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SAN BARTOLOME 
 
1. Trenbide berriaren gaia:   
Udala Madrilgo Gobernuarekin harremanetan jarri zen aurreko legegintzaldian hartuta 
leudeeken konpromisoen berri ezagutzeko. Madrilen erantzuna izan da azterketa 
teknikoa egiteko hitzemanda zegoen dirua (balizko 1,4 milioi euro) ez dagoela. 
Badirudi partida zabalik mantendu dutela kopuru sinboliko batekin, baina ez dugu 
gehiago ezagutzen. Udal gobernuak harremana egin zuen Jaurlaritzako eta Aldundiko 
tenknikari eta politikariekin, elkarrekin Madrilera bisita egiteko. Jaurlaritza berriaren 
eraketaren ondoren, sailak egonkortzen direnean, Udal gobernuak Lakuara joko du 
Madrilera elkarrekin bisita egiteko eskaera egitera. 
 
2. Barrakak: 
Aurten geltoki ondoan dagoen aparkalekuan jarri nahi izan ziren barrakak. Azken 
momentuan, ADIFek segurtasun distantziak zirela eta, barrakak bertan ezin zirela jarri 
adierazi zigun. Datozen urteetarako Udala beste kokaleku posible batzuk aztertzen ari 
da.  
 
3. Eroskirako sarrera egokitu:  
Eroskirako sarrera atzekaldetik nola egokitu daitekeen eta oinezkoak bertatik nola 
bideratu daitezkeen aztertzen dabil udala. 
 
4. Asfaltatzea: 
Abuztuan egin da.  
 
5. Malda garbitzea (geltokia): 
Malda garbitzeko eskaera luzatu zitzaion ADIFi eta garbitu du. Hemendik aurrera hau 
garbitzeko ardura Udalaren esku geratu da. 
 
6. Argiztapena:  
Apeaderoari irtenbide orokor bat emateko eskatu zaio ADIFi. Bitartean, argiztapena 
hobetzeko behin behineko neurriak hartu dira:  

- apeadero azpian argia jarri zen uztailean, puskatu zuten eta berriz jarri dira. 
- zubian zintzilik dauden kableak jasotzeko eskatu zaio ADIFi, beraienak dira eta.  

 
7. Zakarrontzi txikiak: 
2013an gaika biltzeko zakarrontziak jarriko dira. Auzoz auzo zakarrontzi puntu berriak 
non jarri aztertzen dabil Udala. 
 
8. Baskuleria:  
Jabeari eskutitza bidali zaio garbitzeko eskatuz, erantzunik ez. Berriro ere bidaliko 
zaio, oraingo honetan erantzuten ez badu neurriak hartuko direla adieraziz.  
 
9. Ermita: 
2012ko irailean zehar Aranzadikoak sartu dira Ermitara, 2013an beraiekin 
koordinatuko da Udala, bertan auzolanean egin daitezkeen lanak zehazteko.  
 
10. Ibilgailu abandonatuak: 
12 ibilgailu erretiratu dira (2012). Udalak etorkizunean utzitako ibilgailuen biltegi bat 
egitea aztertu beharko du.  
 
 
 
 



 
Utzitako ibilgailu bat agertzen denean: lehenik eta behin identikfikatu egin behar da. 
Behin identifikatuta, hilabete batez jarraipena egiten zaio, utzita dagoen konfirmatzeko 
(ordenantzak 30 eguneko epea ematen baitu ibilgailua leku berean, mugitu gabe,  
izateko). Epe horretan ibilgailua ez bada mugiktu, notifikazio bat bidaltzen zaio, bi 
aukera: 
-Notifikazioa hartzen badu: edo mugitu edo baimena ematen du autoa desegiteko 
tokira (desguace) eramateko eta eramaten da. 
- Notifikazioa ez badu hartzen: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera bidaltzen da oharra 
(bidaltzen denetik argitaratzen denera, zenbait egun pasatzen dira, hau Aldizkarikoen 
esku dago) eta behin argitaratuta 15 eguneko epea ematen da errekurritzeko. Ez bada 
errekurritzen, autoak desegiteko tokira eramaten da. 
 
ESKARABILLA (*auzo ordezkariarekin elkartu ondorengo akta) 
 
1. Txakur kakak   
Auzokideek jarri dituzten kartelek eragina izan dutela aipatu du ordezkariak. Udalak 
ere eskutitzak bidali dizkie txakurjabeei eta kartelak jartzea hornitzaileek azken orduan 
izan duten euskarriaren arazo bategatik atzeratu da.   
 
2. Igogailua: 
Bizilagunekin eginiko bileran azaldu zen P21tik igogailua egitearen arazoak. Igogailu 
posiblearen (Dorretik gora, Santa Maria kalean eta Etxezarretan geralekua izango 
duena) proiektua lantzen ari da Udala.  
 
3. Parkea eta pasarela/ trenbideko sarbideak itxi: 
Parkeko eta pasarelako proiektua hasiera batean Urak-ek onartu bazuen ere, azken 
momentuan atzera bota dute eskakizun eta irizpide berriak ezarriz. Beraz CAF-ek 
proiektu berria landu behar izan du eta berriro ere Urak-en onespenaren zain daude.  
Skate parkera igarotzeko trenbideko pasabidea itxita dago, baina hala ere trenbidetik 
pasatzen dira batzuetan. Irtenbide zaila. 
 
4. Zebrabideak:  
Auzo ordezkariaren esanetan Aldasoro pareko zebrabide gainean jartzen dira kotxeak 
Urdanetatik jeisten direnak ikusteko, ispiluaz ez dira fidatzen eta, honegatik eskatzen 
da zebrabidea beherago mugitzea. Aldasoro inguruko zebra bidea beherago jartzeari 
ez zaio zentzu gehiegi ikusten ordea, jendeak goitik pasatzen jarraituko lukeelako. 
Alonso parean rebajeak eginda daudenez, zentzurik ez zebra bidea mugitzeari, 
gutxiago Udalak Urdaneta kalea oineztatzeko proiektua daukanean. Proiektu hau 
gehiegi ezin dira zehaztu, aurrekontu arazoak tarteko. 
 
5. Espaloi irristakorra:  
Espaloi irristakorrei tratamendua eman zaio aurten (oteginea) eta datorren urtean ere 
hainbat guneetan ematea aurreikusten da (Juan Amezketako aldapa eta Santa Maria 
eskina)  
 
6. Kontainerrak beteta: 
2013ko ekainetik aurrera Atez ateko biketa sistema ezarriko da eta beraz kontainerren 
arazorik ez da egongo.  
 
7. Erreka garbiketa: 
Auzo batetan baino gehiagotan egin da eskaera. 2013an Udalak Erreka Garbiketa 
antolatuko du, ahal dela inguruko herriekin batera. 2012ko ekainean Gaztetxekoek 
garbitu zuten erreka auzolanean. 



Auzo ordezkariak, beste eragile batzuen partehartzearekin auzolanean garbitasunaren 

inguruko beste kanpaina batzuk antolatzea proposatu du: plazaren garbiketa, … 
 
8. Lokutorio ondoko gazte lokalean zarata arazoak:  
Auzo ordezkariekin arazoak ematen dituzten lokalen zerrenda osatu da eta udala 
ordenantza lantzen dabil, baina aurretik hainbat irizpide amankomunean jarri nahi dira 
Lazkao eta Beasaingo udalekin batera. 
 
SAN JOAN (*auzo ordezkariarekin elkartu ondorengo akta) 
 
1. Garbitasuna:  
Udalak dauzkan baliabideen arabera eta egutegi zehatz bat jarraituz antolatzen du 
garbiketa. Garbiketa egutegiaren arabera San Joan-dik asteazkenetan pasatzen dira 
garbitzaileak, barredora ordea ez da pasatzen. Hau hobeto aztertzea eskatzen da. 
 
2. Bide txukunketa:  
Notaritza zaharra zegoeneko aldapa (hiruburueta) egokitzeko lanak 2013ko 
aurrekontuetan sartzea aztertuko da. 
 
3. Aparkalekuak:  
Margotzea zegokion enpresak, euria zela eta bere garaian ez zituen margotu. Behin 
obra amaituta alde egin dute. Berriro ere enpresari eskatuko zaio margotu dezan. 
 
4. Hirigintza proiektuaren ingururuko informazioa: 
San Joango urbanizazioa aurrera doa, poliki poliki, eta nahi baino arazo gehiagorekin. 
BOEn eraikitzea eta salmenta aurreikusitako neurrian doan, nahiz eta, pisuok erosteko 
hasieran jarri ziren baldintzak malgutu egin behar izan diren. Etxebizitza libreetarako 
lurren salerosketak dira atzeratuen daudenak, egoera ez baita aproposena 
horretarako. Udalak bitartekari lanak egin ditu eta egiten ari da etxegile eta saltzaileen 
artean, baina aurrerapausorik eskasak dira oraindik. Lehen fasearen amaiera 2013ko 
abendurako dago iragarrita. 
 
5. Parkea: 
Berez hiru parke aurreikusten dira hirigintza proiektuan 
 
6. Zaborrontziak:  
Urbanizazio berrian jarri dira. 
 
7. Eserlekuak: 
Floreagan jarri dira, baina kalean zehar gehiago jartzea eskatzen du auzo ordezkariak. 
 
8. Informazioa ez da iristen: 
Auzo ordezkariak identifikatua du zein etxetara ez den iristen, eta komunikazioren 
arduraduna den zinegotziari  pasako dio helbidea banaketa enpresakoekin hitz egin 
dezan. 
 
9. Edukiontziak: 
Urbanizazio berriko auzokide berriei zabor tasak kobratu egin zaizkie akatsez, nahiz 
eta ekainerarte bizitzen ez jarri, udalak honegatik reklamazioak jaso ditu. Honen 
aurrean udalak ohar bat bidali die diru hori itzuliko zaiela argituz.  
2013an zehar ezarriko da hondakinen bilketa sistema berria.  
 
 
 



10. Bidegorria:  
Rotondako bidegorri marra margotzeko enpresari pasa zaio abisua.  
 
11. Txakur-kakak:  
Udalak eskutitzak bidali dizkie txakurjabeei eta kartelak jartzea hornitzaileek azken 
orduan izan duten euskarriaren arazo bategatik atzeratu da. Auzokide batek kartelak 
jarri bazituen ere kendu egin dituzte. Kaken bilketa errazteko dauden ontziak  
(plastikozko poltsekin) hutsik daude gehienetan eta honi ere irtenbide bat bilatu 
beharko zaio. 
 
12. Iturria konpondu:  
Konponduta dago iada. 
 
13. Autobus geralekua: 
Autobus geralekua non jarri aztertu behar du Udalak, eta eskaera luzatu Goiekira. 
Auzoan bizi den biztanle kopuruaren, 65 urtetik gorakoen kopuruaren, eta gertuen 
dagoen autobus geralekura dagoen distantziaren arabera aztertzen ditu ondoren GFAk 
eskaera hauek. 
 
14. Putzuak:  
Unanueneako bizilagunak euria egitean beraien etxe aurrean putzua egiten dela eta, 
Udalera argazkiak bidalztekotan geratu ziren. Oraindik ez da argazkirik iritsi udalera, 
eta komeniko litzateke bidaltzea. 
 
BUZTUNTZA 
 
1. Aparkalekuak: 
Urdaneta eskola aparkaleku moduan jartzea, eskolarentzat kalte litzatekeela uste da. 
Egun berezietan soilik irikitzen jarraituko da. 
 
2. Pantaila akustikoak: 
Auzotarrei GFAk duen azterketa eman (eskatu zuten eta). GFArekin bilera bat izan da, 
eta eskaera luzatu dio Udalak. GFA baloratzekotan gelditu da, eta 2013ko 
aurrekontuetan sartzeko aztertzekotan geratu dira. 
 
3. Urdaneta Eskolako aurrea egokitu:  
Eskola aurrea egokitzeko konpromisoari eutsita, obra lanak abenduan hasi ziren eta 
dagoeneko amaitzear daude. 
 
4. Bizikidetza: 
Publizitate buzoiei su ematera iritsi dira. Konponbide zaila ikusten zaio. 
 
5. Espaloiak:  
Zenbait espaloi zati altxatuta omen daude, ustez zuhaitzen sustraiengatik. Auzo 
ordezkariarekin hitzegin behar da lekua zehazteko.  
 
6. Zebrabideak:  
Tratamendu antideslizantea emateko aukerarik dagoen aztertuko da 2013ko 
aurrekontuetan.  Kutxa ondoko zebrabidea mugitzeari ez zaio zentzurik ikusten, 
egungo kokapena egokiagoa dela ikusten da. 
 
7. Edukiontziak: 
Urdaneta etxaldean dagoen edukiontzia konponketa sasietaren bidez bideratu zen 
ekainean. 



 
8. Eserlekuak: 
Elizarena da jabegoa. 2013an zerbait egin daitekeen aztertuko da.  
 
9. San Inazio inguruko barandilla: 
Konponduta. 
 
10. Bide txukunketa: 
Buztuntza etxaldetik atzera doan bidea txukuntzea 2013ko obretako aurrekontuan 
sartzea aztertuko da.  
 
11. Bizikidetza:  
Eskolara jendea sartzen da, zikinduz. Konserjearen ordezkapena atzeratu bada ere, 
konserje berria izendatuko da. Hau bertara bizitzera joanda, arazoa konponduko da.  
 
12. Erreka garbiketa: 
Auzo batetan baino gehiagotan egin da eskaera. 2013an Udalak Erreka Garbiketa 
antolatuko du, ahal dela inguruko herriekin batera. 2012ko ekainean Gaztetxekoek 
garbitu zuten erreka auzolanean. 
 
ALTAMIRA (*auzo ordezkariarekin elkartu ondorengo akta) 
 
1. Garaje irteera arriskutsuak: 
Udaltzainek aztertuko dute, ea nola ikusten duten aparkalekuren bat kentzea. Ispilua 
jartzeko prest dauden bizilagunak, honen kudeaketan esku bat bota dezake udalak.   
 
2. Okorro parkea: 
Zikin egoten dela jaso genuen, baina joan eta garbi zegoen. Udalak dauzkan 
baliabideen arabera antolatzen du garbiketa. Garbiketa egutegiaren arabera Altamira 
eta Oteginea astean lau egunetan garbitzen dute eta barredora astearteetan igaro da 
bertatik (Polikiroldegiko aparkalekua, Altamira plaza, Majori plaza,..)  
 
3. Espaloi irristakorra: 
Espaloi irristakorrei tratamendua eman zaio aurten (oteginea) eta datorren urtean ere 
hainbat guneetan ematea aurreikusten da (Juan Amezketako aldapa eta Santa Maria 
eskina)  
 
4. Majoriko fokoak: 

Fokoei txapela jartzeko aurrekontua eskatu zen eta oso garestia da (30.000€). 
Aztertuko da tramoka itzaltzen joatea, ordutegia errazago errespeta arazteko.  
 
5. Baldosak solte: 
Auzo ordezkariaren arabera bidegorri ondoko espaloian baldosa ugari dago solte. 
Urtero errepasoa egiten da eta ahal den heinean konponduko dira 2013an. 
 
6.Lineako autobusa:  
Auzorako autobus geltoki berria eskatzea Goiekiren esku utzi zuen Udalak. 
Aldundiarekin bilera egin ostean, geltoki berria ezartzea onartu da. Aldundiak 
frekuentziak eta ibilbidea aztertu ondoren, urte hasieran non eta noiz ezarri erabakiko 
da. 
 
7.  Egurrezko eserlekuak : 
Aurrekontua eskatu da eta 2013an sartzea posible den aztertuko da.  
Beste hainbat eskakizun egin ditu auzo ordezkariak: 



8. Kablea agerian: Jaiak dendaren parean erori zen zuhaitzaren ondoan plastikozko 
hodi hautsi bat dago kableak agerian dituena. Udalak hau konpondu beharko luke.  
 


