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Recomendación ao alcalde-presidente do Concello de Ames para a recollida de augas fecais
das vivendas afectadas no lugar de Suevos-Transmonte.

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2015

Sr. alcalde:

O cerne deste expediente é facer efectiva a prohibición de vertidos de augas residuais á
canle pública no lugar de Suevos-Trasmonte, do Concello de Ames.

Na tramitación deste expediente tivéronse en conta os seguintes:

ANTECEDENTES

1. No cumprimento da resolución de admisión a trámite do devandito expediente de queixa,
comunicada o día 8 de abril ao Concello de Ames, esta Institución promoveu unha
investigación, sumaria e informal, ante a súa administración local, coa finalidade de
esclarecer os feitos recollidos no escrito de reclamación.

2. Reiterado o requirimento de información o 12 de maio (rexistro de saída nº 5110/15), os
servizos básicos da súa administración, informan que dende o departamento de Medio
Ambiente, Vías e Obras do Concello de Ames, tense constancia de que no lugar de Suevos
existen problemas de salubridade pública derivados da existencia de vivendas que verten
augas residuais ao camiño público.
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Este Concello en colaboración coa Xunta de Galicia, acometeu as obras dos colectores xerais
de toda a parroquia de Trasmonte, á que pertence o lugar de Suevos. Estas obras
finalizáronse ao remate do ano 2009.

Neste momento, o lugar de Suevos conta con colectores xerais, polo que soamente resta
facer as ramificacións para que cada vivenda se poida conectar á rede.

Por tratarse dun problema que afecta á salubridade pública, o Concello de Ames, decide
solicitar a redacción dunha memoria valorada que recolla estritamente as obras precisas
para a recollida das augas fecais das vivendas afectadas e do seu entorno máis próximo. As
obras proxectadas consisten na execución dun colector que unirá a zona sur de Suevos co
colector xeral existente e o ramal que finaliza nas vivendas afectadas. Con esta actuación
darase servizo a 8 vivendas.

O orzamento de contrata das obras que recolle a mencionada memoria valorada ascende á
cantidade de 23.461,07€.

En datas recentes, dende o Concello foron realizados os trámites internos necesarios para
autorización dese gasto, polo que prevese que a execución das obras necesarias para
emendar as deficiencias denunciadas será inminente .

ANALISE

O exame do informe técnico remitido, pon de manifesto que a execución do colector que
una a zona sur de Suevos co colector xeral é necesaria, ten financiamento suficiente por un
importe de 23.461,07 euros, e urxente por atentar a situación denunciada á salubridade
pública.

CONCLUSIÓN

Tendo en conta o actual proceso electoral en trámite, e que desde o 24 de maio ata o 13 de
xuño as corporacións locais cesantes continúan exercendo funcións so para actos de
administración ordinaria ata a toma de posesión dos novos membros electos (artigo 194 da
LO 5/1985, de Réxime electoral xeral), o Valedor do Pobo, no exercicio das facultades
previstas no artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1984, do 5 de xuño, reguladora da institución,
formula á nova Corporación de Ames que se constitúa, a seguinte:

RECOMENDACIÓN



3

A corporación local que se constitúa o 13 de xuño de 2015, debe rematar o expediente en
trámite e executar, coa maior urxencia posible, as obras necesarias para a recollida das
augas fecais das vivendas afectadas no lugar de Suevos, consistentes na construción e
entrada en funcionamento dun colector que una a zona sur de Suevos co colector xeral
existente e o ramal que remata nas oito vivendas carentes deste servizo. A devandita
recomendación baséase en razóns de salubridade e seguridade públicas, ao abeiro do artigo
1.1º do Real Decreto do 17 de xuño de 1995, regulamento dos servizos da Corporacións
Locais.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


