
 

D. Miguel Anxo Álvarez Campos, concelleiro do BNG en San Cibrao das Viñas ao abeiro 

ó disposto da Lei de Administración Local de Galiza e demais disposicións concordantes 

comúns, presento ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte MOCIÓN, 

esperando que sexa incluida na orde do día do vindeiro pleno, para o seu debate e 

posterior aprobación se procede. 

Exposición de motivos: 

Durante os últimos anos o Concello de San Cibrao veu aumentando progresivamente a 

súa poboación debido a proximidade á cidade de Ourense. O aumento de poboación 

non evitou o envellecemento  désta. 

 Este aumento de poboación  non foi paralelo ao aumento de servizos e de 

infraestructuras socio-sanitarias. 

Os servizos de saúde son cada vez máis demandados; e a necesidade de realización de 

probas complementarias así como a almacenaxe das historias clínicas e demais 

material  sanitario, implica que é preciso dotar aos Centros se Saúde con máis espazos 

para que os profesionais sanitarios que alí traballen, poidan desenvolver un traballo de 

calidade e nunhas condicións optimas.  Indudablemente unha voa dotación nos 

Centros de Saúde vai repercutir na calidade asistenciaria que van a recibir os veciños e 

veciñas de San Cibrao. 

Aínda que no Concello de San Cibrao existen dous Centros de Saúde, as reducidas 

dimensións dos edificios, non os fan adecuados  para o desenvolvemento da práctica 

sanitaria e debido que o actual Centro de Saúde de Ponte Noalla é inviable amplialo, 

faise imprescindible a construcción dun novo edificio. 

En consecuencia o BNG do Concello de San Cibrao das Viñas solicita do Pleno da 

Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo: 

Instar a Xunta de Galicia a que nos ornamentos do ano 2010 adique unha partida 

destinada á construcción dun novo Centro de Saúde en Ponte Noalla. 
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