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O PSdeG leva mocións aos concellos de Lemos para que 
a Xunta se responsabilice do ERE do Palacio de Sober  

 
Os socialistas reuníronse esta mañá cos traballadores no hotel para presentarlles 
as iniciativas, que se suman ás rexistradas no Parlamento, e incidiron en que “a 
Xunta non pode agora desentenderse dos empregados, despois da absoluta 
implicación amosada no proxecto, que recibiu axudas millonarias” que, segundo 
publicou El País, están a ser investigadas pola Fiscalía de Monforte 
 
Os empregados, que levan tres meses e medio sen cobrar, afirman que tiveron 
problemas cos salarios desde a apertura. No hotel non hai director, senón que é 
xestionado desde Madrid, e nos últimos meses houbo cancelacións de actos sen 
xustificación aparente, explican 
 
O voceiro do PSdeG-PSOE en Sober, Iñaki Rodríguez, o coordinador comarcal, Roberto 
Castro, e o deputado autonómico Vicente Docasar reuníronse esta mañá nas instalacións do 
Palacio de Sober cos empregados do hotel, afectado por un ERE. Os socialistas escoitaron as 
reclamacións dos traballadores e anunciáronlles que levarán mocións a todos os concellos da 
comarca de Lemos para esixirlle responsabilidades á Xunta e reclamar que garanta os seus 
postos de traballo. Estas mocións nos municipios súmanse ás iniciativas que vén de rexistrar 
Docasar no Parlamento galego. “A responsabilidade da Xunta no fracaso do hotel non é 
menor, xa que o Igape concedeu axudas millonarias ao grupo empresarial Alvaher 98 a 
cambio de manter dous anos 34 postos de traballo, e unha vez superado o prazo de 
esixencia en outubro, agora vense as intencións”, critica Roberto Castro. 
 
Os traballadores do hotel de luxo, que recibiu case catro millóns de euros de axudas, levan 
tres meses e medio sen cobrar, “e o que é máis grave, xa desde o principio, desde a 
apertura do hotel, tiveron dificultades para recibir o seu salario, con habituais atrasos 
acumulados de dous e tres meses”, censura Castro. Ademais disto, algúns dos afectados 
aseguran que “cando menos físicamente” no hotel nunca houbo as 34 persoas contratadas 
que aparecen no expediente do acordo co Igape. Asimesmo, no Palacio de Sober non hai 
director, senón que a dirección é levada directamente desde Madrid. A isto súmanse 
polémicas decisións tomadas ultimamente, como o rexeitamento a última hora dun congreso 
de uroloxía que xa estaba perfilado sen aparente xustificación ou a cancelación da reserva 
dunha voda xa contratada que suporía 50 pernoctas, comidas e cenas durante dous días. 
Todas estas accións levan a pensar “nunha posible estratexia para xustificar perdas”, explica 
o coordinador do PSdeG en Lemos. 
 
Por todo isto, o socialista incide no carácter de “mala fe” por parte da empresa que destacan 
os traballadores, e insiste en que a Xunta “non pode agora desentenderse deles, despois da 
absoluta implicación amosada no proxecto, que chegaron a definir como un soño persoal co 
entusiasmo de Feijóo e de Raquel Arias”. Castro destaca que precisamente a delegada da 
Xunta en Lugo “ten que asumir moita responsabilidade neste proxecto polo que a Xunta 
apostou ao cen por cen” xa que, lembrou, os terreos nos que agora está instalado o hotel de 
luxo pertencían aos seus familiares. 
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Investigación das axudas por parte da Fiscalía 
Roberto Castro lembrou tamén algo “que parece que está a pasar desapercibido estes días”, 
e é que o crédito concedido no seu día a este complexo por parte do Igape “está a ser 
investigado pola Fiscalía de Monforte”, como publicou o diario El País na súa edición do 
pasado 5 de outubro. “A Xunta terá que dar explicacións ante a Xustiza se así o estima a 
Fiscalía, pero polo de agora nós esiximos que as dea ante os traballadores e asuma a súa 
responsabilidade política nun proxecto que avalou con moitos fondos públicos e que está a 
afundirse só dous anos e catro meses despois da súa apertura”, afirma o coordinador 
socialista na comarca de Lemos. 
 
Lugo, 21 de febreiro de 2013 
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Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 

 


