
 

 

RAUL FERNANDEZ IGLESIAS, concelleiro do grupo municipal do BNG no 

Concello de Arteixo, ao abeiro do disposto no Regulamento orgánico 

municipal, formula ante o Pleno Corporativo que se vai a celebrar o día 28 

de Novembro de 2019, para a súa contestación no mesmo, os seguintes 

rogos: 

 

NECESIDADE DE ACOMETER VARIAS OBRAS NO NÚCLEO DE FIGUEROA 

 

EXPOSICIÓN 

 

Nos últimos 12 anos o único investimento que se fixo no núcleo de 

Figueiroa foi a adquisición dunha pequena parcela por parte do Concello no 

fondo da aldea que estivo durante moito tempo cun chan de terra. Hai uns 

meses asfaltouse, despois de que o BNG o solicitase en varias ocasións, por 

certo cun pau da luz que provoca bastante inseguridade viaria.  Na 

actualidade non ten máis uso que servir de aparcamento. 

Nos últimos anos desde o grupo municipal do BNG véñense pedindo unha 

serei de melloras neste núcleo de poboación que en absoluto foron 

atendidas polo grupo de goberno. A maiores nos últimos meses coa posta 

en marcha do novo sistema de recollida de lixo o servizo empeorou de 

xeito significativo. Actualmente só hai dous contedores de cor gris e non hai 

posibilidade de reciclar, a recollida non é diaria polo que é habitual que 

estean cheos habitualmente xa que son insuficientes. Ben, o BNG, como 

mencionabamos, ten pedido non só o acondicionamento da parcela da que 

falamos anteriormente con algún xogo para nenas e nenos tal e como 

pediron tamén varias nais e pais que residen alí senón tamén a construción 

dunha beirarrúa desde a saída da aldea pola parte baixa até a conexión coa 

circunvalación que vai por detrás do IES Sabón e Manuel Murguía (todo co 



nome de Avda. de Figueiroa), isto permitiría circular por ese anaco de rúa 

sen ningún problema  evitando así o problema de inseguridade que hai 

agora tendo en conta que se trata dunha zona en que moitas xente pasea e 

tamén polo constante  paso de vehículos que se incrementa na zona estival. 

 A maiores tamén solicitamos xa por rexistro neses días o 

acondicionamento do camiño que vai desde a fonte de Figueiroa até a 

Avda. Arsenio Iglesias debido ao seu deplorábel estado. 

ROGOS 

 

1.- Que se inicien todos os trámites para a execución do proxecto de 

construción de beirarrúas en Figueiroa, no tramo que chega até a 

circunvalación desde a saída da aldea. 

2.  Que de xeito inmediato se acondicione e se dote de mobiliario a parcela 

pública propiedade do concello para que poida ser usada pola veciñanza da 

aldea. 

3.- Que se acometa o acondicionamento dos viais propiedade do Concello 

que nestes momentos están nun estado de abandono evidente. 

4.- Que se dote de contedores do lixo o núcleo e que se faga  a recollida 

diaria garantindo un servizo de calidade. 

    

 

     En Arteixo a 28 de Novembro de 2019 

 

Asinado electrónicamente: Raúl Fernández Iglesias 

 

Á ATENCIÓN DO ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ARTEIXO 


