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ARDURA
DUNA

NOIZKO

FRONTOI AZPI

 Gainezkako hodiak eskoilera barrenean egin du zuloa (urak).
Erortzen den parean obra txiki bat egingo da harri batzuk
jarriz.

 Noiz amaitzen da garantia? Enterazekotan geratu gara.

IGERIBAR ERROTA  Ez dago berririk.

IRIZAR-MAIORA

 Uztai laren 15ean sinatuko du udalak Ir izarrekin.
Maioratarrekin sinatuta dauka.

 Azkenean normak aldatu gabe geratuko da kanpoan
negutegiaren pareko gunea. Akordio baten bidez lortu dute
hau.

 Proiektua mediaonbientera bidalita dago gestioa azkartzeko.

NORMAK

 Baserri bat (lurrak) ezin da 20.000 metro baino gutxiagorekin
uzteko zatitu. Espropiazioak edo baldinbadira bai, baina
bestela ez.

 Baserri bat bi bizitza egin daiteke, baina lur guztiak bizitza
nagusi bati atxikita geratuko dira.

 Etxebizitza berri bat egiteko zailtasun ugari daude,



ELUR PROTOKOLOA
 Egin gabe dago.

 Udazkeneko Obra batzordean landuko da gai hau.
PENDIENTE



TIERRAKO KABLEA

 Ipini gabe dago oraindik

 Bi aurrekontu dauzkagu: Aluminiozko kablea (2507€) edo
kobrezkoa (3169€).

 Ertzaintzat parte eman gabe dago. Parte eman beharko da.

INTERNET
KONEXIOA

 Alegi, Aztiri eta Frontoi-Azpin ipinita dagoela dirudi.

 Frontoi-Azpin oferta batzuk jaso dituzte (movistarrek).

 Berriro deitzekotan geratu gara.

APARKALEKUA

 Aparkalekua aitzakia bezala hartuta, herrigunean kirol
desberdinak praktikatu ahal izateko proiektu bat egitea
prestatu da.

 Kirol desberdinak espazioa elkarbanatzeko: pinpona, futbola,
saskibaloia, tenisa, boleibola, saskibaloia… Kanpofubolari
erabilera anitzagoa eman nahi zaio, aldi berean malgua
izanik.

 Egoteko mahaiak: area de deskanso modura

 Zirkuitu osasungarria: adinekoentzako makinak.

 Irisgarritasuna: frontoira iristeko aukera desberdinak aztertu
eta herrigune osoan buelta eman ahal izatea.

 Hala eta guztiz ere, kurutzbakar inguruko aparkalekua ez da
guztiz baztertzen kasu puntualetan erabili ahal izateko.

TROIAKO URTEGIA

 EBEkoek txostena bidali digute. Egunduko orri mordoa da,
eta arkitektoari eta Mutiloko udalari bidali zaio.

 Ur kendu eta zelai modura uztea du helburu informe horrek.
Kontra-informe bat aurkeztuko da.

HERRI BIDEAK

 Lau bide konpontzeko laguntzak eskatu dira.

 Ikusiko da ze laguntza jasotzen diren. Ordenantza
aplikatuko da.

 Inbentarioa: Mutiloko udalarekin elkartu gara, eta baita
Ataungoarekin ere. Enpresa berdinarekin (Sendo) egin dute
inbentarioa. Dirulaguntzarik ez dago hau egiteko
Goimenetik, 10.00€ inguru kostatuko litzateke.

ALEGIKO
BIDEGORRIA

 Iñaki Prego delako batekin hitz egin nahi izan da, baina ez
da lortu.

 Ideia hiru herriak batera lan egitea da.

MINATAKO
ERREPIDEA

 2-3 saiakera egin dira diputazioaren eskutara pasatzeko.

 Mutiloako udalarekin elkartu gara. Proposamena honakoa
da: udal bakoitzak 50.000€ jartzea bi urtetan (konponketen
kostua 200.000€ inguru izango lirateke).

 Akordio bat adostu beharra ikusten da lehenbizi,



inbertsioaren aurretik.

URKIOLA GAINEKO
ZABORTEGIA

 Pedrori esan zaio balorazio bat egiteko. Hala ere, ikustera
joango gara.

 Handik gora dagoen zabortegiak aldundiaren baimena
dauka. Teorian legal dago.

BOLATOKIAREN
ERABERRITZEA

 13.000€ko aurrekontua. Hilabete honetan bertan hasiko da
Jokin Telleria pintaketa lanekin (lehen pintatu zuena).

 Beste hainbat gauza txiki egiteko ere aprobetxatuko da.

ALEGIKO
BIDEGURUTZEA

 Ikusi da baina ez da baloraziorik egin.

 Horrelako puntu ugari daude herri osoan zehar,
Diputazioaren bidetik 3 metroren barruan baina ez dute
konpontzen. Balorazio orokor bat egingo da.

BASO EGURRAK
 Mutilotik ari dira egurra ateratzen Gabiriko errepidetatik.

 Berez, tarifa kobratu behar litzaieke.

UREN TUBERIA
 Txoko inguruan zulatu zen plubialen tubo bat.

 Mutteik konpondu du iada.

ALEGIKO ERREKA

 Altzibar ingurutik Alegira bidean ibaia bere garaien egin zen
eskoilera bat oso egoera kaxkarrean omen dago.

 Ark i tektoarek in egongo gara eta Urakekin edo
dagokionarekin egongo gara.



  

Hurrengo bilera: urriak 4, 19:00tan


