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BILERA MOTA:   AUZOTAKO BILERA ARRAGUA     ZENBATGARREN SAIOA : 1 

 

DATA: HASIERA ORDUA: BUKAERA ORDUA: 

2017-11-20 19:30 21:35 

 
BILDUTAKOAK: 
 

Udal ordezkariak:  Jexux Leonet, Jon Del Olmo, Enekoitz Markos, Iosune Cousillas 

 

Kopurua:  

16-30 urte: 2 

30-50 urte: 5 

50-65 urte:14 

>65 urte: 10 

Emakumeak: 14 

Gizonezkoak: 17 

Guztira: 31 

Euskaraz: 27 

Elebitan: 4 

 
AKTALARIA:  
 
Gai zerrenda:  

  

GAIA/JUSTIFIKAZIOA    ERABAKIA 

1 
Aurkezpena 19:32-19:37 

Bileraren egitura aurkeztu da. 
Zinegotzi taldea aurkeztu da.  

2 Aurrekontuak 2018 19:37-19:57 
2017ko lehenengo zirriborroa aurkeztu da: diru sarreren 
aurreikuspena, gastuen aurreikuspena.  
 
Auzotar batek zorra ordaintzen noiz bukatuko den galdetu du.  
2019tik  aurrera asko gutxituko dela erantzungo zaio. Hala ere, 
badago tartea maileguak eskatzeko. 

3 2017ko balorazioa 19:57-20:10 
2016ko inbertsioen balorazioa aurkeztu da.  
Catelsa eta Ramon Vizcainon zein enpresa jarriko diren galdetu 
dute auzotarrek. 
Lintziringo 3. faseari buruzko informazioa eskatu da. 
Autopistatik zuzenean poligonoetara sarrera egiteko eskatu dute. 
PTPari buruzko azalpenak eman dira. Aldundiarekin egin diren 
kudeaketei buruzko azalpenak eman dira. 
Autopistako irteerako seinaletikari buruzko kexak jaso dira. 
Aldundiari abiadura jaisteko eskaera egin da. 
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4 2018ko inbertsioak 20:13 – 20:29 
2018ko egitasmo nagusiak azaldu dira. 
Auzotarrek badute Landetxeko proiektuaren berri. 
Arizmendiren proiektua ere azaldu da. 

5 Mantenu lanak 20:35 – 21:35 
Ganboxako proiektua azaldu da. 
Auzotar batek hainbeste aparkaleku behar diren galdetu du. 
Berez gaizki dauden autoak aparkatzeko behar direla erantzun 
zaio. 
 
Beste batek haur parkea jartzeko eskatu du. Auzoaren goiko 
aldean Elkartea dago baina haurrekin ezin da egon. Ez du parkea 
izan beharrik, haurrentzat eremu seguru bat eskatzen du. Bestela 
elkartearen inguruko gunea konpontzeko eskatu du. Elementu 
naturalekin egiteko. 
 
Zakurren sarrera mugatu beharko litzateke, kaka ez egiteko. 
 
Xorrolako eskailerak irristakor daude eta betirako izango diren 
galdetu dute. Jexuxek hurrengo urterako igogailu baten 
aurrekontua ekartzeko konpromezua hartu du. 
 
Ganboxa bukaeran, zuhaitzak asfaltoa altxatzen dutela aipatu 
dute. 
 
Ganboxako eta auzorako sarreran abiadura mugatzeko eskatu 
dute. 
 
Botikaren parean ere abiadura handian pasatzen direla aipatu 
dute. Gainera haur parketik ateratzen diren haurrak ez dira 
ikusten errepidetik. 
 
Haur parkean dauden piboteak ere bota egiten dituzte eta agian 
jardinerak jarri behar dira. 
 
Arragua eta Lartzabal arteko semaforoa. Berdeak oso gutxi 
irauten du eta naranja ez dute errespetatzen. Leku arriskutsua 
da.  Trafikoaren fluxuari ematen zaio lehentasuna. Lehen bezala 
uztea eskatu dute eta abiadura mugatzea. Zebrabideak oso argi 
gutxi du.  
 
Anbulategiaren ondoko aparkalekuan, aparkalekuaren sarreran 
uzten dute autoa. Autoak ez aparkatzeko lurrean marraztea 
eskatu dute.  
 
Topotik lintzirinera doan bide bat dago, tunela arte. Zuhaitz 
lehorrak daude eta haize asko dagoenean adar handiak erortzen 
dira.  
 
Goiko Eskola parean espaloiak berritzeko ere eskatu dute, lurra 
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irristakor dago. 
 
Auzora sartzen diren kamioien inguruan galdetu dute. Aukera 
ezberdinak baloratu direla azaldu da.  Galiboa jarriko dela azaldu 
da. Anbulategian eta ganboxa sarreran ere eskatu dute. 
 
Ganboxako bidegurutzea markatzeko eskatu dute. 
 
Komertzioak eskatu du kajeroa jartzeko, kanbioak eskatu ahal 
izateko. 
 
Hondakinak botatzen dituzte Arragua behean, dorreen inguruan. 
Askotan deitzen dute udalera, jasotzen da, baina arazoak 
jarraitzen du. Arkale dorrean gatazkak dituzte hondakinak lekuz 
kanpo eta orduz kanpo uzten direlako. Zikinkeria asko biltzen da. 
Oharrak edo bandoak elebitan bidaltzeko eskatu dute. Jendeak 
oraindik uste du altzariak egun zehatz batean utzi behar direla. Ez 
daki abisatu behar direla. Bizilagun batek proposatu du eskutitz 
bat bidaltzea. Bizilagun batzuk besteen zintzilikarioetan uzten 
dituzte hondakinak. Gainera Arkale dorrearen zintzilikarioak 
irteerako bidean hartzen du eta pasaeran botatzen dituzte 
poltsak.  
 
Topoko bukatu gabeko zatian hesia hautsi da. 
 
Marmolerian aldean dagoen dorrera haurrak igotzen dira. 

6 Balorazioa 21:30 – 21:35 
Balorazio orriak bete dira.  

Hilariak: bileran zehar emandako azalpenak 8,6 

Hizlariak: ondo gidatu dute bilera 8,4 

Bileran erabili den metodologia 8,3 

Herritarren asistentzia 6,5 

Herritarren partehartzea 7,7 

Saioa probetxugarria izan al da? 8,4 

Egunaren egokitasuna 8,1 

Orduaren egokitasuna 8,3 

Lekuaren egokitasuna 8,5 

Denera bataz beste 8,1 

 
Portaletan bandoak jartzeko eskatu dute. 

 

Komunikazio bideak % 

Kartelak 0 

Prentsa/irratia 19 

Whatsappa 24 

Ahoz aho 14 

Udal aldizkaria 7,1 

Internet 36 

 


