
Aprobada a moción de Veciñanza para o impulso
do Polígono Industrial da Ran

Veciñanza lamenta que o BNG non apoiara a iniciativa malia ofrecerlle incluír as modificacións
que desexase. Malia isto, seguirá pulando porque se constitúa unha mesa de forzas políticas para

establecer contactos con todas as administracións na procura de financiamento.

Cuntis, 29 de xullo de 2017. O pasado xoves foi aprobada no pleno de Cuntis a moción de Veciñanza
para  o  impulso  do  Polígono  Industrial  da  Ran  mediante  a  procura  de  colaboración
económica doutras institucións. Esta moción chegaba ao pleno logo do apoio expreso do
deputado provincial Xosé Lois Jácome, da Coalición Son, que colaborou con Veciñanza na
presentación  desta  iniciativa.  Logo  de  dous  anos  de  goberno  bipartito  sen  novidade
ningunha a respecto do desenvolvemento do Polígono Industrial, é necesario comezar
a traballar para dunha vez por todas andar os pasos que aínda faltan por dar para
regularizar a situación dun eixo fundamental para o futuro socioeconómico de Cuntis.

Veciñanza  propón  que,  a  partires  deste  acordo  plenario,  se  constitúa  unha  mesa  de
traballo da que fagan parte os catro grupos políticos para iniciar os contactos con todas
as administracións que poidan cofinanciar o desenvolvemento do Polígono Industrial:
Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia (Xestur) e Goberno de España (SEPI). Buscar sen
límites a colaboración doutras administracións é unha responsabilidade do Goberno Local,
que no que vai de lexislatura non presentou ningunha iniciativa ao respecto. Ante as dúbidas
manifestadas no pleno do pasado xoves por parte do PSOE, a mellor resposta pode atoparse
na propia web do ente provincial, que di o seguinte:

“Neste marco a Deputación debe erixirse como un axente dinamizador de promoción de
solo industrial, planificando a medio-longo prazo a creación e ordenación deste tipo de
solo na provincia, para garantir maiores niveis de investimento que poidan traducirse nun
futuro nunha mellora de actividades innovadoras e na asignación de recursos no campo
da  I+D,  dotando  a  provincia  de  infraestruturas  necesarias  que  permitan  atraer
investimentos empresariais, así como o incremento de oportunidades laborais.”

Malia que Veciñanza aspiraba, segundo insistiu o seu voceiro municipal Santi Martínez
no pleno do pasado xoves, a un acordo unánime de toda a Corporación , este non foi



posible debido á abstención do BNG. O voceiro de Veciñanza repetiu en reiteradas ocasións
que  a  iniciativa  estaba  aberta  a  incluír  as  consideracións  que  os  outros  grupos
decidisen  propoñer,  pero  aínda  así  o  voceiro  do  BNG  non  apoiou  a  moción  para  o
desenvolvemento do polígono da Ran. Malia que resulta certamente incomprensible esta
negativa,  Veciñanza  lamenta  que  non  fose  posible  a  unanimidade  nun  asunto  de  vital
importancia  para  o  desenvolvemento  socioeconómico  de  Cuntis  (8  votos  a  favor  -PSOE,
Veciñanza e  PP-  e  1  abstención -  BNG).  Sen aportar  ningunha razón concreta,  o  BNG
demostrou non entender os asuntos verdadeiramente importantes para Cuntis. Resulta
curiosa esa actitude 'á defensiva' en torno á Deputación, máis orientada a non molestar ao
seu partido que a defender os intereses do noso municipio, sendo máis grave aínda cando se
fai  dende o Goberno. O BNG oscila  entre pedir  a disolución das Deputacións cando non
goberna a reaccionar á contra cando se trata de esixirlle colaboración.

Malia isto,  a disposición de Veciñanza non se ve afectada nin o máis mínimo e seguirá
pulando por unha mesa de traballo conxunto de todos os grupos que queiran estar nela
para levar  unha posición conxunta na procura de financiamento e  fórmulas  para o
desbloqueo da área industrial da Ran.


