2017 URTEA
2018ko aurrekontuak

BILERA MOTA: AUZOTAKO BILERA GURUTZE
DATA:
2016-11-28

ZENBATGARREN SAIOA : 8

HASIERA ORDUA:
19:45

BUKAERA ORDUA:
21:25

BILDUTAKOAK:
Udal ordezkariak: Eneritz Arbelaitz, Iosune Cousillas

Kopurua: 4
16-30 urte: 0

Emakumeak: 1

Euskaraz: 4

30-50 urte: 1

Gizonezkoak: 3

Elebitan:

50-65 urte: 2
>65 urte: 1
AKTALARIA: Iosune Cousillas Aramendi
Gai zerrenda:
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Aurkezpena
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Aurrekontuak 2018
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2017ko balorazioa
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2018ko inbertsioak
Gurutzeko lanak

ERABAKIA
Bileraren egitura aurkeztu da.
Zinegotzi taldea aurkeztu da.
2018ko aurrekontuen zirriborroa aurkeztu da: diru sarreren
aurreikuspena, gastuen aurreikuspena.
2017ko inbertsioen balorazio orokorra aurkeztu da.
Beloagari dagokionez egindako lanak azaldu dira. Bestalde,
abenduaren 22an pleno aretoan egingo den dokumentalaren
aurkezpenaren berri eman da.
2018an aurreikusten diren inbertsio potoloak azaldu dira.
-Lanbarrendik biribilgunean nahastuta Gurutzera kamioiak joaten
dira Gurutzeraino. Berriro Gurutzeko biribilgunean buelta eman
eta Lanbarreraino joaten dira. Bide hori ez dago horretarako
prestatua eta izorratu egiten du. Aldundiari jakinarazi beharko
litzaioke.
-Espaloian jarri diren piboteak: eztabaida dago jarri behar ziren
edo ez. Batzuk gehiago jarri beharko liratekeela diote. Orain
errespetatzen baita. Beste batek dio ea dena pibotez bete behar
dugun. Gurutzen gaudela eta ez dela hiri bat.
- Baranda: gehiago ez jartzea hobesten da. Karraskiloak ere ez.
Hala ere, baranda zaharra oso gaizki dago. Pintatu daitekeen
begiratu beharko litzateke mantentzeko.

2017 URTEA
2018ko aurrekontuak

- Motoak: motoen aparkalekuko seinalea ez da ikusten.
-Elbarrentzako ez dago lekurik. Iaz ere esan zen. Nonbait
gutxienez jarri behar da, hotel aldean edo.
-Bidegorria: bizilagunek espaloia eskatzen dute, ez bidegorria.
- Autobus geltokia: trafikoa gelditzen da autobusa etortzen den
bakoitzean. Espaloia murriztuz gero, ez litzateke hori gertatuko.
Taxibusa etortzean ere berdina gertatzen da.
-Ur zikinen depuradoran jarraipena egiten da? Asteburu honetan
ere usain handia. Eta kotxe asko ikusi dituzte bertara joaten. Zer
egiten ari diren galdetzen da. Añarben galdetu.
- Ur zikinak ataskatuta daude Etxetxikiko parean Altziko bidean
dagoen arketan. Denbora darama horrela.
- Frontoia: itoizura bat konpondu zenean beste bat sortu zen.
Ziurrenik txapa bat konpontzean beste bat izorratu zuten edo
torlojuak soltatu dira. Bigak bustita usteltzen joatea da okerrena.
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Balorazioa

Balorazio orriak bete dira.
Balorazioa
Hilariak: bileran zehar emandako azalpenak
Hizlariak: ondo gidatu dute bilera
Bileran erabili den metodologia
Herritarren asistentzia
Herritarren partehartzea
Saioa probetxugarria izan al da?
Egunaren egokitasuna
Orduaren egokitasuna
Lekuaren egokitasuna
Denera bataz beste

Komunikazio bideak

%

Kartelak

0,00

Prentsa/irratia

0,00

Whatsappa

14,29

Ahoz aho

42,86

Udal aldizkaria

28,57

Internet

14,29
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