
 

 

 

MOCIÓN PARA PRESERVAR A TITULARIDADE  
DO CENTRO DE SAÚDE 
 

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en San Cristovo de 
Cea, unha vez que tivo noticia da proposta realizada  pola Alcaldía para a 
cesión do Centro de Saúde de Cea ó Servizo Galego de Saúde (tanto do edificio 
como da parcela na que se ubica), que se debaterá no pleno ordinario do 
vindeiro luns 17 de setembro, presenta ó pleno da Corporación, pola vía de 
URXENCIA, a seguinte MOCIÓN:  
 

ANTECEDENTES 

En 1988 foi proxectado un edificio para Centro de Saúde por un valor 57 millóns de pesetas, 
inaugurado en 1990, con 486 m2 de planta baixa e outros 448 m2 de primeira planta. Tal 
proxecto provocou no seu momento un forte rexeitamento veciñal, expresado tanto na pro-
testa realizada o día da inauguración como na asistencia á manifestación convocada a tal 
fin. A edificación ocupou a práctica totalidade do que antes fora campo da feira, na zona da 
Alfándega, estragando así un dos espazos públicos con que contaba o casco urbano. A súa 
ubicación, non exenta de suspicacias, sempre presentou problemas para aparcar os co-
ches, provocou un forte impacto urbanístico, reduciu os espazos para ocio, etc. 

Claramente sobredimensionado para as necesidades sanitarias do seu momento, nunca 
chegou a ser ben aproveitado a pesares de realizarse nel outras actividades; e moito menos 
agora, cando se reduciu a poboación do Concello a menos da metade, cando se suprimiron 
as gardas médicas e cando só se conta con 2 médicos (onde había 3) e 2 enfermeiras. 
Tampouco son descartables máis recortes no futuro inmediato.  

Desde a súa construción, o mantemento do Centro de Saúde foi custeado polo Concello. 
Tal como reflicte a contabilidade municipal, os gastos ordinarios de luz, auga, calefacción 
ou limpeza, salvo avarías, nunca supuxeron unha carga excesiva para as arcas municipais, 
representando unha porcentaxe mínima dos presupostos anuais. 

SITUACIÓN ACTUAL 

A inesperada proposta da Alcaldía, para adoptar de inmediato un acordo plenario, contem-
pla a cesión ó Servizo Galego de Saúde tanto da edificación (máis de 900 m2 entre as dúas 
plantas) como da parcela na que se ubica. De ser aprobada, abriríase un prazo de 15 días 
á información pública e pasaría a ser definitiva. Non queda claro qué se pretende facer, nin 
por qué se esixe a totalidade do edificio e tamén a cesión do solo. 

Para o BNG, ó que se lle negou en sucesivas ocasións un espazo mínimo para poder rea-
lizar as actividades propias dos concelleiros electos a pesares existir tanto espazo baleiro 
nas diversas dependencias municipais, a proposta da Alcaldía foi unha sorpresa total. O 
adianto do pleno ordinario en 15 días xa sorprendeu, pero as presas por ceder un patrimo-
nio municipal de tanto valor a cambio de case nada parécenos todo un despropósito, cando 
non un escándalo maiúsculo.  

O Concello podería utilizar o espazo que lle sobre ós sanitarios para desenvolver diversas 
actividades, ceder espazos ás asociacións, grupos políticos, etc. Dada a súa situación cén-



trica sería o lugar axeitado, por exemplo, para a Biblioteca Municipal. Os custes de mante-
mento que se veñen sufragando desde a súa construción non son comparables en modo 
algún ó valor da propiedade que a proposta da Alcaldía pretende “ceder”. En Cea xa tive-
mos un precedente similar: a cesión das edificacións nas que se ubica a actual residencia 
de terceira idade. 

O Grupo Municipal do BNG, considera que a proposta da Alcaldía supón unha cesión inne-
cesaria e gratuíta dunha propiedade de elevado valor, que afecta sensiblemente ó patrimo-
nio municipal, polo que se debe PRESERVAR A TITULARIDADE MUNICIPAL DO CEN-
TRO DE SAÚDE. 

Así mesmo, o BNG considera que a colaboración do Concello co Servizo Galego de Saúde 
debe ser plena, favorecendo que dito Servizo sexa quen se encargue das cuestións sani-
tarias, polo que o Concello podería cederlle a parte necesaria do actual Centro de Saúde, 
xunto co seu mantemento, quedando o resto á disposición do Concello, como ven sendo 
habitual. En calquera caso, debería facerse sempre mediante cesións periódicas e revisa-
bles, preservando o patrimonio de todos os veciños de Cea. 

 
ACORDO 

1. A Corporación Municipal de Cea insta á Alcaldía a que retire ou modifique a 
súa proposta para a “cesión do Centro de Saúde e parcela na que se ubica ó 
Servizo Galego de Saúde”, DEBENDO PRESERVAR EN CALQUERA CASO A 
TITULARIDADE MUNICIPAL DA EDIFICACIÓN E DOTERREO QUE OCUPA. 

2. Instar á Alcaldía a NEGOCIAR OUTRAS CONDICIÓNS, MÁIS DIGNAS PARA O 
CONCELLO, que non impliquen a perda da titularidade, pondo a dispor do SER-
GAS o espazo necesario para que este desenvolva as funcións sanitarias e se 
encargue do seu mantemento, por un período de tempo razoable, pero SEN 
CEDER A TITULARIDADE MUNICIPAL. O resto do espazo pode seguir sendo 
utilizado polo Concello para as actividades que considere oportunas, preser-
vando a titularidade completa. 

 
San Cristovo de Cea, a 15 de setembro de 2018    

                    

Asdo: Manuel Pérez Vázquez (Voceiro)   Marina Arbor Aldea 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE DE SAN CRISTOVO DE CEA 


