
 

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

abeiro ó disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Ordenación, Funcionamento 

e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 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: 

O avance das novas tecnoloxías na sociedade actual é un feito innegable. A sociedade 

do S. XXI vive inmersa en plena era da información, algo que contribuíu, sen lugar a 

dúbidas, a expensión vertixinosa  das novas tecnoloxías. Este desenvolvemento crea 

diferenzas sociais existindo cidadáns analfabetos dixitais e outros que non teñen os 

mecanismos precisos para poder acceder a esta fonte de información. 

Asimismo a fenda dixital acrecéntase na poboación do rural que non ten conexión a 

internet nas mesmas condicións que a poboación da cidade ou vilas. 

Hoxe ter acceso a internet  é unha necesidade tanto como medio de comunicación, como 

ferramenta de traballo ou como fonte de de información; é un recurso imprescindible 

para o desenvolvemento, integración e igualdade de calquer persoa na sociedade. 

As redes inalámbricas de telecomunicacións a internet, tanto wifi como wimax, son 

unha das opcións óptimas para dotar de internet   ao rural galego. As redes inalámbricas   

ofrecen en estes momentos a posibilidade de ampliar o alcance e as posibilidades de 

calquer persoa para acceder as novas tecnoloxías, xa que basta con ter un terminal; 

asimesmo garantizaría un internet a baixo custo para os nosos vecinos e veciñas. 

O Concello de San Cibrao non debe de quedar ao marxe deste desenvolvemento dixital, 

sería utilizar unha tecnoloxía actual e moderna, impulsada polo Concello como servizo 

público. 

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

Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo 

O estudo e instalación de rede inalámbrica WIFI para conexión de balde  a 

internet nos locais das asociación de veciños do Concello de San Cibrao así como 

nos locais sociais existentes no Concello. 

 

San Cibrao das viñas, 21 de novembro do 2008 



SRA ALCALDESA DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS 

 


