
DEITUTAKOAK

Eguna 2016/02/01

Ordutegia 16:30 – 19:00

Tokia Uliako Mintegietan

Uliako Auzo Elkartea

Hirigintza, Bide Publikoa eta Herri 
Partaidetza 
Udal ordezkari politiko eta teknikoak

Uliako Auzo Elkartea:

Idazkaria, Lehendakariordea
Diruzaina eta 2 auzokide

Udaletxeko Partaideak :

Alfonso Gurpegi, Zinegotzia / Concejal
Duñike Agirrezabalaga,Zinegotzia / Concejala
Miguel Angel Diez, Zinegotzia / Concejal
Josu Benaito, Zuzendaria
Jurdana Arruabarrena, Teknikaria / Técnica
Ana Juaristi, Teknikaria / Técnica
Eva Esnal, Teknikaria / Tëcnica
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AUZOZ AUZO
Udala eta Auzo Elkarteen 

arteko bilerak

BERTARATUAK

ULIA
BILERAREN LABURPENA



Helburua: 

Hiri eta Azpiegitura eta Zerbitzuen inguruan beharrak jaso eta 
hobekuntza proposamena jasotzea, hauen jarraipena egitea eta gai 
honekin zerikusia duten inguruko informazioa ematea.
Udala eta Auzo Elkarteen arteko gertutasunezko harremanak lantzea eta
lan kolektiboa sustatzea.

1.-  Uliako Mintegiak, Uliako Lore Baratzak eta Urbiltegiak.  Bisita eta egiten ari diren lanen berri.

 2.-  Egiteko lanak:  . Zuhaizkak inaustea
      . Argitegia
      . Negutegiaren zuloa
      . Arratoi pozoia, Banbu basoan bakarrik.

3.-  Manteo pilotalekuko aurreko aldea eta pareten garbiketa.

4.-  Zemorian edukiontzi marroia.

5.- San Ignacio Klinikaren atzetilk  harrobiko etxeetara igotzeko bidezidorrean argia jarri.

6. - Manteoko pilotalekuaren atzeaneta goian dagoen plataforman galipota bota behar da.

7.-  Indianoenea Rodilekin komunikatzen duen plazatxo (Zurriola ikastola atzean) suntsituta dago. 
Iturria eta Zumetaren mosaikoa berrezkuratu behar da.

8.- IndianoeneatikUliarako igoera guztiz altxatuta dago.

9.- Manteoko Kiroldegiaren atzean dauden eskailerak zikin daude, garbiketa beharrezkoa.

10.-Uliara igotzekoeskailerak garbitu behar dira. Arbola paseolekutik Ulia Pasealekura doazenak.  

11.- Ulia gaineko parkearen inguruak zikinak daude zabor asko dago.

12.-Ulia Paselekua 25 eta 31 zenbakien aurrean dauden motzondoak kendu behar dira, ondoren 
zuhaitz berriak jarri mesedez.

13.-Ulia pasalekua 25 parean ispilu bat behar da, bat badago baina goitik jeisten direnentzat bakarrik,
      ez da nahikoa. Abuztuaneta irailan bi istripu izan dira, Batean autobusak harrizkopareta bat eman 
zuen aurretik eta bigarrenean motorzale batek zuhaitzaren kontra jo zuen. Gure horretan gero eta 
ume gehiago dago eta badena eta zebrabidea ere eskatzen da, kotxeen abiadura moteltzeko.

14.-Nafarroa Etorbidetik Manteoko Kiroldegira doazen eskailerak maiz garbitu behar dira.

15.-Pakitatxo etxe inguruan 60 zkiz. Dauden zuahitzak joan ikustera eta zer egin behar den erabaki.

16.-Sagues. Luis Pedro Peña Santiago Pasean, usoa eta gero, harrizko ormaren gaineko puxka bat ez
dago ondo.

17.-Arbolaren Ibilbidearen hasierako espaloian puntu arriskutsua dago, batez ere umeentzako.
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Landutako gaiak



18.-Ategorrietako Ibilbide Zaharratik Rodil kalera dioan kalearen erdian zulo bat dago espaloian eta 
zuhaitz 
      bat erdian.

19.-Rodil kalean (109-115) espaloia bukatzen da eta beste aldera pasatzeko zebrabidea behar da.

20.-Ategorrietako frontoiaren ondoan dagoen etxea egoera penagarrian dago. Mantenu behar du.

21.-Ategorrietako Galtzara Zaharra Jesuiten altueran desastre bat da!!!! ez espaloia ezta bidegorria 
ere !!!

22.-Jartzen jarrai dezatela aurreko Udal Gobernua jartzen hasi zen markesinak.

23.-Sagueseko pilotalekurako sarbidea galarezten duen itxigailua erretira ditzatela.

24.-Sagueseko pilotalekua estal dezatela.

25.-Tomás Albaren zabalgunearen urbanizazioko bigarren fasea exekuta dadila.

26.-The English School ikastetxeko gurasoek Uliako sarreran aparkatzen ari dira kotxeak. 
Ezpaloietan arazoak sortzen ari dira.

27.-Ulia Pasealekua 80 zk.ko komunitatearen auzotarrentzako puntu beltza.

Gai zerrendatik aparte, bukaeran galdetu zuten Iturritxo Taberna, Jubilatuen egoitza, Zurriola Ikastola edifizio
berriaren ingurukoan zerbait egiteko proiekturen bat dago. Jakin nahiko lukete zer eta Auzo Elkartearekin 
kontantzeko.

1.-  ULIAKO MINTEGIAK, ULIAKO LORE BARATZAK ETA URBILTEGIAK.  BISITA ETA EGITEN ARI 
DIREN LANEN BERRI.

Ordubeteko bisita egin genuen, Ingurumenekoak egon ziren puntu honetan. Auzo Elkartekoak azaldu 
ziguten beraien proiektua eta egindako lanak. Inguru honek duen balioa eta errekonozimentua.  ULIAKO 
LORE-BARATZAK  proiektuak  “Balio publikoa sortzeko”  Elkarlan saria irabazi du 2015eko edizioan..
(Proiektu kopia bat banatu ziguten). 

Udalak Etxebizitzak egiteko duen proiektua azaldu zen, Zinegotziek esan zutenez proiektu honen afekzioa 
heren bat bakarrik izango dela.

 Auzo Elkarteak behin eta berriz  defenditu  zuten, Parkea bere osotasunean babestu behar dela., bertan 
dauden espezieak babesteko. 

Zinegotziek interesa azaldu zuten, positiboki baloratu zuten egindako lana eta proiektua eta proposatu zuten
mahia batean eseritzea eta adostea nun eta nola egin etxebizitzak.

2.-  EGITEKO LANAK.

- Zuhaizkak inaustea:
  Jardinetako arduradunari helaraziko zaio
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Gaien azterketa



- Argiteria:
Egurrezko posteak aldatzeko aurrekontua eskatu dute.

–Negutegiaren zuloa: beraiek egingo dute 

- Arratoiaren pozoia
 Ingurumenekoak egingo dute Etxanizi bideratuko diote.

3.-  MANTEO PILOTALEKUKO AURREKO ALDEA ETA PARETEN GARBIKETA.

Kirol Patronatuakin hitz egin behar da, Martin Ibabe Zinegotziari helaraziko zaio eskaera.

4.-  ZEMORIAN EDUKIONTZI MARROIA.

Inguru honetan ez dago edukiontzi marroia, jarri beharko litzateke.

Carlos Sanchezi helaraziko zaio eskaera

5.- SAN IGNACIO KLINIKAREN ATZETILK  HARROBIKO ETXEETARA IGOTZEKO BIDEZIDORREAN 
ARGIA JARRI.

Berdintasuna Atalak adostasuna azaldu du eta Mantenuk  egingo du.

6. - MANTEOKO PILOTALEKUAREN

Manteoko pilotalekua atzean eta goian dagoen plataforman galipota bota behar da.

Hiri Mantentzek  gunea aztertuko du nola konpondu erabakitzeko.

7.-  INDIANOENEA RODILEKIN

 komunikatzen duen plazatxo (Zurriola ikastola atzean) suntsituta dago. Iturria   eta Zumetaren mosaikoa 
berrezkuratu behar da.

Bideratuta da, konpontzeko listan dago, 2 hilabete edo beharko dute.

8.- INDIANOENEATIKULIARAKO IGOERA

 Guztiz altxatuta dago bidea, konpondu behar da.

Duela gutxi egin dute

9.- MANTEOKO KIROLDEGIAREN ATZEAN

Manteoko Kiroldegiaren atzean  dauden eskailerak zikin daude, garbiketa beharrezkoa.

“Via Sugerencias” sartu dute eta garbitu dituzte.
10.-ULIARA IGOTZEKO ESKAILERAK 

 Arbola paseolekutik Ulia Pasealekura doazen eslkailerak garbitu behar dira.  
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Arriskutsua daude, euren egoera aztertu eta garbituko dituzte  ur-presioz

11.- ULIA GAINEKO PARKEAREN INGURUAK 

 Ulia gainean dagoen parkea oso zikina dago,  zabor asko dago.

Abisua pasako diote Carlos Sanchezi

12.-ULIA PASELEKUA 25 ETA 31 ZENBAKIEN AURREAN 

daude motzondoak kendu behar dira, ondoren zuhaitz  berriak jarri mesedez.

Parke eta Lorategiko zerbitzuak egingo du.

13.-ULIA PASALEKUA 25 PAREAN ISPILU BAT BEHAR DA

Ispilu  bat badago baina goitik jeisten direnentzat bakarrik,  ez da nahikoa. Abuztuaneta irailan bi istripu izan 
dira, Batean autobusak harrizkopareta bat eman zuen   aurretik eta bigarrenean motorzale bataek 
zuhaitzaren kontra jo zuen. Gure horretan gero eta ume gehiago dago eta badena eta zebrabidea ere 
eskatzen da, kotxeen abiadura moteltzeko.

Gune pribatua da eta beraiek jarri behar dute, baimena eskatu behar dute. Mugikortasunera.

14.-NAFARROA ETORBIDETIK MANTEOKO KIROLDEGIRA DOAZEN ESKAILERAK 

Maiz garbitu behar dira eskailera hauek, zuhaitzak daude eta hosto asko egoten dira.

Tarteka begiratuko dute eta mangerakin garbituko dute

15.-PAKITATXO ETXE INGURUAN 60 ZKIZ.

Inguru honetan dauden zuahitzak joan ikustera eta zer egin behar den erabaki.

Gune pribatua da eta errekerimiento bat egingo zaei beraiek egin dezaten.
 

16.-SAGUES. LUIS PEDRO PEÑA SANTIAGO PASEOAN

Usoa eta gero, harrizko ormaren gaineko puxka bat ez dago  ondo.

Begiratuko dute eta  konponbide bat ematen saituko dira.

17.-ARBOLAREN IBILBIDEAREN HASIERA.

Arbolaren ibilbidearen hasieran espaloian puntu arriskutsua dago, batez ere umeentzako.

Mugikortasunekoei helaraziko zaie

18.-ATEGORRIETAKO IBILBIDE ZAHARRATIK RODIL

Ategorrietako Ibilbide  Zaharratik Rodil kalera dioan kalearen erdian zulo bat dago espaloian eta zuhaitz  bat 
erdian.
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Hiri Mantentze, Parkeak eta jardinei helaraziko zaie.

19.-RODIL KALEAN (109-115)

Rodil kalean (109-115) espaloia bukatzen da eta beste aldera pasatzeko zebrabidea behar da.

Eskera hau Mugikortasunari helarazi behar zaio. Mantenuak, aldiz, Rodil 92-94 parean dagoen 
bidegurutzean, Arbola pasealekuko sarreran, dauden hainbat arazo konpontzeko, oinezkoen segurtasuna 
bermatuko duen irtenbide bat gauzatuko du.

20.-ATEGORRIETAKO FRONTOIAREN ONDOAN

 Ategorrietado frontoiaren  ondoan dagoen etxea egoera penagarrian dago. Mantenu behar du.
Aisialdiko Talde batek erabiltzen du, frontoi bera nahiko txukuna dago norbaitek zaintzen duelako eta 
bolatokia ere, baina etxea oso gaizki dago.

Kirol Patronatuakin hitz egingo dugu, ez dakigu norena den etxea. Zona hau errekuperatu beharko genuke.

21.-ATEGORRIETAKO GALTZARA ZAHARRA JESUITEN PAREAN.

Ategorrietako Galtzara Zaharra Jesuiten parean desastre bat da!!!! ez espaloia ezta bidegorria ere !!! 
Piboteak ere desagertu dira, bakarrik dago Ikastetxea babesten duena.Arazo honi lehentasuna ematea 
eskatu dute.

 Ondo ikusten dugu Ikastetxeko Zuzendariarekin hitz egitea, Auzo Elkarteak eta Udalak, denon artean 
irtenbide bat emateko. Mugikortasunari arazo horren larritasuna azpimarratuko behar zaio.

22.- MARKESINAK

Jartzen jarrai dezatela aurreko Udal Gobernua jartzen hasi zen markesinak.
Mugikortasunetik esan zietenez azera estua da eta ezin da jarri. 

Auzo Elkarteak insistitzen du eta argazkian ikusten denez lekua badago.Argazkiak ekarri zituzten
Berriro bideratuko dugu eskaera Mugikortasunera.

23.-SAGUESEKO PILOTALEKUA

Sagueseko pilotalekuaren sarbidea galarezten duen itxigailua erretira ditzatela.

Udalak kendu zuen zegoen atea, aurretik hezkuntzakin hitz egin zuten .Kendu eta egun batzutara berriro 
jarri zuten. Berriro saiatuko gara, Institutoko Zuzendaritzarekin zuzenki hitz egiten.

Atea mantetzearen arrazoia da jendea sartzen dela eta oso zikina usten dutela, pixa ere hantxe egiten 
dutela. Horregatik ere Auzo Elkartekoek Saguesen  komun bat jartzea eskatzen dute. 
Beharrezkoa ikusten dute, jende asko ibiltzen da inguru horretan eta ez dago komun publikorik.

Eskaera Herri Mantentze eta Zerbitzuetako  bideratuko da

24.-SAGUESEKO PILOTALEKUA ESTAL DEZATELA

.Aspaldidanik ari dira hau eskatzen, Institutorentzat ere onuragarria izango litzateke, beraiek ere erabiltzeko 
eta denon artean txukun mantentzeko. Auzoko beste aktibitatetarako ere erabiliko litzateke.
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Udal Kirol Patronatuekin hitz egin beharko da. Udalak ez zuen hartu konpromezurik.

25.-TOMÁS ALBAREN ZABALGUNEA

Tomas Albaren zabalgunaren urbanizazioko bigarren fasea exekuta dadila.

26.-THE ENGLISH SCHOOL IKASTETXEA

The English School ikastetxea gurasoek Uliako sarreran aparkatzen ari dira kotxeak. Ezpaloietan  arazoak 
sortzen ari dira.Urte pila daramate arazo honekin, Udaltzaingoek ez dute ez dute kasorik egiten.

Ez zen ezertan gelditu, Udalzaingoak tarteka azaltzea edota Mugikortasunak neurriak hartzea beharrezkoa 
litzateke.

27.-ULIA PASEALEKUA 80 ZK

Ulia Pasealekua 80 zk.ko komunitatearen auzotarrentzako puntu beltza. Zebra paso bat eskatzen dute.

Mugikortasunekoek erantzun  zieten, kurban dagoelako  ezin dela jarri, bisibilitatea ez dagoelako.

Argazkiak ekarri zituzte eta konparaketa egiten zuten beste kurbaren bat dagoen Zebra pasoarekin, kurba 
itxiagoa batetan, arrazonamientua ez zaiela balio.

Eskatuko dute bilera bat Mugikortasunakin, puntu batzuk lantzeko. Erantzunak jaso zituzten baina ez daude 
ados, ez moduz ezta kontenidoetan ere. 
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Eskerrik
asko!!
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