
2017 URTEA 

2018ko aurrekontuak 
 
 

BILERA MOTA:   AUZOTAKO BILERA UGALDETXO     ZENBATGARREN SAIOA : 6 

 

DATA: HASIERA ORDUA: BUKAERA ORDUA: 

2016-11-23 19:35 21:05 

 
BILDUTAKOAK: 
 

Udal ordezkariak: Ioritz Aizpuru, Eneritz Arbelaitz, Iñaki Pikabea 

 

Kopurua: 12 

16-30 urte: 1 

30-50 urte: 3 

50-65 urte: 5 

>65 urte: 3 

Emakumeak: 7  

Gizonezkoak: 5 

Euskaraz: 12 

Elebitan: 0 

AKTALARIA: Ioritz Aizpuru 
 
Gai zerrenda:  

 GAIA/JUSTIFIKAZIOA    ERABAKIA 

1 
Aurkezpena Bileraren egitura aurkeztu da. 

Zinegotzi taldea aurkeztu da.  

2 Aurrekontuak 2018 2018ko aurrekontuen zirriborroa aurkeztu da: diru sarreren 
aurreikuspena, gastuen aurreikuspena.  

3 2017ko balorazioa 2017ko inbertsioen balorazio orokorra aurkeztu da.  

4 2018ko inbertsioak 2016ko eta 2017ko bileretan jasotako eskaeren ondoren eta 
urtean zehar ikusi diren beharren ondoren, 2018rako herri mailan 
inbertsio  egin beharreko handiak aurkeztu dira. 
 

5 Ugaldetxoko lanak - Arizpetik Paradako espaloia oso gaizki dago. Zebra bidea 
gurutzatu eta bertan zuloa. 
- Paradan kotxeak uzten dituzte eta txipitotik arriskutsua da. 
Debekatzeko zerbait jarri beharko litzateke. 
- Abiadura handia Ugaldetxon 
- Autobus parada aldatu?? Matteokoa, zubia egitean aldatzea 
egokia litzateke, Intxixu aldera eraman. 
- Futbol zelaiko aparkalekuko sarrera egokitu ondoren festetan 
katez ixteko prestatu. 
- Txipitoko malda konpondu, arront gaizki dago. 
- Txatolako zubia. Kamioiak gopea eman eta dena baranda falta 
da.  
- Mamuteko baranda guztia erdoildua dago. Industrialdeko 
baranda ere oso egoera txarrean dago. 
-Txikierdi aldera Xorrola edo Taxibusa jartzea. Anerreko zubira. 



2017 URTEA 

2018ko aurrekontuak 
 
 

- Minbizi tasa altua duen herria omen da Oiartzun. Datuak 
lortzeko aukerik bai al dugu? 
- Intxaurraundietatik egingo den zubi berrira herribidea egokitu 
beharko litzateke, gastu handirik gabe. Goiko aldeko etxeetako 
kideei bidegorrira sarbide zuzena izango lukete.  
 
Elizalden:  
- Muxuruko errotondatik Olantxene aldera doan espaloia ez dago 
egokitua. Belarra dago eta bertako erabileraren erabilera. 
 

6 Balorazioa Balorazio orriak bete dira.  
 

Hilariak: bileran zehar emandako azalpenak 8,3 

Hizlariak: ondo gidatu dute bilera  8,5 

Bileran erabili den metodologia 8,1 

Herritarren asistentzia: kopurua 4,5 

Herritarren partehartzea 6,4 

Saioa probetxugarria izan al da? 7,8 

Egunaren egokitasuna 7,7 

Orduaren egokitasuna 8,2 

Lekuaren egokitasuna 7,3 

Denera bataz beste 7,4 
 

 

Komunikazio bideak % 

Kartelak 0 

Prentsa/irratia 14,29 

Whatsappa 35,71 

Ahoz aho 21,43 

Udal aldizkaria 21,43 

Internet 7,143 

 
 
 


