LURRALDE ANTOLAKETA BATZORDEA BILERA
DATA: 2019-10-07

BILERA ZENBAKIA: ??. Bilera

ORDUA ETA LEKUA: 19:00 – 20:30 / Udaletxean
PARTE-HARTZAILEAK: Iñaki, Xabi, Axier, Miren, Beñat

GAI ORDENA

APARKALEKUAREN ITXITURA
-

Itxitura prest: erabiltzaile bakoitzari txartel bana eman. Horretarako bi gauza:

-

Sasietakoekin egon, nola konpondu behar den adosteko: 2 plaza ordaintzen dituzte, 2 txartel emango zaizkie eta hortik
aurrera behar dituztenak erosteko aukera emango diegu.

-

Beste erabiltzaileei deitu udaletxetik pasatzeko eta instrukzio batzuk prestatu:

-

Plaza bakoitzak bere txartela izango du eta erabileraren ardura izango du: ireki eta itxi.

-

Txartel bakoitzak bere zenbakia du eta edozein momentutan jakin daiteke bere erabilera.
Belenek egingo du gainontzekoa

BIDEOKAMARA
-

Hobetu beharrean, urruti eta matrikulak ez dira ikusten: konpondu.

-

Letrero handiagoa jarri

-

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
-

Udaletxeko instalazioarekin aurrera

-

ONDDOEN PROIEKTUA
19eta 20 Urkiko Gau Majikoa
Legorretakok ere

IRISGARRITASUNA
-

Bi proiektu aurkeztu dira subentzio deialdira
Bidearte eta Gure Ametsa arteko zatia
Komunak

PASONIBELA
-

ADIFek proiektuaren esleipenerako deialdia argitaratu du 78.676,05

ITE
-

Errekerimenduak eginak, erantzun ez dutenen zerrenda egina dago 15 bat

-

Konprobatu dira fatxada bide publikoari dutenak: duda batzuk badaude

-

Detektatzea arriskua duten eraikinak

Rocodromoa: Maddiri pasatuta, erabakitzen dutenen martxan jarriko dira lanak

Eskola kirola: bihar pintatu eta materialk erosi

ESKOLAK:
EJ-ko arkitektoa plegua prestatzen ari dira, beraiek egingo dute obra guztiak, guk trasladoak egin beharko dizkiagu
Arzaren bordako terrenoak lortzea: abokatua lanean da PAU bat idatzi behar da jabeari zein eskubide dagozkion jakiteko.
Hilabete + 2 hilabete tramitazioa
Urte hasieran proiektua esleitzen hasteko

ERREPIDEETAKO ZUZENDARIAREKIN EGINDAKO BILERA
-

Bide-Gainen zebra bide altxatua egin: bilera diputazioan

-

Beitiko irteera ispiluak

-

Aramarako bidea

-

Autobiderako gurutzea

Enirio-Aralar
Batzarra
Partaidetza batzordea

-

ETXEKO LANAK

NOIZKO

ZEINEK

Epe motzean egitekoak

Epe luzeagoan egitekoak

HURRENGO BILERA
Hurrengo bilera (148.bilera), otsailaren 4an egingo dugu, astelehena, arratsaldeko 19:00tan Udaletxean
Gai ordena:
ETXEKO LANAK
BESTE GAI BATZUK
-

