
pregos, todos andamos buscando moitas veces información, en pregos doutros
concellos, sobre todo cando un está no goberno, para saber o que se está a facer
noutros concellos e para ver se nós podemos resolver algunha situación ou mellorar
algunha situación que temos na nosa casa. Pode ser que nos pasaramos defendendo o
interese municipal, eu creo que é a responsabilidade que temos que ter os que
formamos parte desta corporación, ou que deberíamos de ter todos os que formamos
parte desta corporación. Durante estes meses se dixo de todo en medios de
comunicación e mesmo neste pleno. Aquí se esta falando de que coa introdución de
modificacións ía haber aforros, pero aforros para quen? Aforros para as empresas. Así
quedou constatado quen esta polo lado do concello e os intereses dos veciños. Que hai
erros? Eu non digo que non haxa erros de fondo, e os admitimos pero o prego tiña unha
intención que era esixirlle demasiado ás empresas co fin de defender o interese do
Concello, porque ultimamente e por desgracia xa estamos fartos de que a todos nos
comparen con eses outros concellos que están saíndo nos medios de comunicación por
situacións parecidas, perdón por situacións vinculadas a un sector que é moi
complicado e moi particular.
En relación ao prego do ano 1998, solo se presentou unha empresa, foi impugnado e
non pasou nada. Creo que todos os que forman parte da Corporación, neste momento
na oposición, nalgún momento tiveron algunha situación relacionada co prego e levaron
moitas sorpresas porque moitas veces non se entenden certas situacións porque o
prego é o que manda, un prego de hai 15 anos. Respecto ao diálogo coa empresa, claro
que hai diálogo coa empresa, é mais a empresa moitas veces lle temos dito que
independentemente que non estiveran cuestións dentro do prego, dentro dunha relación
de quince anos onde a empresa pasou de ter catro mil abonados a ter catorce mil, algo
tiñamos que estirar de cara ao lado do Concello. Eu supoño que o verían moitos de
vostedes pero aqueles que non o viran, o prego do ano 1998 esta á súa disposición e
me gustaría que sinceramente o viran, ten indefinicións e indeterminacións.
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A empresa concesionaria manifestou no seu momento un interese en prorrogar este
contrato, pero o prego en vigor coas súas indeterminacións, a prórroga favorecía a
empresa. Que hai que revisalo? Que nesa comisión temos que definir cal vai a ser o
camiño a seguir? Efectivamente, pero que ninguén dos que estamos aquí se ten que
chamar a engano, a partires de agora o fío condutor vai a ser o mesmo, vamos a seguir
esixindo o máximo posible para o Concello e o xusto para as empresas, que ninguén
pense que porque se abra un novo procedemento ou se busque outra fórmula na
comisión, o servizo en Ames se vai a dar a prezo de saldo. Eu non entendo os ataques
cando se di que o prego é demasiado duro, cando se defenden os intereses municipais.
Que o concurso quedou deserto, non vai a ser a primeira vez que quede deserto un
concurso de estas características, porque así esta a pasar en moitos ou en algúns
concellos en función do actual escenario. Respecto a unha alusión que se fixo aquí,
efectivamente o alcalde do Concello de Teo co que debe haber colaboración
institucional, diálogo institucional entre Concellos, entre alcaldes independentemente da
forza política que un teña, pois se acordou que tiñamos que sentarnos para buscar
algún tipo de acordo. Había un procedemento xudicial en marcha, entre o Concello de
Teo e a empresa que leva a concesión aquí en Ames que tiña a explotación dunha
depuradora naquel Concello, que é a depuradora de Francos, onde se manda o
saneamento do Milladoiro. Me dixo que había que buscar un acordo, xa que non
atopamos ningún tipo de acordo entre o Concello de Ames e o Concello de Teo, polo cal
Ames manda os residuos das vivendas do Milladoiro a esa depuradora, e iso non
estaba, e entón me dixo a partires de agora cando salga a sentenza temos que
sentarnos e ver como repartimos ese custes, uns custes que a empresa concesionaria
de Ames facilitou e que está no informe económico financeiro. É mais, ese dato que
figura no informe económico financeiro, se pode contrastar coa reclamación xudicial
que interpuxo no seu momento a empresa concesionaria contra o Concello de Teo, pola
xestión de esa depuradora; hai unha sentenza que acredita que o custe durante noventa
e tres meses creo recordar se non me falla a memoria, de explotación de esa
depuradora, era de cincocentos e pico mil euros, que despois a rebaixaron a
catrocentos setenta mil debido a que o Concello de Teo había pagado os custes de
enerxía eléctrica; segundo esa sentenza, catrocentos e pico mil euros era o que tiña que
pagarlle o Concello de Teo á empresa que estaba explotando esa depuradora en Teo.
Se o dividimos entre 93 meses, porque hai que recordar que a empresa que fixo que esa
depuradora tiña un ano de xestión, aínda que despois estivo alí hasta que houbo unha
sentenza xudicial, pois eran 93 meses e se dividimos esas cantidades entre os 93
meses, se dicía que Ames tiña que pagar un terzo pero iso non estaba documentado, e
non nos saían as cantidades que nos estaba a reclamar o Concello de Teo.
Llo dixen ao alcalde de Teo, falamos coa empresa e lle dixemos “nos estades pedindo
isto, pero non o temos documentado”; nós queremos que cos datos que nos facilita a
empresa, sempre e cando teña un mínimo de sentido cumprilo xa que hai unha sentenza
que así o respalda.
Pedir a dimisión da concelleira por defender os intereses municipais me parece
surrealista eu creo que é surrealista, e despois o de pedir que se retiren as
competencias da Alcaldía, a señora secretaria dirá, pero creo que ese acordo non se
pode adoptar porque non existen tales competencias delegadas, outro surrealismo
mais.
Este goberno falou con empresas do sector e falou con administracións que teñen
competencias nesta materia, e nos din que este prego é perfectamente asumible e que
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a problemática, independentemente deses artificios das preguntas, ven dado pola
situación económica das empresas do sector e en particular dalgunhas empresas do
sector. A partires de aquí os pasos se darán e se abordarán nesa comisión plenaria,
onde se analizarán as opcións que se puxeron enriba da mesa e outras que se podan
dar. Abrimos unha segunda quenda para aqueles que desexen intervir. O señor Doval
ten a palabra.
Toma a palabra Xosé Anxo Doval Rey, que di: Despois de escoitar os argumentos dos
propoñentes deste pleno, eu sigo sen entender as razóns desta convocatoria e deste
xexún que se nos propón por parte da Alcaldía.
A intervención poderíamos dividila en dúas partes: primeiro está a cuestión do plaxio, a
EDAR de Calo, o depósito de Coira e algunha outra cuestión mais por aí que xa temos
escoitado en outros plenos anteriores; e unha segunda parte referente ás propostas
para saír desta situación de non presentación de licitadores, nas cales o propoñente
opta por unha delas e iso si que é novo porque ata onde eu cría estabamos nunha
comisión onde se estaba falando da mellor forma de actuar, polo tanto convocar un
pleno para falar de algo onde temos unha comisión, sigo sen entender os razoamentos
porque na primeira parte non se dixo nada novo, mais que ler algunha das preguntas
que fixeron as empresas.
Con respecto a esa primeira parte practicamente non vou a dicir nada por non repetir o
que tamén dixen noutros plenos, que é basicamente que as razóns de non presentación
de ofertas son cuestións de tipo estritamente económico, como son a maior parte das
preguntas que realizaron as empresas onde as inconcrecións que había no prego
determinaban as súas dúbidas ao respecto de presentarse ou non, pero diso falarei un
pouquiño despois.
En relación coa intervención do señor Argibay, fala de que os custos de municipalización
serían, como mínimo, de arredor de 14 ou 15 millóns de euros no conxunto dos anos.
En ningún dos plenos nos que se falou deste asunto se falou deste dato: custes de
explotación dados pola empresa Espina & Delfín: 1.537.000€, ingresos ano 2012:
2.061.000€. Multiplicade por 15 e sabedes os beneficios que esta empresa obtén ou vai
obter, ou no seu caso a licitadora obtería, e comprendede se iso cobre ou non posibles
inconcrecións dos pregos, e non deste prego, de calquera prego, porque é para 15
anos. O que poida pasar agora co custo de explotación, por poñer un exemplo o da
potabilizadora nova, ata aí se pode preguntar, aínda que se sabe que tipo de planta é
pode ser impredecible nos parámetros nos que nos movemos. Pero é asumible un
marxe de beneficio de aproximadamente 12 millóns de euros no conxunto dos anos?
Que cada un saque as súas propias conclusións, e que saque tamén as súas
conclusións sobre si é asumible ou non un canon de 4 millóns de euros que é o que aquí
se establece. En canto á municipalización optar por ela é completamente beneficioso
para o concello, porque todo ese marxe de beneficios que neste caso a empresa tería,
serían para o concello e poderían regular unha baixada de prezos, como están facendo
case tódolos concellos que teñen municipalizado o servizo, ou en beneficio dunhas
maiores inversións, dunha mellor situación da rede e da prestación do servizo en xeral. E
vou a rematar aquí porque digo que non é o sitio para discutir este asunto, temos una
comisión conformada e aí se determinará en función dos informes que se traian por
parte dos técnicos cal sería a mellor opción ou a opción pola que opta cada un, porque
algúns estamos optando, eu dende logo, con ou sen informes, o teño claro.
De tódolos xeitos tamén quero dicir unha cousa sobre o tema do plaxio. Como todos
sabemos, o plaxio é delito. Si se di que un documento está plaxiado, e que alguén o
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presentou e por iso se lle pagou 12.000 euros, perdón 12.100 euros, esa persoa
inmediatamente debería poñelo diante do xulgado. Iso non quita que por parte do
goberno neste caso haxa moita responsabilidades, a primeira na lingua, é lamentable
que se contesten as preguntas en castelán, concretamente que as preguntas que se fan
en galego que se contesten en castelán é incumprir as normas que nós temos no
concello, non é asumible. Unha segunda cuestión que me afecta a min, ou a nós, a noso
grupo, porque apóiamos tamén os pregos do concurso é en relación as contestacións
que se deron as preguntas das empresas. Algunhas preguntas das empresas
efectivamente estaban feitas con moito retintín falando finamente, pero as contestación
por parte do goberno tiñan que ser as adecuadas a cada unha delas e non contestar de
forma xenérica. Digo que este asunto nos afecta porque cando falábamos do prego
sempre se dicía que como calquera prego podía ter inconcrecións e que por iso cando
as empresas preguntaran se contestarían para solventar posibles inconcrecións. Co cal
o goberno á hora de contestar dende logo moi mal, e ademais deixou mal a quenes
apoiamos o prego con esa salvidade. Ademais unha cousas é que o prego se aprobe, e
outra distinta o discorrer de todo o procedemento, nesa segunda parte vós non
cumpríchedes con nós, vós como goberno non cumpríchedes con quenes aprobamos
ese prego, coa obriga de dar cumprida e axeitada resposta ás preguntas que se facían.
O resultado podería ter sido outro de contestar axeitadamente as preguntas? Eu creo
que non porque é un tema económico. A cuestión ten un punto central que son os catro
millóns de euros que a empresa licitadora tería que pagar de forma inmediata e que
ademais tería que financiar, porque evidentemente esa liquidez non é algo que as
empresas teñan, iso é o cerne da cuestión. A cuestión é se nos poñemos de parte das
empresas que non teñen esa liquidez ou de parte do Concello que recibe ese beneficio
con ese canon. Hai poucos concursos nos que se pida un canon deste tipo e que se lles
pida que o abonen no primeiro mes ou no primeiro ano. Esa cantidade en grande
medida foi o que determinou o noso apoio, nos parecía un beneficio enorme para o
Concello ademais doutras cuestións que se lles esixía á empresa ao largo dos anos.
Outra cuestión é a posibilidade de estudar como aportar ese diñeiro.
Por último, e con respecto os outros dos puntos da orde do día, o segundo, o solicitar
que o alcalde cese á concelleira responsable do tema; nós dixemos por activa e por
pasiva que este goberno non está a altura, todo o goberno non unha concelleira en
particular, non está este nin o anterior goberno conformado, porque nós creemos e xa o
dixen no anterior pleno que isto non é so responsabilidade deste goberno, non se pode
chegar a última hora cando se tiñan que ter os deberes feitos como antes dixo o señor
Miñones. E por último, en canto ao terceiro punto, que devolva o alcalde as
competencias que lle cedeu o pleno, as competencias se ceden no pleno de
organización, eu estiven mirando o acta dese pleno porque nese pleno non puidera
estar, e non se cedeu nin unha soa competencia, que eu saiba, se lle cedeu á Xunta de
Goberno unha, pero ao alcalde creo que ningunha, entón mal se pode rescatar o que
non se cedeu.
Toma a palabra, Ramón García Argibay, que di: Vou empezar polo final, que vostedes
consideren que isto sexa ou non materia importante para un pleno extraordinario, é
totalmente respectable. É respectable que consideren que na comisión é onde temos
que ter a negociación dos pregos, co cal coincido absolutamente, pero hai unha
diferencia, que na comisión do que se está falando é do Regulamento. Se non me
equivoco se estaba falando do Regulamento, e nós na comisión, xa dixemos e de paso
aproveito para responder ao que dicía o portavoz do partido socialista, xa dixemos
claramente que o Regulamento o teñen que facer os técnicos, que nós non temos a
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capacitación suficiente para facer ese Regulamento. En calquera caso, aínda que se
tocara de perfil nesa comisión o tema dos pregos, está clara unha cuestión, cada un se
posicionou onde se posicionou, antes, durante e despois, polo tanto non nos veña
vostede con cuestións de que non lle interesa este pleno, non lle interesará á vostede o
pleno, é unha opción totalmente respectable igual que é respectable a nosa. A nos non
nos parecen opcións válidas outras que se están facendo e as respectamos.
En relación aos custes de explotación, non pode comparar vostede os custes de
explotación da actual concesionaria cos beneficios que dixo vostede, a verdade non sei
se é ese beneficio ou non pero voulle dar o beneficio da dubida, pero non pode
comparalo, non pode comparar unha empresa establecida dende hai moitos anos, con
tódolos medios materiais, os inmobles, os medios humanos, con empezar de cero, cun
concello que non ten o mais mínimo medio. Porque entón o custe de explotación xa non
existiría, sería explotación, simplemente. Esa é a diferencia, non vaia por aí porque iso é
facer demagoxia pura e dura. Coa baixada dos prezos estou de acordo, se hai que
baixar os prezos a costa do canon ao mellor é unha boa medida, e hai que estudala e
nós non nos negamos nin nos cerramos a que haxa municipalización. De feito dixemos,
que se aporte documentación polo servizo de Intervención e económico deste Concello
que xustifiquen se a municipalización é axeitada; claro, cando se fala de algo e cando se
queren empezar a facer propostas sobre algo, hai que ter uns datos mínimos e nós
temos os datos mínimos do que custaría facer ese servizo de municipalización. En canto
ao do plaxio, por certo estamos en prazo aínda para denunciar iso, polo tanto non se
adiante vostede; non digo que si nin que non porque a nós non nos gusta xudicializar a
vida política. Tamén lle digo que si vostede vai ao dicionario da Real academia española,
di que plagio es copiar en lo substancial obras ajenas dándolas como propias, iso é o
que di, non din nada mais e hai un matiz, isto non é unha obra. E claro que é posible
que sea xudiciable, outra cosa é que interese, dende o punto de vista da
responsabilidade, que tanto se apela aquí pero que non se usa, a xudicialización dun
procedemento como este. Mire, a verdade é que o que acabamos de escoitar por parte
de goberno, aínda me sorprende un pouquiño mais, aínda temos capacidade de
sorpresa. Na comisión preguntamos quen fai os pregos, e nos din que Luís Ordax, o
representante da empresa; agora o alcalde di que os pregos os fixeron os traballadores
e que estamos insultando os traballadores. É que non dou crédito ao que escoito, cada
día me sorprenden mais, aínda temos capacidade de sorpresa, e a saber onde vamos a
chegar durante este tempo. Aclaren dunha vez, ou fixeron os pregos os traballadores ou
copiaron e pegaron, que estou convencido de que foi así, o autor da empresa, aclaren
dunha vez quen foi porque o alcalde di unha cousa e a concelleira di outra.
Cando fala vostede de que é un prego demasiado duro, non confunda, termos non é un
prego demasiado duro, é un prego onde non se pode cuantificar absolutamente nada,
non se pode medir, as empresas non teñen a capacidade de estimar os custes, por
exemplo na páxina 45: “correrán a cargo do concesionario os soportes e medios
necesarios para introducir informacións nos sistemas municipais”, non saben as
empresas nin que tipo de sistemas municipais temos ni informáticos ni nada; páxina 47
“se o Concello así o indica o estudio de impacto ambiental será realizado por unha
empresa independente que aquel designe a costa do concesionario”; servizos de
soporte técnico, “o concesionario á súa costa deberá presentar dentro do prazo
establecido ou solicitado polo Concello todos aqueles informes, documentacións,
proxectos técnicos de execución, cuxo presuposto de execución material sexa inferior a
catrocentos mil euros”. O Concello lle di á concesionaria que ten que facer 200 obras
inferiores a 400.000 euros e os ten que asumir, pero mire nós na comisión porque nós
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falamos na comisión, pero o que pasa é que cando non hai mais cego que o que non
quere ver, e mais xordo que o que non quere escoitar, pois entón hai que recorrer a
outras cuestións, pero nós na comisión pedimos un informe urbanístico polo tema do
PXOU, porque di claramente o PXOU, o PXOU que vostede probablemente coñecerá ou
debería coñecer, di que “é responsabilidade da promotora entregar as urbanizacións
conforme a norma e que será unha empresa especializada ou a concesionaria quen
deberá vixiar se se cumpren ou non”; polo tanto, un pouquiño de seriedade, non diga
que o prego é duro, o prego non é que sexa duro o prego é totalmente indefinible.
Outra, “por motivos de seguridade o número mínimo de membros de persoal presente,
realizando traballos na estación de tratamento de auga potable nas estacións
depuradoras de augas será de dúas” e non especifica mais, nunha estación de
tratamento de auga dúas persoas poden ir a pintar unha ventana e non ten porque estar
dúas, con unha é suficiente, xa sabemos que a lei de prevención de riscos esixe que
cando se fai mantemento desas estacións teñen que estar dúas persoas, loxicamente,
pero para ir a pintar, para ir a cortar a herba ou para ir a pechar unha porta ou unha luz
que quedou acendida, non fan falta dúas persoas, é iso non está nos pregos. Cando
vostede di, ou no prego din, que piden un enxeñeiro técnico de obras públicas, pois
haberá que especificar mais, porque ao mellor hai persoas en todas as empresas que
teñen unha especialización distinta, non ten porque ser enxeñeiro técnico de obras
públicas, pode ser enxeñeiro técnico en outras moitas cousas e ter a capacitación pola
experiencia de moitos anos e ser totalmente válido para levar a cabo ese traballo. Polo
tanto tampouco os pregos están definidos, e esas preguntas as fixeron as empresas,
están redactadas, e como o señor Miñones antes dixo hai moitísimas máis, nada máis e
nada menos que mais de 160. Agora me pasa a compañeira a acta do 16 de xullo de
2013, onde di a concelleira: “xa se dixo aquí que era Luís o redactor do prego”. E
vostede agora di que son os traballadores do concello home por favor, non se escude
detrás dos traballadores máis, esa cantinela xa a temos máis que escoitada.
Outra “todas as instalacións deberán estar situadas dentro do territorio municipal de
Ames, salvo autorización expresa do Concello”, o que dicía antes do PXOU; “o
concesionario deberá colaborar co Concello no control de obras e realizar as probas
que se lle ordenen, dotandoas de vixiantes de obra durante a execución e comunicando
aos servizos técnicos municipais cantas deficiencias sexan detectadas tanto no período
de obras como no prazo de garantía”. No período de obra? A promotora ten que
entregar a obra en condicións, e se recibe, e hai un acta de recepción. E nesa acta de
recepción, se é apta se lle da e se non, se pon e se especifica o porque non está. Aí é
onde teñen que entrar os servizos, pero non lle pode vostede esixir iso, ou si pode
especifíqueo e cuantifíqueo, pero non o deixe no limbo. Porque este prego non é duro,
este prego é ambiguo e non hai por onde collelo. E podería continuar porque teño tal
cantidade de subraiados aquí que xa é que aburren. “O concesionario realizará á súa
costa a instalación de novos hidrantes ou bocas de rego que, por necesidade do
servizo, lle ordenen os servizos técnicos municipais”, se hai un técnico ao que lle da por
antoxo poñer un hidrante en cada esquina do Concello, co custe de cada hidrante pois
xa me dirá como o ve vostede, é dicir haberá que cuantificalo. Claro, as empresas non
se presentan, e dúas presentaron alegacións, pero ao mellor hai máis, non o sabemos
evidentemente, iso non o poderemos saber nunca, ao mellor hai máis empresas que
estarían interesadas en presentarse a este concurso e viron os pregos e desistiron, nin
se molestaron, porque saben que estaban perdendo o tempo. “O Concello de Ames
resérvase a dispoñibilidade de carácter gratuíto de toda a auga que se precise para
regar os xardíns, limpeza diaria, servizos municipais, locais e dependencias do propio
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Concello, piscinas municipais, centros de saúde, etc”, as cousas hai que definilas ben.
En fin, hai centos, non decenas, centos de pegas nestes pregos, centos, lóxico porque
non estaban adaptados á situación do noso Concello, é así de fácil.
Fala vostede de dano económico, e que o prego é o que manda. O dano económico
dos 15 anos que di vostede, especifique ben. Vostede considera que durante os 15
anos do prego antigo houbo dano económico? Diga si ou diga non, e se di si, diga por
que. E fale de cantidades ou de funcionalidades que están sen cumprir. Vostede sabe
que se un contrato non se cumpre, e considera vostede que non se está cumprindo, o
que ten que facer é denuncialo. Iso é o que ten que facer, pero non faga vostede historia
política demagóxica, non pode facer iso.
Nas preguntas, di vostede, que se seguiu un procedemento exemplar. Home, dende
logo non sei. Lle estivemos lendo un montón de preguntas e respostas nas que a
resposta é a mesma sempre e vostede segue ca mesma teima, procedemento exemplar.
Quizás teña que buscar nun dicionario o que significa exemplar, porque ao mellor ten un
erro de concepto. E logo nos saca hoxe que ten vostede un Regulamento do ano 2005,
que se meteu por rexistro no ano 2005, iso non o entendín, me gustaría que o aclarara,
porque se hai un Regulamento no concello dende o ano 2005 e vostede non o aportou á
documentación demostra o que dicimos sempre, que non traballan. Iso debería telo
vostede cando se creou aquela primeira comisión, por decreto, que non sei se se reuniu
ou non, non o sei, porque non vimos ningunha acta, ningunha conclusión, non vimos
absolutamente nada daquela reunión. O mínimo que tería que facer sería interesarse se
no Concello hai unha proposta de Regulamento ou non, por iso me gustaría que
explicara se o Regulamento o meteron hai uns días e tiña data de 2005 ou se o rexistro
de entrada era do ano 2005, iso teno que explicar non o pode deixar caer así do aire. O
de que as empresas concesionarias, tanto Aquagest como Espina&Delfín, fagan
preguntas, home non sei, non teño o coñecemento como para saber se esas preguntas
son ou non son axeitadas, pero non creo que empresas que levan toda a vida no sector,
fagan preguntas por amolar a un goberno. Non sei, ao mellor resulta que están
cambiando os tempos tanto que as empresas concesionarias, en vez de optar a un
contrato interesante e estable durante 15 anos de 33,5 millóns de euros como mínimo,
resulta que se dedican a amolar aos gobernos; e os gobernos en vez de intentar
responder ás preguntas, intentan amolar ás empresas. Ao mellor caemos nun círculo
vicioso, a ver quen amola máis a quen. Claro, se non hai diálogo, e se non hai, insisto,
capacidade de traballo para afrontar isto e a vostedes extránalles que pidamos a
dimisión, o cese non, a dimisión da concelleira? Pois home, eu creo que non lles debería
extrañar.
E logo a vostede lle gusta moito tirar pedras contra min, pero aí xa non vou entrar
porque mire, son cousas que vostede non dou nin un só dato, nin un só. Porque
compararnos con outros concellos, que se impugnaron pregos, perfecto, pero aquí
tamén hai dous recursos de reposición. Precisamente, por iso os pregos teñen tanta
importancia, e ten importancia que estean ben definidos e ben dimensionados, para que
se eviten eses posibles pleitos ao largo da vida dese prego, que son moitos, 15 anos.
Por iso cando as empresas non teñen esa seguridade, e cando non teñen a certeza de
canto lle vai a custar o servizo din, aquí non me meto, porque se me teño que facer
cargo, por exemplo, de tódalas cisternas de auga en época de seca, onde os cartos van
a saír en metros cúbicos, pois non me presento, porque non o teño medido, non son
capaz de medir esa situación. Polo tanto, home, diga outros datos, non se vaia polas
ramas, non diga cousas que non teñen que ver, non se esconda tras os traballadores, o
prego non é medible. E como non é medible, as empresas non poden cuantificar o que
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lle vai a custar, independentemente de que a conta de explotación sexa ou non sexa
cuantiosa, porque se é cuantiosa o que hai que intentar e minorala para que repercuta
sobre o concello esa minoración. Iso chámase risco e ventura, as empresas o teñen moi
claro. Cando se pode medir a cuestión van á licitación, se non poden medir e cuantificar
economicamente non van. O que máis me extraña é que teñan esa teima de seguir cos
mesmos pregos. Home, eu espero que teñan un pouquiño de, non sei, cintura política e
digan vamos a ver o que ocorreu con estes pregos, vamos a ver que podemos mellorar,
se a base serve,que non serve moita dela, falo dos técnicos sobre todo, pois haberá que
cambiala e vostede dirá o que queira pero ten moitísimos fallos, como o depósito de
Coira, que son 2.000 metros cúbicos.
En definitiva, e para non andar con máis historias, creo que a solución pasa por cintura
política, pasa por diálogo, e pasa por presentar algo que podamos presentar á licitación
como Concello e que para as empresas sexa atractivo; atractivo de forma bidireccional,
é dicir, atractivo para a empresa, para que teña unha marxe evidentemente á hora de
prestar o servizo, e atractivo para o Concello, para executar o canon dos 4 millóns de
euros, se é posible. Por certo, o canon de 4.000.000 de euros hasta dicían como tiñan
que facelo, 2.000.000 en caixa, e outros 2.000.000 a través dun crédito, home non sei as
empresas hoxe en día como andan, pero non creo que haxa moitas empresas que
teñan, en caixa, 2 millóns de euros. Non o sei, non o creo, outra cousa é que poidan
conseguilos, outra cousa é que teñan liñas de financiamento, iso é posible, pero que se
lles diga 2 millóns os tes ti na caixa, e outros 2 os tes que pedir a un banco, pois a ver
ese prego se está ben dimensionado ou non está ben dimensionado.
No respecto á auditoría, efectivamente, vostedes, e na comisión, se falou de esa
auditoría, a pedimos por activa e por pasiva, a pediron vostedes, a pedimos nós, a
volvemos a pedir, primeiro se lle chamou dun xeito logo se chamou doutro, mais do
mesmo, e non sei de que se extrañan, non o digo como crítica, vostedes estiveron nas
comisións igual que estivemos nós, viron a actitude do goberno, viron que estaban
pegando paos de cego continuamente, viron perfectamente que a improvisación era a
bandeira que levaban en cada comisión. Claro, cando se chega a esa situación a
responsabilidade dos que representamos e estamos neste pleno, non podemos calar.
Todos os grupos e todos os concelleiros que forman parte desa comisión estamos
cansos de facer achegas, de facer aportacións, de poñer ideas, de buscar fórmulas e o
goberno non fai nin caso, o exemplo do depósito de Coira dixémoslle que non hai
depósito e o puxeron igual. Que quero dicir con isto? Nós non podemos calar isto, iso é
responsabilidade, chega un momento en que dis non se pode, non se pode, porque ao
final pasa o que pasou, e dende logo nós nas comisións outra cousa non, pero tivemos
unha participación moi activa e vostede sábeo. De feito hai moitísimas actas onde
temos unha participación moi activa, e presentamos propostas por escrito, de palabra,
por rexistro, en sobre cerrado, cuantificadas, evidentemente cunha estimación, non ao
céntimo. Se vostede fala da comisión do Regulamento da auga o dixemos e o
seguiremos dicindo, nós non estamos capacitados para facer un Regulamento da auga,
non estamos, terá que ser alguén técnico nesa materia quen faga o Regulamento e
chegue a comisión e diga, “señores aquí teñen vostedes este Regulamento”; o mesmo
que os pregos chegaron e nós non fixemos os pregos, se os fixeramos nós, falo en
conxunto non falo só, se os fixeramos nós seguramente sairían moitísimo mellor. Nada
mais, moitas grazas.
Toma a palabra José Miñones Conce que di: Vou empezar polo final porque senón se
me olvida. É grave pero moi grave, que non saibamos a estas alturas a que comisión
vamos, tamén é lóxico, porque estamos en vinte mil comisións, pero é grave, é incrible.
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Hai dúas comisións referentes á auga: a do regulamento, que polo noso grupo asiste
Paco Doval, e a da licitación á que asistimos Paco Villaverde e mais eu. Precisamente na
última comisión, non lembro se foi xogada do goberno ou non foi, se intentaba meter
como asunto para tratar os pregos da licitación da auga na comisión do Regulamento e
de aí probablemente a confusión que hai agora. En relación a esa comisión nós
denunciamos pola prensa é creo que tamén metemos un escrito dicindo que esa
comisión non era para falar do tema da auga e se falou do tema da auga, foi cando se
comezou a falar do tema da municipalización e nesa mesma semana, dous días despois
(o venres), foi tamén a comisión da auga. Cando eu falo da comisión refírome a esa
comisión, a comisión para o tema da licitación da auga, que foi a primeira comisión que
se fixo unha vez que quedou deserta a licitación, vostedes non falaron, non dixeron
nada, e non dixeron nada porque pensaban falar hoxe.
Intervén Ramón Argibay que di: Son conclusións que saca vostede, nós non falamos
nada porque non tiñamos datos que aportar, son conclusións que saca vostede. Ou
cree vostede que este informe económico que trouxen aquí aparece do día á maña?
Continúa coa súa intervención José Miñones Conde: Por iso digo que cando estamos
falando destas comisións hai que saber diferenciar, e falo para uns e para outros, do que
é a comisión do Regulamento do que é a comisión da licitación, porque así se fixo
dende o goberno, é unha decisión política, neste caso da concelleira, que o
Regulamento non fose no mesmo momento que a licitación; dende o primeiro momento
nós solicitamos que fose xunto pero decidiuse que se fixera o Regulamento unha vez
rematada a licitación.
Dende logo que non quedan ben definidas as cousas no prego é certo, pero a toro
pasado, xa nós dixemos en varias ocasións que non somos técnicos, que non somos
especialistas nesta materia e fixemos aportacións nas comisións. Que tiveron vostedes
participación activa? Pois claro que tiveron participación activa. Tódolos grupos que
estivemos alí, tódolos concelleiros que estivemos alí tivemos unha participación activa,
facendo multitude de propostas, algunhas se meteron e outras non. Dende logo nós,
que non somos técnicos, non podíamos saber moitas das cousas que agora, cando un
le as preguntas, ou noutros casos non son preguntas senón que son opinións que fan as
empresas, pois entón é cando un di, home pois non está ben definido isto. É entendible
alcalde, que cando a empresa fala das cisternas, non era tanto porque esta empresa
non coñeza o custe das cisternas, lea a pregunta, é porque se di por tempo indefinido, e
claro non é o mesmo estar cunha cisterna dous días que estar dous meses. É lóxico,
non se puxo un máximo de días, porque o custe que teñen as cisternas non é o mesmo
en función do tempo, da necesidade, entón claro que é entendible que se dean estas
preguntas. Pero claro, chegar con prexuizos é moi malo, e iso é o que fixeron vostedes,
e están a facer vostedes, entrar con prexuizos, primeiro a concelleira coa adxudicataria
actual, Espina&Delfín e despois nas contestacións, é o que se ve. Que vostede como
máximo mandatario responsable institucional di aquí que xa sabían as respostas as
empresas, home, hai que ser moi valente. Refírese á concesionaria? dáme igual. Había
mais empresas, son mais as empresas que preguntan e as contestacións son as
mesmas para uns que para outros. Dende logo nós, e como acaba de dicir o señor
Argibay, non estamos capacitados para facer determinadas afirmacións, e vostede
tampouco. Vostede pode ter unha opinión, pero as opinións cando se é un responsable
institucional as ten que gardar, e o que ten que facer esa representación institucional, é
gobernar, falar, e dialogar, e iso é claro e evidente que vostedes non o fixeron. Por que
non contestaron? Eu aínda non sei por que non contestaron a cada unha das preguntas
que fixeron as empresas. Sobre todo se esa documentación xa a tiñan nos pregos, por
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que non contestaron? Tanto lles custaba? Volvo ao mesmo que dicía o señor Doval, a
licitación quedaba aberta precisamente para o momento no que as empresas
presentaran as súas preguntas e aí é onde había que falar e entrar no diálogo e onde
había que saber exactamente cales son os puntos fortes e os puntos débiles, e saber
exactamente se se tiña algunha concreción ou aclaración que facer. Vostedes decidiron
non facelo e tirar pola rúa do medio, como ben dixo agora, pois esas non son as formas.
Di vostede: como se pregunta mal, eu respondo mal. Home, onde estamos? Creo que
iso queda moi por debaixo do que se espera dun mandatario, tanto pola xestión como
pola falta de diálogo.
Do asunto dos pregos copiados vou ler unha cousa que creo que xa o lin tamén na
intervención que fixemos no seu día para a aprobación dos pregos. Nunha comisión, na
última das comisión que se ten antes de aprobar a licitación, nós pediramos daquela (no
mes de agosto) e a raíz da denuncia que se fai na prensa sobre o plaxio, nós pedimos a
nulidade do procedemento, porque entendiamos que se realmente existía un plaxio,
deberíanse anular todas as reunións da comisión. É máis, cando xa unha vez que se
denuncia este procedemento e estudamos os pregos de Cáceres, pois nos entrou a
dúbida, e o que fixemos foi solicitar un informe á Secretaría sobre se, a raíz destas
declaracións, se podía ou non anular todo o traballo da comisión. E na comisión última,
aínda sen ter ese documento, se pregunta, por parte do señor Argibay, se estamos
pendentes dun informe de Secretaría e a secretaria di que o seu informe estará cando
se convoque a comisión informativa, e despois di que procedimentalmente non hai
nulidade que declarar porque non hai acto administrativo aínda e que o único que pode
haber é a posibilidade de dar traslado do ocorrido ao Ministerio Fiscal por posible tráfico
de influencias e que nese momento non ve outra posibilidade. Se lle pregunta se o
posible traslado ao Ministerio Fiscal por tráfico de influencias é pola saída á prensa do
asunto dos pregos, e contesta a secretaria que si e despois intervén o interventor
dicindo que tomar como referencia pregos que se sabe que funcionaron noutros sitios, o
suficientemente alonxados do ámbito territorial no que se actúa para evitar
contaminacións, parécelle un bo xeito de actuar, lexítimo e defendible, sendo o que fai
todo o mundo. O interventor falaba do prego de cláusulas administrativas, que regula o
xeito en que as empresas acreditan a súa solvencia, non fala das cláusulas técnicas e
do prego técnico, porque o prego técnico o fixo a empresa OGPO, e o prego
administrativo os técnicos do Concello, así se dixo creo recordar nunha comisión.
Remata o interventor dicindo que en todo caso se alguén considera que isto merece
algún tipo de acción, debería actuar, a colación do que se falou de denunciar o
procedemento. E quen fai os pregos técnicos dos que estamos a falar? A empresa
OGPO á que antes nos referíamos nós dicindo que aí é onde nace para nós todo o
problema, porque é un prego ou un estudio que se dá a dedo, é dicir non é unha
decisión da comisión creada a tal efecto, é algo que fai o goberno, a dedo, sen
concurso nin nada. Temos nós aquí con data de 11 de novembro, a contestación á
solicitude que lle fixeramos para que se solicite á empresa OGPO unha factura que
corresponda cos traballos realmente realizados e que non se aboen os 12.000 euros que
tiña presupostados. Nós o pedimos por escrito, porque así o denunciamos tamén no
pleno no que aprobamos e apoiamos a licitación do prego. E a contestación di que o
que fai esa empresa é o prego de prescricións técnicas e o anteproxecto de explotación
do ciclo integral da auga, plan económico-financieiro da concesión e volve a poñer maio
de 2012, en vez de maio de 2013. Así mesmo dise que OGPO colaborou na redacción
do prego de cláusulas administrativas, é dicir por primeira vez, aquí, é cando nos din
que se colabora no prego de cláusulas administrativas en relación con algúns dos
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apartados, non sabemos en cales. E para a elaboración de dita documentación
realizáronse as seguintes actividades, as cales se inclúen na oferta económica
presentada, e se nos fai un relato de todas as actividades que se estiveron facendo e do
tempo, e a xustificación de porque se retrasou no tempo todo o procedemento. En
relación á redacción de pregos, se di redacción do prego de prescricións técnicas a
partir da realidade do Concello de Ames e as súas necesidades, e dise que o proceso
de redación tivo sucesivas modificacións co fin de elaborar un prego completo que
incluíra tódolos aspectos do servizo. Tamén se colaborou na redacción do prego de
cláusulas administrativas, concepto que non estaba incluído na oferta económica e do
cal nós non temos coñecemento, e así mesmo asistiu a diversas comisións (non
sabemos diversas cales son, porque asistiu a unha) e reunións no Concello de Ames,
concepto que tampouco estaba incluído na oferta económica. Isto é o que se nos
contesta, e fai una aclaración definitiva relativa ao depósito de Coira, que se queren lle
damos, porque foron vostedes os que o denunciaron no seu día e non sei se teñen este
documento ou non, debería estar na comisión tamén, aproveito para dicilo.
Polo tanto, que se fixeron mal as cousas estamos fartos de dicilo, pero que se fixeron
mal inclusive despois de aprobar en pleno a licitación, é evidente e está claro coas
contestacións, ou falta de contestacións ás preguntas. É máis, cando vostede, alcalde,
di que por parte deste goberno sempre se estivo negociando coa empresa
adxudicataria, é dicir Espina & Delfín, vostede fala, imaxino que o di nesa teima persoal
de dicir estamos negociando e dialogamos e todo o demais, pero é que hai
documentos e hai actas que recollen, precisamente, o contrario, pero foi nas comisións
e vostede ás comisións non acudía, facíao a concelleira delegada. Cando acode o
máximo responsable da empresa, o señor Santos á comisión, porque así se solicita por
parte da oposición, se lle pregunta se dende o 29 de novembro de 2012, que foi cando
se constitúe a comisión de estudio do servizo da auga, esa comisión fantasma, da que o
primeiro tenente de alcalde nese momento, Argibay, non coñece a súa existencia, pois
ao señor Santos se lle pregunta se dende algún departamento do Concello se tivo algún
tipo de reunión coa concesionaria para abordar este tema do concurso? Tívose algunha
reunión co goberno? Contesta Mario Santos que, oficialmente, ningunha. Iso é o que
recollen as actas, iso é o que quedou máis que evidente na comisión, e non foi só esta
pregunta, moitas preguntas máis neste mesmo sentido deixaban en evidencia,
precisamente, que non se falara coa empresa, e polo tanto non veña agora vostede
dicindo que sempre se estivo falando coa empresa e xa me da medo cando di que se
segue falando coa empresa, se é nos mesmos termos. Sigo esperando a contestación
de se dende o día da comisión hai dúas semanas se fixo algún avance no tema dos
pregos.
Cando fala vostede, alcalde, ao principio de se ter agora prorrogado o servizo favorece
ou non ao concello, ou o prexudica, mire, en primeiro lugar non se están facendo as
obras de saneamento do POS. Lémbrolle a vostede que unha reunión que tivemos en
xaneiro ou en decembro do ano pasado, nós propuxeramos unha serie de obras de
saneamento e a contestación que se deu daquela é que esas obras de saneamento ían
ir todas con cargo ao canon do proceso da licitación da auga. Pois para empezar, todas
esas obras non se puideron facer, nin se van a poder facer a día de hoxe. Todas as
obras que vemos que están dicindo vostedes na prensa que xa están rematadas do
POS 2013, non hai ningunha de saneamento precisamente por este motivo, ese xa é o
primeiro prexuízo entre outros moitos.
No referente ao prego de 1998 que o saca agora, para empezar claro que cambia o
prego de 1998 co prego que se saque agora, sexa cal sexa, no 2013, porque son 15
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anos despois e pasamos de 4.000 a 14.000 habitantes, claro que cambia e senón
cambia mal vamos, a pouco que se fixera cambiaría para ben, dende logo, para os
usuarios. Aí temos o segundo gran prexudicado, os veciños de Ames, que mentres non
teñan un novo servizo están prexudicados. Que hai moitas cousas mellorables?
Probablemente, mais ou menos, pero mellorémolas, precisamente para iso se fixo a
comisión; do prego inicial ao prego final hai infinidade de cambios e dende logo
mellores.
Do tema da municipalización, como acabou rematando o señor Doval, eu creo que non
é o lugar nin o momento para falar da municipalización, xa sabemos as posturas, hai
algúns que din que si si si municipalización e solo ven os beneficios. A postura do señor
Argibay resultante da súa primeira intervención é que da municipalización solo da os
datos dos prexuízos, e nalgunha cuestión ten toda a razón como cando di que non
podemos igualar o que vai a beneficiarse o Concello cunha empresa, porque non temos
os mesmos medios, pero aínda que os teñamos non é o mesmo a explotación que ten
dun camión cisterna a empresa, que ten ese camión cisterna para catro, cinco, seis ou
dous Concellos, co que vai a ter o Concello de Ames que solo é para o seu, é dicir eles
ese custes que teñen de material e demais dende logo os van a repartir entre varios
Concellos, para dar servizo a moitos Concellos e non solo para un concello. Por iso nós
dicimos que hai que ver con moito detalle canto custa unha cousa e canto a outra, e
diso temos que falar na comisión. Pero volvo ao mesmo, nós non somos técnicos
somos políticos, e como non somos técnicos o que hai que referenciarse é a un técnico
ou un grupo de técnicos que fagan esa labor. Precisamente os técnicos neste caso
municipais non teñen esa cualidade ou especificación para poder darnos esa axuda, e
cando se recorre ao que se recorreu, por moito currículum que podamos poñer enriba
da mesa, esta claro e queda evidente que tampouco foi o mais axeitado, pero foi o que
decidiu o goberno presentar, e no seu día pois daba a coñecer a comisión, e nós baixo
ese documento traballamos, e como se dicía un documento que bastantes meses
despois aínda non sabiamos se era auditoría, se era anteproxecto ou si era estudio
económico financeiro. Como digo, teremos que falar na comisión, os técnicos agora
están facendo un traballo sobre a viabilidade, e despois se é viable ou non hai que
abordalo. Logo están as outras dúas opcións que é algo que se ten que debater na
comisión, pero fagámolo dende o punto de vista mais equilibrado posible sobre todo o
mais aséptico, é dicir non vaimos a mirar só unha opción e tódolos beneficios desa
opción e non vexamos as partes negativas, nin o contrario, soamente ver as partes dos
custes e non os beneficios, é dicir ese traballo loxicamente si que o poden facer os
técnicos e presentalo. Nada mais.
Intervén o alcalde, Santiago Amor Barreiro que di: Moi ben, moitas gracias. Respecto
de porque se celebra a esta horao pleno xa comentou antes o señor Miñones cando
falou dos horarios de celebración de pleno extraordinarios, consideramos conveniente
celebralo a esta hora, senón habería que pasalo a outro día e consideramos que había
que celebralo antes de que expirara o prazo. Vostedes se poden sentir un pouco
molestos, o entendo, pero que o grupo que solicita o pleno, se sinta molesto cando
estando no goberno precisamente eran os que apoiaban que se celebraran os plenos a
estas horas, non o entendo.
Respecto a si municipalización ou procedemento negociado ou nova licitación, creo que
hai que abordalo na comisión, pero creo que quedaron claras as posturas, creo que
están claras as posturas non só agora senón dende fai tempo. O señor García está en
contra da municipalización e o señor Doval está a favor da municipalización, iso quedou
claro. Pero creo que independentemente de que un estea a favor e outro en contra a
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quen mais lle preocuparía a municipalizamos non é a nós, sabemos que o comezo do
proceso como sempre que hai un cambio na xestión sería complicado, pero quenes
estarían realmente preocupados agora serían as empresas.
No tema do canon, hai un dato dunha das empresas que presentou unha batería de
preguntas e que se presentou ao contrato dun Concello como é o de Ribeira, e puxo
seis millóns e pico, a tocateja, fai un par de anos. Pode que sea ese o problema, que
agora nos o puidera poñer a tocateja. En canto ao emprego do castelán foi froito da
urxencia.
Na alusión ao beneficio das empresas, ao aforro para o concello e aos medios adscritos
ao servizo, os medios adscritos ao servizo os facilita a actual concesionaria, e
quedamos con varios obviamente, porque hai persoas que están traballando neste
Concello, que independentemente de que non leven unha identificación como si levan
outros traballadores de outros contratos, como os da limpeza viaria, independentemente
de que leven contratos con outros Concellos, van identificados como persoal do servizo
de Ames, única e exclusivamente. En canto aos pregos, xa se dixo aquí e se dixo na
comisión, que o prego de prescricións técnicas non foi feito polos técnicos municipais, e
creo que na comisión se relacionou todo o traballo que se fixo, dende a recollida de
análise de datos, estudio de documentación inicial, revisión de instalacións, estudio
económico, redacción de informe que soporta ese contrato menor que vostedes tamén
cando estaban no goberno, igual que calquera goberno, pode levar a cabo
xustificadamente, e como os que fixo vostede señor Miñones, como os que fixo
vostede, e todos.
Eu creo que aquí hai unha persoa que é o señor García, e téñoo que dicir, que se leva
poñendo en contra da maioría con este asunto. No tocante ao Regulamento, xa llo
expliquei o que pasa é que vostede non quere oír: a mesma persoa coa que se reúne
vostede...
Interrompe o señor García Argibay para dicir: Eu? Pode especificar iso? Secretaria que
conste en acta.
Continúa o señor alcalde: Si, que conste en acta. A mesma persoa coa que se reúne
vostede, Mario Santos, o outro día me dixo que eles trouxeran ao Concello...
Pregunta o señor Argibay: E que quere dicir vostede con que me reúno con el? Porque
non vexo ningunha cuestión de que me reúna ou non con Mario Santos. Estiven dúas
veces con esa persoa, pero non só eu, tamén máis xente que está neste salón e doutros
grupos políticos.
O señor alcalde solicita que conste en acta a intervención do señor Argibay e continúa
coa súa intervención: Estea vostede tranquilo, tranquilo señor Arbigay. A mesma persoa
que firma este documento me dixo, esta semana, que eles presentaran un modelo de
Regulamento, que eu pedín, pedín que se intentara localizar algún documento que
acreditara iso que se me estaba a dicir, non porque non crera a esa persoa, senón para
que se buscara, e como no ano 2005 non estaba informatizado o rexistro entón tiveron
que buscalo no arquivo. E cando estabamos a celebrar este pleno me trouxeron ese
documento unha vez que aparece, que xa lles dixen que lles vou facer chegar copia do
documento. O referido documento de 14 de outubro de 2005, di “procede, de nuevo, a
entregarles un proxecto actualizado del Reglamento del servizo municipal de
abastecemento e saneamento, para que procedan a su estudo, modificación e
aprobación lo más pronto posible”. Eu non tiña coñecemento de que existira un
Regulamento, non tiñamos coñecemento de que existira un Regulamento. O curioso é
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que cando a empresa fai petición de información, a empresa debería de ter manifestado
que xa hai un modelo de Regulamento.
En canto ao tema das cisternas, só unha puntualización, se hai un risco de seca se hai
unha declaración oficial, por parte da administración competente, de que hai unha seca,
e hai que utilizar cisternas as paga a administración competente, que neste caso non é
municipal senón autonómica. Por certo, coincido coa señora Candocia, con ese
comentario que acaba de facer, de que se eu estivera na oposición nunca me reuniría
con empresas interesadas nun procedemento.
Intervén Pilar Candocia e di: Eu no me reunín pero se estivera no goberno tampouco.
Continúa o señor alcalde: En relación á alusión que fixo o señor Miñones efectivamente
se convocou unha comisión para falar do Regulamento e se dixo que tamén se ía a falar,
nesa comisión da situación da licitación, creo recordar, e xa lle dixen que eu chamei ese
día para intentar aclaralo, e se acorda que vostede me contestou cunha mensaxe, e eu
lle dixen que tiña que falar con vostede desta situación? Entendía que, se había unha
comisión convocada, debería de aproveitarse e marcarse unha próxima reunión para
poder falar e para marcar unha liña de traballo.
Intervén o señor Miñones Conde: As reunións do Regulamento xa teñen un calendario,
todos os mércores.
Continúa o señor alcalde: Creo que a convocatoria deste pleno cando menos debe ser
un pouco esperpéntica, non deixa de ser pois unha burla e unha falta de respecto aos
veciños de Ames. E mire, vou rematar dicíndolle o que me preguntaban hoxe nos
medios de comunicación, se estaba nervioso. Nervioso está aquel que ten algo
escondido. Eu non teño nada escondido, nada escondido, e xa lle dixen que aquí o
único interese que nos movía era o interese para o Concello e para os veciños de Ames.
Llo dixen e llo repito aquí, neste pleno. Que optamos polo camiño máis difícil? É certo e
ao final as consecuencias son as que son. Se me preguntan se volvería a tomar o
mesmo camiño, corrixindo os erros loxicamente, pois si, tomaría o mesmo camiño,
traballaría dende dentro para fora. Moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces, bueno
neste punto non hai votación e por iso sen máis asuntos que tratar, levantaremos a
sesión.
Intervén Pilar Candocia para preguntar por outros dous puntos da orde do día e o
señor alcalde solicita a intervención da secretaria.
Toma a palabra a secretaria, Rosa Ana Prada Queipo que di: O primeiro punto da orde
do día deste pleno é “Análise da situación”, punto que vostedes acaban de rematar. En
relación ao segundo punto, de solicitude de cese da concelleira realmente é un rogo, e
como rogo pode debaterse aínda que non se pode someter a votación.
Pregunta o concelleiro Anxo Doval: Caben rogos nun pleno extraordinario? Resposta a
secretaria: No caso dos plenos extraordinarios que solicitan os concelleiros, téñense
que convocar coa orde do día que eles solicitan. Evidentemente vostedes poden falar
do cese da concelleira, pero non poden nin cesala, nin votar que sexa cesada.
Pregunta o señor alcalde: E o terceiro punto da orde do día? Resposta a secretaria: En
relación ao terceiro punto da orde do día non hai competencias que o pleno delegara no
alcalde. Pregunta o concelleiro señor Argibay: Ningunha? E pode certificalo vostede?
Solicitamos que se certifique pola secretaria que o pleno non ten ningunha competencia
delegada en favor do alcalde.
Intervén o alcalde: Eu creo que non fai falla ningunha outra certificación tras a
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intervención da propia secretaria pero vostede solicite o que queira.
Intervén o concelleiro Ramón García Argibay: Quero que se certifique, por parte da
Secretaría xeral, que non hai ningunha competencia do pleno delegado en favor da
Alcaldía. E o único que pido, creo que non pido ningunha cousa rara, é algo
convencional e normal que se soe pedir.
Intervén a secretaria para dicir: Non, revisarei todos e cada un dos acordos plenarios
pero non hai ningunha competencia delegada do pleno en favor do alcalde, o que si fixo
o pleno foi delegar na Xunta de Goberno. Outra cousa son acordos plenarios nos que se
faculta ao alcalde para a mellor execución do acordado polo pleno pero iso non son
delegacións de competencias.
Intervén o señor Argibay: Vale. Non o poño en dúbida. Pero aínda así solicito esa
certificación..
Intervén a concelleira Pilar Candocia Pita para preguntar se a competencia que
delegou o pleno na Xunta de Goberno no pleno de organización foi a representación
para xuízos. Resposta a secretaria: Efectivamente, esa competencia a delegou o pleno
na Xunta de Goberno pero no alcalde non hai competencias delegadas.
Intervén o señor García Argibay para dicir: Falta tratar o segundo punto, temos dereito
a expoñer o segundo punto. Non teñamos tanta presa.
Neste momento da orde do día o señor alcalde acorda facer un receso duns minutos.
Aproveitando o receso prodúcese a ausencia das concelleiras Susana Mallo Redondo e
Olalla Alvite del Río que comunican ao alcalde que non poden continuar no pleno. Tras o
receso continúa o pleno cos dous seguintes puntos incluídos na orde do día:
Punto segundo.- Solicitude de cese da Concelleira delegada de Medio ambiente,
dona Eugenia Martín Vicente.
Punto terceiro.- Revogación de todas as competencias plenarias que actualmente
están en favor da Alcaldía para que retornen en favor do pleno.
Intervén o señor alcalde, Santiago Amor Barreiro, que di: Continuamos coa sesión do
pleno, empezando co segundo punto da orde do día. Se ningún dos solicitantes do
pleno quere intervir, ten a palabra dona Pilar Candocia.
Toma a palabra Pilar Candocia Pita que di: Eu creo que xa dixen con moita claridade
ao principio que cría que este pleno non tiña moito sentido, e agora acredito que non
ten sentido. Primeiro, porque non creo que servira para nada, na medida en que non se
tomou ningunha resolución ao respecto do tema fundamental, que era neste caso o
tema da auga. Segundo, porque se verificou que non foi máis que unha posta en escena
de problemas de ex-parella, que a min me importan pouco. Aos meus amigos e
coñecidos, que me veñen a contar que se separaron, sempre lles digo o mesmo: bueno
pois xa está, tivo que ser, e agora a facer as cousas con sentidiño. Eu creo que as
cousas aquí non se están facendo con sentidiño.
Dende logo non serviu para nada este pleno, dende o punto e hora que escoitamos
cousas aberrantes como a preocupación polas empresas. A min as empresas, coa que
está caendo, cos problemas de prevaricación e demais, me importan un rábano, me
importan os veciños de Ames. E este pleno, para os veciños de Ames só serve para
sacarlle das súas arcas as indemnizacións que nos teñen que pagar aos concelleiros,
para nada máis.
Por outra parte, ao respecto xa concretamente do punto, para min, hai tantas razóns
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para pedir o cese ou a dimisión de Eugenia Martín como de Bernando Moar, como de
Carmen Verde, como de Alfredo ou como do propio alcalde, dimisións que pido, como
xa fixen moitas veces. Se pediu hai un ano, a deles e a de vostedes tamén porque
daquela formabades parte do goberno. Por razóns obvias, aquí non mudou nada, este
concello está paralizado e está paralizado dende o primeiro día, non está paralizado so
dende agora. Polo tanto nós, en caso de que vaia haber algún tipo de votación, que non
sei, creo que a secretaria acaba de comunicar xa que non pode haber, entón o único
dicir que nós cremos que é hora de poñerlle sentido a isto alcalde, perdemos o norte.
Visualizando mentalmente o que pasou no pleno do outro día, non só perdemos o norte
senón que hasta nos perdemos o respecto, todos, e me inclúo. Se non nos respectamos
entre nós, perdemos o respecto da cidadanía, e iso é o que estamos conseguindo con
cousas como esta. Polo tanto, espero que isto sirva para que, de aquí en diante, os
asuntos que cada un teña que saldar, os salde internamente e non sirvan para isto. E
pola miña parte xa non teño máis nada que dicir.
Toma a palabra o señor García Argibay, que di: A verdade é que non dou crédito ao que
escoito de vostede, dona Pilar. A defensora teórica, xa non digo práctica porque me
está demostrando que non, a defensora teórica da transparencia, da participación, da
participación democrática, acaba vostede de collela e tirala á papeleira. Dicir que un
pleno só serve para que cobren indemnizacións os concelleiros¡
Intervén Pilar Candocia e di: Falo deste pleno, non dun pleno calquera, este pleno. Non
poña na miña boca cousas que non dixen.
Continúa o señor Argibay: Vale, este pleno, pero dicir vostede iso me parece
lamentable. Pero eu xa sei, e o dixen moitas veces, que hai un interese tanto por parte
do goberno como por parte dos que están dese lado, en que se extrapole todo á un
problema de parella, craso error. Vostedes sigan defendendo iso que a nós nos interesa
moitísimo que defendan iso, nos interesa moitísimo. E de verdade lle pido por favor que
sigan defendendo iso, igual que o goberno, nos interesa moitísimo que sigan dicindo
que apelan a cousas particulares, que me reúno con non sei quén ou non sei canto
Primeiro, eu me reúno con quen me da a gana. Segundo, para estar informado, se
desde un lado non che dan información, tes que buscala dende o outro. Iso non
significa nada, iso non significa absolutamente nada. E o que pense ou diga iso está
cometendo, como mínimo, unha inxustiza. E polo tanto de vostede me sorprende
moitísimo máis aínda que diga esas cousas, porque precisamente este pleno é para
falar do problema causado por este prego que se sacou a licitación, é para mirar as
consecuencias dese prego, e as consecuencias, como se dixeron aquí e como dixo
Miñones son entre outras que estamos sen obras de saneamento, estamos asumindo
custes que non deberíamos asumir, estamos regalándolle moitos cartos, que pode ser, á
empresa concesionaria, e iso se prorroga como mínimo, como mínimo, un ano máis. E
vostede di que este pleno non vale para nada, viva o sentido democrático de vostede,
viva! Porque dende logo, vostede non sei para que quere un Regulamento de
participación cidadá, non o sei, porque si o primeiro que fai é negar un pleno coma este,
onde se ten que discutir non se un se reúne con tal outro ou tal outro, que iso carece de
importancia, porque grazas a deus eu teño moito a onde recorrer, porque onde traballo
hai moitos técnicos que me orientaron sobre esta cuestión. E dou esta explicación
porque o alcalde tira pedras e esconde a man, e esa cuestión torticeira que acaba de
facer me parece cando menos lamentable. Pero nós non imos entrar en cuestións
persoais, estamos entrando na materia que temos que entrar, que son os pregos, e por
iso pedimos a dimisión da concelleira. E a dimisión da concelleira, como di vostede, hai
moitos motivos para pedila, pero este especialmente. E que vostedes caian nesa trampa
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que quere poñer o goberno, e que a puxo nos medios de comunicación, e que a está
poñendo e está no seu dereito, pero é unha trampa, dicir que o que hai aquí son
problemas de parella, iso é radicalmente falso, polo menos por unha das partes desa
parella que vostedes din que formábamos. E se nós agora estamos nesta bancada é por
algo, é porque cando se facían as cousas, ou non se facían as cousas, ou se facían mal
ou non se facían, e porque nos enterabamos polos decretos, porque nos chegaba o
decreto igual que lle chegaba á oposición, que había unha comisión onde se xestionaba
a auga, e nos enterabamos igual ou máis tarde que a oposición. Quero dicir que hai
moitas razóns, se poderán crer ou non, pero hai unha cousa: nós fai un ano que xa non
gobernamos, fai un ano. Polo tanto, cada un terá que asumir as súas responsabilidades,
e esa teima que teñen vostedes con Pacto X Ames, que a nós nos parece fantástica,
porque nos beneficia moitísimo, pois vostedes sigan. Agora, non se contradigan. Non se
contradigan co tema democrático, por un lado cando lles interesa si hai democracia, e
por outro lado non. Por un lado Allariz, o abanderado do nacionalismo galego ten o
servizo privatizado e nós non, as contradicións son as que son. E nós, señor alcalde,
nunca dixemos que estivéramos en contra da municipalización do servizo, non manipule
ou non malinterprete. Nós dixemos que salvo, e que quede clarísimamente reflectido,
salvo que haxa un informe dos servizos económicos onde diga que municipalizar o
servizo da auga é bo para o Concello de Ames, non nos inclinamos por esa posición. Iso
é o que dixemos, e por iso fixemos o estudo económico que fixemos, estimado e con
moitas carencias, porque ademais está feito pola baixa, para que logo non haxa
problemas cando apareza, se é que aparece ese informe económico que diga mire,
tiraron moito para arriba; pois non, ao contrario. E nós levamos denunciando moitos
meses onde había que facelo o que estaba acontecendo. Agora, se a vostede o que lle
gusta é dicir que queremos encharcar, que queremos non sei qué, non sei canto, que
nos reunimos ou que nos deixamos de reunir pois mire, está no seu dereito e o fai, pero
así lle vai a ir, ou así lle está indo. Porque xa non cre ninguén neste goberno, ninguén,
nin vostedes. Esa é a desgraza. E a desgraza é que este goberno aproveita a mínima
para botarlle a culpa aos traballadores, incluso quere poñer aos traballadores en contra
nosa, e os traballadores saben perfectamente cal é a realidade. E vostedes din unha
cousa un día, e outro o contrario, iso é así. E recorren, como recorría no seu momento o
outro alcalde ás cuestións persoais. Non, nós non imos caer nesa trampa, vostede faga
o que queira, siga dicindo, siga tirando a pedra e escondendo a man. A realidade cal é?
A realidade é que dende o mes de xuño, Pacto X Ames advertiu o que podía pasar, e
pasou. Dende o mes de xuño dixemos que había moitas irregularidades nese prego, e
as houbo. Dende o mes de xuño en moitas reunións, en moitas, dixemos e fixemos
moitas aportacións e non se tiveron en conta. Pero unha cousa é non telas en conta
porque os criterios non son os mesmos, porque hai opinións distintas ou porque hai un
informe técnico que di outra cousa, pero non, vostedes non as tiveron en conta por
cuestións viscerais, única e exclusivamente por cuestións viscerais, e así non se pode
gobernar un concello. Un concello hai que gobernalo sacando un prego como deus
manda, hai que gobernalo falando coas empresas cando hai que falar e cos
administrados cando hai que falar. E se en vez de 12.100 euros dados a dedo, como
dicía o señor Miñones, a esa empresa, hai que gastarse 30.000, pois se gastan 30.000,
e non pasa nada, porque estamos falando dun contrato de 33.500.000 euros. Polo
tanto, a proba de que non fixeron os deberes, de que non traballaron, de que non se
molestaron, de que pasan de todo, ese é o grave problema, é ese documento do 14 de
outubro de 2005, esa é a clave, e me alegro moitísimo de que o quitara vostede, porque
iso quere dicir que nin se molestou en dicirlle a alguén ,xa non en buscalo vostede, en
dicirlle a alguén: señora concelleira, búsqueme isto. Nin se molestaron. Igual que nin se
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molestaron en quitar dos pregos o depósito de Coira, ou outras moitas cousas que xa
relatamos aquí e que todo o mundo xa sabe de memoria. Ese é o verdadeiro problema.
Que non o queiran ver e falen de cuestións persoais? Alá vostedes, nós non, nós non,
nós seguiremos dicindo que neste concello, por culpa disto hai como mínimo, un ano de
retraso en obras de saneamento, como mínimo se está perdendo unha cantidade de
miles de euros a cuantificar que vostedes deberían de ter cuantificados, e que se a
saben, evidentemente, non a din, e insisten en escudarse en que non se sabe. Ese é o
motivo da petición do cese da concelleira, ese e non outro, e o que queira ver outros
motivos que os vexa, pero os papeis están aquí, e as datas e os rexistros tamén, e
cando nós presentamos algo por rexistro de entrada, por algo é. E si home si, e se na
comisión se trata do sexo dos anxos tamén temos que tragar rodas de muíño, non? Ou
se se din as cousas tres veces distintas, os pregos os fai un, despois os fai outro,
despois se pagou por eles, se está nas actas! Non se aclaran nin vostedes, como non
imos a pedir a dimisión da concelleira? Polo tanto, póñanse a traballar dunha vez por
todas, olviden as vísceras, utilicen a cabeza, poñámonos a traballar, nós fixemos
aportacións, e neste pleno fixemos unha aportación, dúas aportacións interesantes:
primeiro, os custos estimados da municipalización, e segundo, a posibilidade de que se
rebaixe o canon para, e que quede moi claro, para rebaixar o recibo da auga dos
veciños de Ames, non para outra cousa, para rebaixar os recibos de auga dos veciños
de Ames, xa que o IBI, vostede se negou a traelo á pleno para intentar ver se era posible
ou non, aplicarlle unha rebaixa. Por certo, vostede prometeu rebaixa e conxelación de
impostos e taxas.
Intervén o alcalde e di: Por favor, non nos faga perder o tempo con asuntos que non
están na orde do día. Resposta o señor Argibay: Estou na miña intervención, señor
alcalde. Vostede non cumpriu nada de nada. Polo tanto cumpra no tema da auga e
utilice o sentido común, utilice os medios ao seu alcance, que os ten ou os pode ter, e o
primeiro que ten que facer, o primeirísimo que ten que facer é cesar á concelleira, é o
primeiro. E vostede interpréteo como queira, diga o que queira, pero a min o que me
interesa é o que se faga aquí, e o que sae deste concello, e agora mesmo, en xestión,
este concello ten un cero. Non está saíndo nada, absolutamente nada. Ao contrario, se
perden cousas, se perden subvencións, como se perde con este prego a oportunidade
de poñer ao Concello de Ames onde ten que estar. Moitas grazas.
Intervén o señor José Miñones Conde que di: Tódolos plenos serven. Sexa para unha
cousa ou para outra, tódolos plenos serven e así está estipulado. Si que algúns máis,
uns para máis, e outros para menos pero nós entendemos que tódolos plenos serven.
En canto ao cese da concelleira, nós vimos de solicitar no último pleno a reprobación de
esta mesma concelleira que comparecerá, como solicitamos, no vindeiro pleno. Repetir
o que xa vimos dicindo, para nós este goberno está paralizado, é algo evidente. É cego,
xordo e mudo. Cego porque non quere ver as cousas e a realidade que teñen, son unha
minoría, e gobernar este concello con cinco concelleiros é imposible; son xordos porque
non escoitan, nin á oposición nin aos veciños; e mudos porque non dialogan, está máis
que visto e máis que evidenciado. Pero o que é lamentable, para nós particularmente, é
que hoxe, nun pleno solicitado para a análise da situación creada na licitación do ciclo
integral da auga, coa solicitude de cese da concelleira, a concelleira estea muda, e non
interveña e sexa vostede, señor alcalde, que non estivo nas comisións, salvo que a
partires de agora vaia ser vostede quen estea nas comisións. Para nós debería de ser a
concelleira a que falase hoxe para tratar o tema que hoxe nós críamos mais importante,
o primeiro punto, a análise da situación creada, eu fixen unha pregunta aquí, a viva voz,
e sigo esperando a resposta. Por iso digo, que os plenos ás veces serven e ás veces
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non. Nada máis.
Intervén o alcalde para dicir: Repito o que dixen antes, que pedir o cese dunha
concelleira por defender os intereses municipais é surrealista, e nós nunca lle botamos a
culpa aos traballadores, mire vostede atrás, mire vostede atrás. E dicir que hai
irregularidades no prego, eu penso que se confundiu. Que pode haber indefinicións?
Que pode haber erros? Pois si, pero irregularidades non. E non habendo mais
intervencións levantamos a sesión.
E non habendo mais asuntos de que tratar o señor alcalde presidente dou por rematado
o acto e levantou a sesión ás dezasete horas e dez minutos do día 5 de decembro de
2013, de todo o que eu como secretaria certifico.
Vº Prace
O alcalde

A secretaria
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