Aurrekontu parte-hartzaileetarako bilerak
2016

ZIGOITIA

Bilerak 4 herritan egin dira: Apodaka, Etxaguen, Etxabarri Ibiña eta Ondategi
-Bileren egitura:
1.
2.
3.

Alkateak aurkeztuta, 2016rako dagoen diru sarreren eta gastuen aurreikuspena (Power Point aurkezpena).
Herritarren galderak eta kezkak eta alkatearen eta zinegotzien erantzunak.
Ekarpenak eta proposamen zehatzak egiteko galdetegi txiki bat eman eta jasotzen da (Bertan udal gobernu
taldearen 2 proposamen agertzen dira).
-Hurrengo diapositiben aurkibidea:
1. Herria, data eta bildutako lagun kopurua.
2. Komentatu diren gai orokorrak.
3. Jasotako galdetegi kopurua eta eginiko proposamenak.

APODAKA (2015-11-30)
10 LAGUN, horietatik 5 udal ordezkari
•
•
•
•
•
•

Adineko pertsonek beraien etxeetan egokitzapenak egiteko aholkularitza beharra. Zaintzaileen
prestakuntza eta formazioa .
Bengolarra taberna: tamaina eta irisgarritasuna.
Zakarrontzien erabilera desegokia, batez ere herrietatik kanpo.
Elurra kentzearen inguruan, herrietako jaiak antolatzeko diru laguntzak, zaldiaren azoka
Udal webgunearen bitartez, norbere datu eta informazio pertsonalerako sarbide telematikoa.
“Velasco” bidearen konponketa eskatzen da.

EMANDAKO GALDETEGI KOPURUA: 1

ETXAGUEN (2015-12-01)
9 LAGUN, horietatik 3 udal ordezkari
•
•
•
•

Orokorrean, argiteria publikoaren kostua murrizteko inbertitzea ondo ikusten da.
Herritarentzat konpostajerako formazioa eskatzen da.
Artzegi eta Bengolarra artean oinezkoentzako pasagunea eskatzen da.
IBI zergarekiko diru laguntza edota hobaririk ote dagoen galdetzen da.

EMANDAKO GALDETEGI KOPURUA: 6
.

ETXABARRI IBIÑA (2015-12-2)
9 LAGUN, horietatik 4 udal ordezkari
•
•
•
•
•

Administrazio-batzarrenak diren partzelaria bideak konpontzea eskatzen da, lursailetarako
sarrera-bidea diren kasuetan.
Prozesu parte-hartzaile honetako datuak eta emaitzak publikoak izatea eskatzen da.
Administrazio-batzarrentzat den diru laguntzen partida murriztea udal gastuen onuran.
Udalak lursailak erostea proposatzen da industria-lurzoru publikoa izateko.
Etxabarri Ibiñako Garbigunearen kanpoaldean eta Berrikanoko zakarrontzien inguruan espazio
horien erabilera egokiarekin bat ez datozen isurketen berri ematen da.

EMANDAKO GALDETEGI KOPURUA: 3
.

ONDATEGI (2015-12-03)
12 LAGUN, horietatik 3 udal ordezkari
•

•
•

•

Bengolarraren konponketa osoaren beharra aipatzen da: igerilekuen ur galerak eta ibairako
isurketak aipatzen dira, aldageletako sarrerak eta dutxak ere bai , frontoiaren aurrealdea
atzeratzea eta harmailak tabernarantz zabaltzea proposatzen da, hainbat kiroletako kantxa
egiteko.
Apodakaren eta Gorbeia merkataritza gunearen arteko bidea aipatzen da.
Kultura partidak dituen gastu handiei buruz galdetzen da. Ur isuri handien kostuak eta
basurdeek eragindako kalteak nork ordainduko galdetzen da.
Abeltzaintzaren partidaz eta Gorbeiako parke naturalak izan duen izendapenaz (Kontserbazio
Bereziko Zona bezala) galdetzen da.

EMANDAKO GALDETEGI KOPURUA: 6
.

JASOTAKO 16 GALDETEGIEN EMAITZAK
Udal ordezkariek ez dute galdetegian parterik hartu. Hainbat galdetegitan proposamen bat baino gehiago dago.

-Udal gobernu taldeak eginiko proposamenak:
•12: Bengolarrako udal igerilekuetan inbertsioa.
•8 : Konpostajean hastapena eta formazioa: eskolan eta herritarren artekoa
-Hauek dira jasotako beste proposamen eta ekarpenak:
•3 : Informazioa edota formazioa etxeko konpostajerako.
•1 : Memoria Historikoa.
•1 : Kale argiak murriztu: bi kale argi bakoitzeko bat utzi .
•1 : Bengolarra eraikinaren konponketa (aldagelak, taberna, igerilekua, frontoia…)
•1 : Beste etxabe bat konpondu etxebizitza sozialetan, negozio edo etxebizitza modura alokatzeko.

