
 
Carta aberta ao señor Alfonso Rueda, presidente provincial do Partido Popular na provincia de 

Pontevedra. 

Moi estimado señor: 

A pesares das súas múltiples ocupacións, estamos seguros de que é vostede coñecedor de que 

na Deputación de Pontevedra existía e existe unha sección moi particular denominada Parque de 

Maquinaria. Ata o de agora non realizaba ningún traballo nos máis de 1.700 quilómetros de vías 

provinciais e estaba xestionada directamente polo xefe de gabinete da Presidencia e o señor 

Louzán no último mandato, saltándose aos seus superiores xerárquicos na estrutura 

administrativa, o Servizo de Vías e Obras. Para entendernos, o que sucedía con esta sección sería 

algo semellante a que os fiscais dependesen directamente de vostede e non da escala xerárquica 

legalmente establecida. 

A orixe xeográfica dos funcionarios resulta tamén sorprendente: a metade son orixinarios da 

comarca do Salnés e a cuarta parte dun único concello, Ribadumia, dando base e fundamento á 

estendida definición de ‘Universidade de Ribadumia’, usada a cotío polos funcionarios e 

funcionarias desta Deputación.  

As funcións do Parque dentro da provincia consistían en traballos nas pistas dos concellos ou 

incluso particulares de xeito absolutamente arbitrario e partidista. Hai ademais unha ampla 

ringleira de actuacións nefastas realizadas polas tristemente famosas ‘palas da Deputación’ por 

toda a xeografía provincial, consecuencia inevitábel da falta de dirección e supervisión por 

técnicos competentes sobre os traballos. Tamén existen limpapraias e desbrozadoras 

tradicionalmente utilizadas do mesmo xeito e cos mesmos criterios. 

Os funcionarios do Parque de Maquinaria eran os únicos da Deputación que, por Resolución 

Presidencial do señor Louzán podían cobrar quilometraxe, dietas e pernoctas sen xustificación. O 

resultado destas prácticas eran tan escandalosos que o xefe do Parque, un grupo D 

graciabelmente reclasificado a C1, tiña unhas nóminas superiores ás de vostede mesmo como 

vicepresidente da Xunta, e tamén máis elevadas que a inmensa maioría dos funcionarios do grupo 

A da Deputación.  

Dende a toma de posesión até o mes de xaneiro de 2016, as únicas decisións sobre este asunto 

que adoptou o novo goberno provincial foron dúas: a primeira, que o Parque de Maquinaria 

pasase a depender dos seus superiores, agora no denominado departamento de Mobilidade, tal 

como estaba recollido no organigrama da Deputación pero que non se estaba a cumprir; a 

segunda, que traballasen única e exclusivamente nas estradas provinciais necesitadas dos seus 

servizos. Para nada se teñen modificado as condicións de traballo nin salariais dos funcionarios 

do Parque. 

O 2 de Febreiro de 2016, o vice-portavoz do PP na Deputación, o señor Moldes, xunto co 

deputado señor Aragunde, “invaden” as dependencias do Parque de Maquinaria sen permiso nin 

autorización dos seus responsables funcionariais nin políticos, dando unha rolda de prensa xunto 

cos representantes sindicais, na que “denuncian” que o Parque de Maquinaria está parado dende 

agosto de 2015, acusando ao goberno provincial de suposta “parálise”.  Esta “denuncia” foi 



 
trasladada polo grupo provincial do PP á Corporación da Deputación de Pontevedra ese mesmo 

mes mediante unha moción. 

No período de agosto a xaneiro os funcionarios do Parque pasaron ao cobro numerosas minutas 

por quilometraxe, dietas e pernoctas. Este feito contradicía radicalmente a “denuncia” feita polo 

PP e por CC OO, polo que tanto en comisión informativa como en Pleno plantexóuselles a ambos  

a posibilidade de retirar a “denuncia” de paralización. Advertiuse de que se trataba dunha 

acusación en toda regra de que os quilometraxes dietas e pernoctas que pasaban ao cobro eran 

falsos, o que tería consecuencias sobre os funcionarios. A  voceira do PP, señora Nidia Arévalo, 

mantívose sen embargo nas súas afirmacións. Pola súa banda, os representantes dos funcionarios 

tampouco desmentiron en ningún momento a suposta paralización. En contra das evidencias e 

sen reparar nas consecuencias, o pacto entre o Partido Popular e os representantes dos 

funcionarios seguiu firme. 

En evitación de futuros problemas, incluso penais, dado que constaba no Pleno a afirmación da 

señora Arévalo de que os funcionarios do Parque estaban cobrando quilometraxes, dietas e 

pernoctas fraudulentas, o Goberno da Deputación adoptou dúas decisión. A primeira foi igualar 

os horarios de traballo dos funcionarios do Parque ao das Brigadas de conservación, e, a segunda, 

non aboar quilometraxes, dietas e pernoctas a menos que estivesen xustificadas polo mesmo 

procedemento que rexe, por lei, para os demais funcionarios da Deputación. Esta é a orixe, 

provocada a mantenta polo Partido Popular, do conflito.  

Esta actitude do grupo provincial do PP non é un feito illado senón que ten o seu correlato nas 

broncas continuas nos Plenos, sexan directamente polos seus membros ou a traveso de persoas 

e grupos levados por el. De nove Plenos, só o de organización, negociado e pactado coa anterior 

dirección (Louzán, Figueroa e Crespo) foi normal. Co cambio de dirección, incluso os acordos 

unánimes dese Pleno foron duramente cuestionados polos novos dirixentes, portavoz e vice-

portavoz, Arévalo e Moldes. 

Coñecido é o estilo bronco, de ‘caña ao mono’, que lle caracteriza, señor Rueda. Resulta a súa 

particular maneira de facer política. Pero a dirección actual que rexenta hoxe o grupo provincial 

do Partido Popular a imaxe e semellanza súa supera en moito os límites admisibeis. Caña por 

unha cousa e máis pola contraria, follóns e máis follóns… Acusacións directas contra os 

funcionarios do Parque de Maquinaria e, á vez, defensa dos quilometraxes, dietas e pernoctas 

cobradas irregularmente en total e absoluta connivencia e acordo cos propios representantes 

dos funcionarios -que mediante este perverso sistema cobraban moito máis que os demais 

funcionarios da mesma categoría e funcións-.  

Por se existise algunha dúbida destra estratexia de confrontación, no último Pleno do 27 de maio, 

despois de rasgarse farisaicamente as vestiduras condenando as actuacións agresivas contra 

membros do goberno, as deputadas e deputados do grupo provincial do Partido Popular 

quedaron ‘en amor e compañía’ no salón de Plenos xunto aos funcionarios que acababan de 

rebentar o Pleno, preferindo amosar publicamente a súa alianza cos “agresivos” a defender as 

súas propias mocións na continuación do Pleno celebrado sen público pero con prensa. 



 
Dirixímonos a vostede para instalo a que a influencia que tiveron os deputados e deputadas do 

seu partido en acirrar aos funcionarios do Parque, chegando aos insultos, ameazas, pintadas e, 

moito máis grave, coroas mortuorias dirixidas ao vicepresidente César Mosquera e ao deputado 

Uxío Benítez, ao máis puro estilo da mafia, volva a utilizala para parar esta deriva matonista e 

mafiosa. Pola concatenación de feitos e por toda a información dispoñíbel, estamos seguros da 

súa capacidade para deter esta situación. 

Apelamos á súa responsabilidade e a súa indubidabel autoridade sobre os dirixentes do grupo 

provincial do Partido Popular para que actúe. A súa visita ao seu grupo en dependencias da 

Deputación e a súa connivencia na denuncia da “parálise” da institución semellan levar a 

conclusión de que vostede inspira e comparte este tipo de actuacións, pero temos a esperanza 

de que o seu sentido institucional e a responsabilidade que detenta como vicepresidente da 

Xunta lle fagan recapacitar e actuar con decisión dando as consignas oportunas para frear estas 

barbáricas actuacións. 

 

Atentamente,  

Un saúdo 

 

GRUPO PROVINCIAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 

 

 

 

 

Pontevedra, 30 de maio de 2016 

 


