


PARTICIPACIÓN CIDADÁ E ATENCIÓN VECIÑAL

1/ Creación dun Punto de Atención Directa no Milladoiro, no que se atenderá á veciñanza por 
parte da alcaldía e das diferentes concellerías.

2/ Mellora da atención á cidadanía habilitando diferentes canais de recepción (mail, app, web, 
telefónico, etc.).

3/ Creación da Unidade Móbil de Atención Policial (UMAP) coa posta en marcha dun punto de 
información, atención e xestión de trámites da Policía Local no Milladoiro. 

ATENCIÓN AO ÁMBITO RURAL

4/ Creación da Concellería do Rural.

5/ Continuación do acordo con FederAmes mediante o cal se seguirá investindo anualmente no 
rural a cantidade de 250.000 € a través dos Orzamentos Participativos.

6/ Implantación do Plan Ruralíz@te, en colaboración coas asociacións veciñais, para analizar e 
promover as necesidades das nosas parroquias e o medio rural cun programa estruturado e 
plani�cado de investimentos. 

7/ Saneamento e abastecemento, co investimento de 1 millón de euros na rede.

8/ Taxi a demanda, co obxectivo de dinamizar o rural promocionando a mobilidade.

9/ Mellora dos Locais Sociais dotándoos de acceso a internet con conexión wi�, e instalación de 
tarima �otante e outras melloras necesarias.

10/ Creación dun punto limpo móvil, que facilite a separación selectiva e recollida de refugallos 
independentemente da ubicación dos núcleos de poboación.

SERVIZOS SOCIAIS

Programa Conect@dos
11/ “Facendo Barrio” cos nosos Maiores, baseado no apoio social e o acompañamento.

12/ Crear a Rede de apoio para tarefas sinxelas con actividades interxeneracionais.

13/ Posta en marcha da Casa dos Maiores para potenciar os espazos de encontro.

Protección dos máis desfavorecidos
14/ Reforzo da Renda Municipal Básica e as axudas de emerxencia.

15/ Creación da rede municipal de vivendas de tránsito.

16/ Posta en marcha do Comedor Sobre Rodas e o Comedor social.

17/ Implantación da Tarxeta solidaria.

18/ Atención á pobreza infantil.

Servizos
19/ Reforzar o programa de apoio e intervención familiar e potenciar os “Encontros de familias” 
cun enfoque social.

20/ Continuar co Plan de Eliminación de Barreiras físicas, arquitectónicas e sensoriais.

21/ Posta en marcha da Unidade de atención temperá.

IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMES E MULLERES

22/ Loitar contra a lacra das violencias machistas é unha prioridade, polo que propoñemos 
especial atención na formación, información, sensibilización e prevención facendo especial 
�ncapé na poboación máis moza.

23/ Incorporar a perspectiva de xénero en todas as áreas de gobernanza, tanto na elaboración 
como na de�nición das políticas do noso Concello.

24/ Medidas de sensibilización e formación coas que chegar aos diferentes grupos de poboación 
e poder modelar un cambio real de valores no ámbito educativo, cultural, empresarial, tecido 
asociativo e poboación xeral, poñendo especial énfase na poboación máis moza.

25/ Desenvolver campañas e accións de sensibilización transversais nas que se impliquen 
diversos axentes sociais.

26/ Creación de grupos terapéuticos para mulleres en risco, e consolidar os obradoiros de 
competencias socioemocionais.

27/ Habilitar espazos mozos orientados ao colectivo LGTBIQ onde poidan realizar xuntanzas, 
recibir asesoramento, organizar obradoiros, etc.

MOCIDADE
28/ Creación do Consello Municipal da Mocidade como órgano de asesoramento e a participa-
ción nas políticas municipais en materia de mocidade.

29/ Impulso do asociacionismo xuvenil co obxecto de promover as actividades dos mozos e 
mozas así como as infraestruturas de lecer.

30/ Construción do centro da mocidade con diferentes espazos para ocio, estudo, formación e 
actividades culturais.

31/ Creación dunha rede de voluntariado xuvenil.

32/ Dinamización das instalacións municipais para uso da mocidade, coa apertura das instala-
cións deportivas municipais e os Locais Sociais en �ns de semana para o ocio libre.

33/ Promoción de eventos para a mocidade, como o evento de cultura urbana Boomclap, así 
como a organización da Festa da Mocidade.

34/ Construción dos an�teatros en Milladoiro e Bertamiráns dándolle contidos enfocados á 
participación. Así como continuar cos Orzamentos Participativos para a Mocidade.
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DEPORTES

35/ Realización do Plan Municipal Deportivo PLAMUDE 20/30. 

36/ Construción da nova piscina municipal de Milladoiro.

37/ Ampliación do período das Escolas Deportivas Municipais e aposta polas escolas terapéuticas.

38/ Posta en marcha do Plan Actívate con múltiples e novas actividades.

39/ Actividades de Verán naquelas disciplinas terapéuticas como ioga ou pilates.

40/ Mellora da área deportiva de Atletismo.

41/ Cambio de céspede do Campo municipal de fútbol de Bertamiráns.

42/ Parque de Calistenia para fomento de deportes de saúde e ximnasia.

43/ Ampliación do Pavillón de Bertamiráns.

EDUCACIÓN

44/ Solicitude á Xunta de Galicia dun novo IES para Ames e incremento dos ciclos de F.P.

45/ Priorizar a construción do novo CEIP de Milladoiro.

46/ Promover a implantación dunha sección da Escola O�cial de Idiomas.

47/ Seguir reforzando a rede de comedores escolares e construción dunha gran cociña central 
que nos permitirá optimizar persoal e gañar espazos de comedor.

48/ Ampliación dos servizos de conciliación (Escolas de Verán) ata 2º da ESO.

49/ Creación de sendeiros escolares no Milladoiro (Ventín) e Bertamiráns.

50/ Colaboración cos sectores implicados na Educación (centros, Anpas, Consello de educación, etc.)

51/ Desenvolvemento de programas de apoio e reforzo educativo.

52/ Construción do novo Comedor escolar no CEIP A Mahía.

CULTURA

Plan Cultur@mes.
53/ Creación do Consello da Cultura como punto de contacto entre Concello e as asociacións 
culturais.

54/ Aposta pola cultura tradicional, garantindo e facilitando o seu acceso a todos e todas.

55/ Fomento das Escolas Culturais con evento de �nal de curso.

56/ Mellorar as dotacións dos locais socioculturais do Concello.

67/ Impulsar a Factoría como local de ensaio, difusión, intercambio e exposición.

68/ Favorecer a conservación das romerías, entroido, magosto, foliadas, festas parroquiais, etc.

59/ Retomar as excursións  “Coñece o teu País” para os maiores.

60/ Construción da nova Biblioteca de Bertamiráns.

PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO E EMPREGO

61/ Creación do Centro Municipal de Dinamización Empresarial, coa �nalidade de axilizar, aseso-
rar e impulsar a creación e implantación de novas iniciativas empresariais no noso Concello. 

62/ Creación dunha acelaradora de startups en asociación coas principais TIC`s residentes no 
Concello (AcelerAMES).

63/ Creación dunha mesa de fomento para a creación e radicación de empresas innovadoras 
“AMESaTIC” no noso concello.

64/ Impulso e dinamización da Mesa Local do Comercio.

65/ Establecemento dun programa piloto de comercio virtual coa creación dun Centro Comer-
cial Aberto.

66/ Promoción da formación profesional de comerciantes e empregados e empregadas.

67/ Programa Emprega e Programa Estabilízate: Implantación de programas municipais de 
axudas á creación de empresas e novos autónomos, así como de axudas á contratación laboral. 

68/ Posta en funcionamento do Coworking A Proa.

69/ O programa Innov@mes será unha aposta pola implantación das actividades e proxectos 
derivados da distinción de Cidade da Ciencia e Innovación.

TURISMO

70/ Potenciación dos tramos do Camiño de Santiago que atravesan o noso concello.

71/ Aposta polo Centro de interpretación do Patrimonio.

72/ Posta en marcha do Programa “Coñece o teu Concello”.

73/ Guía turística do Concello con guía e sinalización de espazos.

74/ Realización do Bosque dos Peregrinos, que consiste na adecuación de zonas de esparcemen-
to e descanso nos camiños. 

75/ Sinalización e posta en valor do Camiño Cultural de Santiago-Muros e Noia.

76/ Regulación dos pisos turísticos.

SAÚDE

Programa Ames Saudable.

77/ Exixir á Xunta a mellora do Centro de Saúde de Bertamiráns.

78/ Posta en marcha da Área de promoción da saúde con actividades físicas e nutricionais.

79/ Activar a Escola de Alimentación Saudable, fomentando as hortas escolares e impulsando as 
hortas urbanas e hortas rurais.

80/ Implantar o Programa DAFIS de valoración da condición física.

81/ Crear o Plan Local de Prevención de Condutas Aditivas cun Plan Municipal da Saúde.

82/ Construción dunha Senda saudable no Milladoiro.
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MEDIO AMBIENTE

Ames horizonte 20/25: Ames Sostible.
83/ Plan STOP Cambio climático: Reducir o consumo enerxético e a pegada de carbono.

84/ Cambio a LED no alumeado público de Ames.

85/ Programa de aforro enerxético no alumeado de edi�cios municipais.

86/ Aposta pola mobilidade sostible con transporte e�ciente.

87/ Implantación de sistemas de medición de calidade do aire.

Parques e xardíns
88/ Creación dunha rede de Sendas Verdes: “As Ribeiras do río Tambre” e “O Rio Sar”.

89/ Creación do Parque Verde Central en Milladoiro.

90/ Mellora da rede de Parques infantis con novos elementos e cubertas, e, reorganización dos 
xogos.

Programa Mascotas
91/ Apertura de novos Parques caninos.

92/ Aposta polo apadriñamento de mascotas e creación de fogares temporais de acollida.

93/ Aprobación nova ordenanza de benestar animal.

94/ Implantación Método CER (Captura, esterilización e retorno).

Programa de dinamización, educación e participación medioambiental.
95/ Novos campamentos de verán para as crianzas e os e as adolescentes.

96/ Continuidade ao Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestais 20/25.

97/ Aposta pola recuperación do río Sar.

98/ Fomento e apoio ás iniciativas de voluntariado en medio ambiente.

Ciclo da auga
99/ Exixir á Xunta a depuración dos nosos ríos, coa ampliación da EDAR de Sisalde e construción 
da nova Depuradora e saneamento de Piñeiro e Tapia.

100/ Municipalización do Ciclo Integral da Auga.

101/ Posta en marcha dun estudo de mellora das redes de saneamento e abastecemento 
existentes no núcleos urbanos.

102/ Continuar coa extensión da rede de saneamento nos núcleos de poboación que non o 
posúen.

Residuos
103/ Aposta polo Punto Móbil de Residuos, e fomento da reciclaxe mediante a formación.

104/ Planta de reciclaxe e composteiro municipal.

105/ Creación dun punto no rural para a recollida de plásticos agrícolas.

URBANISMO

Plan de humanización de Ames
106/ Plan de humanización da Avenida Rosalía de Castro, modi�cacións estructurais e funcio-
nais. E redución do trá�co na N-550

107/ Solicitude de construción da Rotonda de dobre altura á entrada de Milladoiro.

108/ Deseño e construción da améndoa central de Bertamiráns como espazo de ocio.

Plan de mobilidade e seguridade peonil
109/ Desenvolvemento do transporte municipal entre Milladoiro e Bertamiráns.

110/ Implantación de carrís-bici en diferentes puntos do concello, e aposta pola senda entre 
Milladoiro e Santiago.

111/ Deseño e construción de sendas peonis no rural e no entorno dos centros educativos de 
Bertamiráns.

112/ Aprobación e posta en marcha do 1º Plan de Mobilidade Municipal.

Plani�cación, investimentos e obras
113/ Inicio dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

114/ Construción dun aparcamento subterráneo no S-15 de Milladoiro.

115/ Cartografía dixital de estradas e camiños municipais.

116/ Aprobación do Inventario municipal.

117/ Estudio de viabilidade do novo Tanatorio municipal.

INNOVACIÓN E COMUNICACIÓNS
118/ Posta en funcionamento de redes wi� públicas en prazas e sedes municipais.

119/ Proxecto Avanza, para a implantación dunha nova Sede Electrónica.

120/ Posta en marcha de sistema de información electrónico de aparcamentos.

121/ Implantación da Tarxeta Cidadá.

122/ Implantación dos Caixeiros Cidadás para a xestión e pago de trámites administrativos.

123/ Info 3.0: Programa de implantación de minipuntos electrónicos de información públicos.

124/ Apertura da Videotec@mes como canle dixital de información e comunicación.

ECONOMÍA E FACENDA
125/ Aprobación e revisións das Ordenanzas municiais.

126/ Incentivos �scais para a promoción das enerxías renovables. Plan autoconsumo enerxético.

127/ Reinversión do Superávit.

128/ Plan da Transparencia: Deseño e Implantación dun novo Portal da transparencia.

129/ Orzamentos abertos: Contratación e publicación de todos os contratos da Administración.

130/ Estudio de municipalización da Xestión Tributaria.

5 6


