
                  

En Arteixo, a 24 de Agosto de 2022

AO PLENO DO CONCELLO DE ARTEIXO

Patricia Boedo Naya, na súa condición de Voceira do Grupo Municipal Socialista no
Concello de Arteixo, con DNI 46.904.880-Z e domicilio a efectos de notificación en
Praza Ramón Dopico 1 2º, CP 15142 de Arteixo, comparece e como mellor proceda en
dereito DI:

Que  o abeiro  do disposto  nos artigos  do Regulamento  Orgánico  de Arteixo,
presenta á consideración do Pleno da Corporación Municipal o seguinte: 

ROGO

En Marzo de 2019, o Grupo Municipal Socialista denunciaba que a cafetería do centro
cívico de Arteixo levaba preto de medio ano pechada ante a incapacidade do Goberno
local  do  PP  para  sacar  adiante  o  concurso  para  a  súa  licitación.  Dende  o  PSOE
denunciábamos un novo exemplo do colapso e a falta de xestión no departamento de
Contratación  que tiña o noso concello, xa que a  última persoa en ter a concesión
xubilárase,  unha situación  prevista  e  tendo en conta que  ademais  dita  concesión
levaba tempo caducada, e o Goberno local fora incapaz de planificar un procedemento
que permitiría o relevo na xestión da cafetería.

Os usuarios  do centro cívico, así como as persoas que a diario percorren o paseo
fluvial,  levan preto  de catro anos sen disfrutar  este  servizo,  peso a que o grupo
socialista  lle  pedise  ao goberno  celeridade  para  facelo  e  non só para  recuperalo,
senón  tamén  para  favorecer  a  creación  de  postos  de  traballo  a  través  do
empreniemento, xa que nun proceso aberto e en igualdade de condicións, calquera
veciño ou veciña de Arteixo podería optar a esta concesión.

Porén, na prensa do mes pasado atopamos a noticia de que tanto o bar-cafetería do
multiservizos de Armentón como o local social de Suevos van ser licitados para a súa
vindeira explotación durante 2 anos coa posibilidade de prorrogar por outros tantos
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Por todo o exposto, desexámoslle facer ao grupo de goberno o seguinte ROGO:

Rogamos ao equipo de goberno que nos explique por que non foi licitado ata o de
agora a explotación da cafetería do Centro Cívico de Arteixo e si, nalgún momento,
teñen pensado poñela en marcha de novo. 

Asinado:

Patricia Boedo Naya
Voceira do Grupo Municipal Socialista

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE ARTEIXO
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