
  

A deputada Provincial, Dona Pilar García Porto, na súa condición de voceira do Grupo 

Provincial Socialista na Deputación de Lugo, ao abeiro da lexislación vixente, presentan 

á consideración do Pleno da Corporación a seguinte moción: 

 

 

MOCIÓN DO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA PARA RECLAMAR Ó 

PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA  QUE CUMPLA AS SÚAS 

PROMESAS ELECTORAIS CON ALCOA 

 

O pasado 5 de novembro, durante un acto da campaña das Eleccións Xerais celebrado en 

Lugo, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, comprometeuse ante a 

presidenta do PP provincial, Elena Candia, e o senador lucense José Manuel Barreiro, a 

solucionar o problema de Alcoa. É certo que a solución viña condicionada á vitoria nas 

eleccións xerais, circunstancia que non se produciu. As palabras do presidente galego, 

recollidas pola prensa foron “El próximo domingo, ganando el PP, el primer responsable 

soy yo y asumo esa responsabilidad”. 

Ó marxe do xuízo moral que poida merecer a actitude dun responsable político que 

condiciona a achega de solucións ó voto á súa formación, o certo e que a responsabilidade 

que recoñece o presidente da Xunta non se evapora por mor da derrota electoral do seu 

partido en Madrid.  

As eleccións de novembro foron lexislativas, non constituíntes, isto é, o seu resultado non 

ía modificar o ordenamento constitucional e autonómico vixente. O señor Feijóo non 

concorría a aquelas eleccións como deputado nacional, e dado o seu ben publicitado 

compromiso con Galicia, parece pouco probable que unha vitoria do seu partido o tivese 

levado como ministro do señor Casado a Madrid.  

O que queremos dicir con isto e que a responsabilidade sobre Alcoa do presidente da 

Xunta non ten variado en función dos resultados das eleccións xerais. É a 

responsabilidade recollida no texto do actual estatuto de Autonomía de Galicia, que no 

artigo 30 recolle as competencias en materia industrial. 

É de supoñer que o señor Feijóo tiña presente esas competencias cando de novo, na 

recente campaña das pasadas Eleccións Autonómicas, o día 1 de xullo, en Narón, dixo 

que “puedo asegurar que como presidente de la Xunta no voy a consentir que se cierre 



  

Alcoa”. Un claro recoñecemento por parte do candidato das competencias e a 

responsabilidade que a Xunta de Galicia ten cara o mantemento da actividade industrial 

de Alcoa e, xa que logo, do conxunto da Mariña. 

O pasado 2 de xullo, a web oficial da Xunta recollía a aprobación dun “plan para la 

industria electrointensiva que declara el sector como esencial y estratégico”. O certo e 

que o plan da Xunta non recolle unha soa medida concreta. O que di a nota da Xunta é  

que o seu plan consiste en apoiar os plans que outros poidan presentar. E dicir, a Xunta 

presenta como “plan” especial o que non é senón unha obvia exposición das súas obrigas. 

E logo, como sempre, o suposto plan recolle unha serie de peticións ó goberno central, 

peticións que poden ser moi lexítimas, pero que non constitúen, dende logo, un conxunto 

de medidas concretas, que é o que o común dos mortais entendemos por un plan. 

Fóra da propaganda e os titulares, non temos noticia nos últimos nove meses dunha sola 

proposta concreta da Xunta de Galicia, ou do seu presidente, nin para garantir o futuro de 

Alcoa, nin para defender os postos de traballo, nin para propoñer novas alternativas 

industriais para a provincia. 

Por todo isto, o Grupo Provincial Socialista quere reiterar o seu compromiso cas 

reclamacións dos traballadores de Alcoa e as empresas auxiliares e ca necesidade de 

impulsar na Mariña políticas de industrialización modernas, sostibles e baseadas na 

investigación. Por iso sometemos para o seu debate e posterior aprobación en Pleno esta 

Moción para que a Deputación Provincial de Lugo inste á Xunta de Galicia e ó seu 

presidente  

 A cumprir as promesas electorais ós galegos e galegas feitas polo Sr. Feijóo, 

presidente da Xunta de Galicia,  en torno á conservación da actividade industrial 

en San Cibrao, dicindo que se gañaba as eleccións arranxaría o problema de Alcoa. 

 A presentar un plan global de industrialización para A Mariña que teña en conta 

a situación de Alcoa. 

 A establecer unha liña de contacto permanente ca dirección da fábrica tendo en 

conta os movementos globais que Alcoa está facendo no mundo. Movementos 

que parecen apostar máis por un modelo especulativo que por un modelo 

produtivo. 



  

 Manter liñas de sondaxe co mercado para poder atopar compradores ou socios 

interesados na adquisición da fábrica. 

 Presentar, cuantificadas, as medidas económicas de apoio da Xunta de cara a 

entrada do sector público no accionariado da empresa. 

 

Lugo, 23 de xullo de 2020. 

 

 

Pilar García Porto 

Voceira do Grupo Provincial Socialista                               

A ATT. SR. Presidente da Deputación de Lugo 


