
                  

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

Nun concello como Arteixo, co orzamento que ten a súa disposición, quedan barrios
sen algúns servizos mínimos como son o saneamento e a traída de auga, mentres o
goberno local fai publicidade coa posible implantación dun servizo de vehículos sen
conductor nas praias, barrios como o de “O Pedroso” en Larín no límite co concello de
Laracha levan anos esperando pola súa integración no sistema de saneamento do
noso concello.

Durante os 11 anos de goberno do PP de Carlos Calvelo dende o Grupo Municipal
Socialista establecemos como prioridade todos os proxectos que traten de ofrecerlle
os servizos básicos a todos os cidadáns do noso concello, como nos múltiples plans de
obras e servizos que se dedicaron a esta función e polos que votamos a favor. Nestas
datas os veciños de O Pedroso en Larín pedíronos que lle solicitásemos ao goberno
local  que acometa obras para poder disfrutar do servizo de saneamento polo que
desexamos facer seguinte ROGO:

Rogamos ao equipo de goberno que proxecte a instalación do servizo de saneamento
no barrio de O Pedroso na parroquia de Larín e acometa as obras para facelo posible
no menor tempo posible.
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Asinado:

Patricia Boedo Naya
Voceira do Grupo Municipal Socialista

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE ARTEIXO
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