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ENSÉÑAME
LA PASTA!
PP E NO.I.A. COBRAN
50.000€ ANUAIS EN
COMISIÓNS CUESTIONADAS
POLA XUSTIZA

15.240,00 €
INGRESOS TOTAIS
2O17-2018

14.470,00 €

Voceiro da Marea Cidadá de Noia | www.mareadenoia.com

O conto do Bo Xestor
‘O Bo Xestor’ dicía na oposición que o da auga era urxente cando levaba botellas de auga turbia ao pleno
e aseguraba que ese tema o solucionaba el en 5 días.
Era unha vez que O Bo Xestor chegou á alcaldía. Dous
meses despois de ser alcalde comezou a prometer cousas
e prometeu un novo depósito para solucionar o problema
da turbidez da agua, e facía esa promesa ao carón da
conselleira Ana Mato en plena precampaña das eleccións
ao Parlamento Galego; mesmo dicía a conselleira que
o depósito estaría licitado antes de finalizar o ano. E ese
tema era moi urxente.
Xa dicía O Bo Xestor na oposición que era urxente cando
levaba botellas de auga turbia ao pleno e aseguraba
que ese tema o solucionaba el en 5 días. Pero pasaron 5
días, e logo 50 máis, e o tema da turbidez seguía igual e a
xente non podía ducharse en días e tiña que mercar auga
embotellada para cociñar e os bares tíñana que comprar
para facer os cafés; todo eran gastos, a auga embotellada,
os quentadores que se escangallan, os recibos da auga
que viñan igual...
E seguíamos esperando a que O Bo Xestor arranxara o
problema. Pasou un ano e medio e O Bo Xestor volveu falar
do depósito. Dixo que era moi difícil facelo e que estaban a
elaborar uns proxectos e que faltaban uns papeis...
E a auga seguía turbia, moi turbia, como as súas escusas.
E logo prometeron a ampliación do depósito actual. E
despois a captación de auga do río Tambre. E un novo
depósito en Sampaio para esa captación. E melloras nos

sistemas de potabilización do río San Xusto. E construír un
xerador na planta potabilizadora...
Anuncios continuos e ningunha execución. E pasou un ano
máis e O Bo Xestor volveu falar: “O problema da auga é moi
complexo”, seica dixo. Tardou anos en se decatar.
E parecía moi doado cando facían demagoxia na oposición.
E cando facían promesas baleiras na precampaña electoral
para o Parlamento Galego afirmando que estaría licitado
para final do 2016.
E agora, ben seguro, volveránolo prometer para as eleccións
municipais. A eterna promesa de poder ter auga limpa
desde a billa da casa.
Tres anos despois sabemos que as palabras Do Bo Xestor
corren río abaixo como a auga (turbia).
Este conto acaba aquí. No próximo conto falaremos doutro
tema que O Bo Xestor dixo que solucionaría en 5 días: a
recollida do lixo.
Nota ao pé: A Marea Cidadá de Noia esixiu de forma
continuada nos plenos que se solucionara este problema,
que se licitara a obra e que se executara. En Marea tamén
presentou no Parlamento Galego enmendas para que se
dotaran de orzamento estas obras.

Xuíz Falcone: Aparcado Área Metropolitana
A nosa proposta reclama un uso dun espazo público
para todos.

Parece que non hai demasiado interese en resolver, por
parte dos que gobernan o Concello de Noia, o tema do
aparcadoiro da rúa Xuíz Falcone.
A Marea Cidadá de Noia, despois de coñecer a preocupación
dos comerciantes e cidadás do noso pobo polos problemas
de estacionamento, levamos a cabo unha recollida de máis
de 1200 sinaturas. Unha vez presentadas, no pleno de
marzo de 2018, aprobouse estudar medidas alternativas
ao modelo actual que aporten solucións a este importante
problema. A nosa proposta reclama un uso dun espazo
público para todos. A día de hoxe non houbo resposta
algunha.

A recente baixada dos prezos do autobús do traxecto a Santiago
conseguiu paliar a indignante situación que levamos tempo
denunciando, pero dende logo non consegue amañala. Se ben a
redución do custo da viaxe é unha boa nova para moitos mozos e
mozas que temos que coller o autobús case a diario, a dificultade
para compatibilizar horarios ou a inexistencia de liñas directas que
empreguen o Corredor segue empurrando a moitas persoas a
usar o coche.
A integración de Noia na Área Metropolitana de Santiago non só
implicaría unha maior redución no prezo das viaxes, senón que nos
permitiría gozar dun maior número de facilidades. A ampliación
dos horarios ou o establecemento de varios autobuses directos ao
día sumaríase á posibilidade de empregar unha liña de transporte
urbano de forma gratuíta unha vez alí, podendo situarnos facilmente
en calquera punto da cidade. Non se trata só de reducir os prezos,
senón de garantir un transporte que nos facilite a mobilidade a
todos e todas.
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Comisións, comisións, que ricas as comisións
A “Comisión de Coordinación do Goberno” á que só asiste o grupo de goberno (PP + NO.I.A) e que ten
cuestionada a súa legalidade pola xustiza, cústalles ás arcas municipais 50.000 € anuais.
Seguramente en ningún mandato municipal vos
explicaron canto leva cada quen para casa a conta do
erario público para que poidades analizar, en termos
económicos, a rendibilidade que se lle saca a cada persoa
que se dedica a vida pública.

En menos de dous anos o equipo de goberno
percibiu un total de 361.264,23 euros.
Na táboa da dereita podedes ver os ingresos que
percibiron as concelleiras e concelleiros de Noia, desde o
1 de xaneiro de 2017 ata o 1 de decembro de 2018.
En menos de dous anos o equipo de goberno percibiu
un total de 361.264,23 €, ao que temos que sumar os
datos desde o 17 de febreiro de 2016 ata o 1 de xaneiro
de 2017, que ascenden a 105.500 €, e os que ingresarán
nos cinco meses do ano 2019, o que supón un gasto do
grupo de goberno que supera os 500.000 € en tan só
tres anos e medio de mandato municipal. Sen contar
o gasto na Seguridade Social!

INGRESOS TOTAIS POR
CONCELLEIRO

2018

2017

PP + NO.I.A
Juan Ramón González Oviedo

650,00 €

José Pérez Martínez

10.240,00 €

11.820,00 €

Marisol Villar

34.015,08 €

34.015,08 €

Santiago Freire

55.691,20 €

43.292,71 €

Julio Bustelo

8.140,00 €

9.160,00 €

Ramón Santos

7.410,00 €

7.830,00 €

Angela Neri

9.390,00 €

10.300,00 €

Ana Belén García Vidal

7.990,00 €

9.220,00 €

María de la O López

9.730,00 €

10.230,00 €

Saturnno Balderrábano

6.110,00 €

8.360,00 €

34.015,08 €

34.015,08 €

Martín Fernández
TOTAL

361.624,23 €

PSOE

O gasto no grupo de goberno supera o medio
millón de euros en tres anos e medio de
mandato.

Marisa Lorenzo

2190 €

300 €

Sandra González

1620 €

1750 €

Miguel Paz

2440 €

2960 €

Unha gran parte do gasto concéntrase nunha comisión
denominada “Comisión de coordinación do goberno”
que non existe en practicamente ningún concello de
Galicia, que non ten ningunha función administrativa
e que ten a súa legalidade posta en cuestión pola
xustiza. Aínda así o Regulamento Municipal contempla
a celebración de dúas ao mes, a 150 € por cabeza.
Ao Partido Popular e ao NO.I.A parécenlles poucas e
convocan dúas extraordinarias que non permite a
normativa (de feito os servizos municipais advertiron
da súa ilegalidade), ou sexa que en Noia celébranse
4 mensuais... Ah!, a esta comisión só asisten os dous
grupos do goberno (PP e NO.I.A.). En total saquean
nesta comisión 50.000 € ao ano.

José Manuel Lage

1200 €

3070 €

TOTAL

15.530,00 €

MAREA CIDADÁ DE NOIA
Carlos Maquieira

1320 €

1200 €

Manuel Seijas

3190 €

3770 €

TOTAL

9.480,00 €

BNG
Irati García Tomé
TOTAL

3240 €

4040 €
7.280,00 €

PP e NO.I.A celebran 4 comisións de dubidosa
legalidade ó mes. Os participantes embólsanse
150 € por cabeza en cada unha delas.

gasto político do goberno e da oposición, supera
os 663.000 €; o que traducido en euros por habitante
de Noia supón 46,60 €.

Ademais, a todo este gasto, hai que sumarlles os
pagamentos aos partidos políticos, nos que o goberno
de Santiago Freire gasta 25.200 € ao ano. En catro de
mandato, este gasto é de 100.800 €, que sumados ao

A diferenza entre as cantidades ingresadas
só nos 2 últimos anos polo grupo de
goberno e as que percibiu toda a oposición
xunta supera os 300.000 euros.

Conciliar. Unha utopía?

Recordemos o abandonadas que nos sentimos cando a administración local non nos responde
Son unha muller de 35 anos, autónoma, cunha filla de
cinco. A miña parella traballa por conta allea, con horarios
fixos, e meu pai e mais miña nai son a cuarta pata da miña
estrutura familiar, porque sen eles a miña vida actual non
sería posíbel.
A cousa vai indo durante o curso. A nena ten clase de 9 a 2,
todas as actividades posíbeis á tarde por unha cuestión de
socialización e cando chegamos todos a casa, gozamos de
tempo de calidade en familia. Até que a pobre cae de sono.
Unha tristura. Pero ata neste mundo temos algo de control.
O peor ocorre nas vacacións. Como é posíbel que me sinta
tan lonxe da miña cativa, que está agardando por elas con
ilusión, mentres eu afogo na preocupación de que facer
con ela?
O ano pasado, por recomendación dunha amiga, inscribina
nuns campamentos que organizan no concello veciño e
onde pode estar mentres seu pai e mais eu traballamos.
En Noia, o lugar onde vivimos, non existe ningún tipo de
medida que axude a conciliar. Que nos queda? Non ir
traballar? Non ter crianzas?
A todo isto, súmase o feito de que miña nai e meu pai van
vellos, e que sen apoio familiar, van ter que solicitar praza

nunha residencia lonxe do seu fogar, porque na nosa vila
non hai centro de día.
E eu pregúntome: por que? Por que se eu cumpro co meu
deber de cidadá a administración non cumpre comigo?
Por que as medidas que se toman dende un concello
gobernado polo Partido Popular van na miña contra como
cidadá? Por que non habilitan partidas orzamentarias
destinadas a gasto social e que fagan da nosa vila un lugar
digno para vivir, ter descendencia e traballar?
E eu mesma respóndome: porque non lles interesa.
Porque esta xente do PP non debe ter problemas de
liquidez e todo o resolven a golpe de talonario no ámbito
privado. Porque, mentres unhas facemos números para
poder encaixar o traballo e a familia, hai quen fía todo
a colexios privados, residencias privadas, asistentes
persoais… Pero a realidade da maioría social vai por outro
lado.
E temos a posibilidade de reverter a situación cando en
maio deste ano nos veñan pedir o voto. Recordemos o
abandonadas que nos sentimos cando o devir da vida
nos leva a sufrir porque a administración local non nos
responde.

Golpe de mar
Sana que sana
Edificio administrativo de San Caetano,
Santiago de Compostela.
Mércores 31 de xaneiro de 2019, 9:00h.
Gabinete de prensa de Presidencia.
O conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña, preséntase
alporizado no despacho de Álvaro Pérez, xefe de prensa do
presidente Feijóo. Debaixo do brazo trae a prensa do día.
Almuiña: Me cago na cona que os botou a todos. Médicos,
enfermeiras, celadores, condutoras de ambulancia… Pero ti
viches isto?
Ponlle a Álvaro Pérez os xornais diante dos fociños. Nos titulares
lese:
Duodécima semana de folga no servizo de urxencias do
CHUS.
Convocada folga de ambulancias a partir do 8 de febreiro.
Alcaldes, tamén do PP, denuncian o deterioro da sanidade.
O PP de Noia apoia unha moción da Marea reclamando
solucións ao conflito das urxencias no CHUS.

— Álvaro Pérez: Si, xefe, xa vin. Hoxe veñen mal dadas.
— Almuiña: Mal dadas, hostia! Non estamos untando aos
medios para que nos saian con estas caralladas!
— Álvaro Pérez: Xa, pero é que é difícil seguir agochando o que
está a pasar en urxencias… Toda esa xentiña nos corredores…
— Almuiña: Nin corredores nin leches. Que é o que queren?
— Álvaro Pérez: Máis persoal, máis espazo, máis dotación,
aparatos máis modernos…
— Almuiña: Si oh, e entradas para o Madrid-Barça, no te jode!
Nada diso. Mándalles dous tensímetros e unha caixa de tiritas.
E que vaian espabilando e aprendan a xestionar con eficacia
os recursos de que dispoñen.
— Álvaro Pérez: Xefe, din que as ambulancias teñen que
esperar nas portas porque non teñen nin padiolas para
atender os doentes…
— Almuiña: Logo de que se queixan? Así están ao quentiño.
Mira… déixate de hostias e xa me estás chamando ao paspán
ese de Santi Freire e ponmo a caldo. A quen se lle ocorre
apoiar unha moción da Marea!

