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1. Markeskua jauregiaren osteko espaloian dauden arbolak botatzea eta espaloia 

zabaltzea. 
2. Zezen plazari buruzko galdera. 
3. Komentuari buruzko galdera. 
4. Fray Martin Mallea kalean, autoak espaloi gainean aparkatzen dute.  
5. Fray Martin Mallea kaleko parkearen pergola estaltzeko aukerarik dagoen galdetu dute. 
6. Argia falta da.  
7. Kendu den Iberdrolaren postea handik erretiratzea.  
8. Zuhaitz-txorkoak eta eskuma aldean geratzen den eskailera, Kiroldegira igotzekoa.  
9. Ubitxan autobidearen zubi azpian dauden usoak kontrolatzea. 
10. Ubitxako biragunean eta Sostoatarren 3an, estoldak zarata ateratzen du.  
11. Sostoatarren kaleko abiadura-mugatzaileek zarata ateratzen dute kamioiak handik 

igarotzen direnean; Sostoatarren kurban beti daude trafiko-arazoak. 
12. Santaiñes-Argatxa-Romualdo Galdos kaleen artean baranda jartzea.  
13. Batzuetan kamioiak Sostoatarren kalean sartzen dira kurban buelta hartu ezinda.   
14. Isasiko estolda gainetan ez labantzeko bandak jartzea.  
15. El Corte Inglés-aren parkea.  Izotza egiten duenean asko patinatzen duen ur-erretentxo 

bat dago. (Barrenengua). 
16. Ipurua eta Terraza tabernen pareko parkea. Espaloietan ur-putzuak egiten dira eta 

isurbideak trabatuta daude. 
17. San Kristobal kaleko 4, 6 eta 8. pegoretara joateko arrapala jartzea. 
18. Jazinto Olaberen proiektuari buruzko kontsulta. 
19. Jazinto Olabeko parkea garbitzeko eskaera.  
20. Ipurua kiroldegia handitu behar den jakiteko egindako galdera. 
21. Auzoetako bilera gehiago egitea. Bilerak publikoak egitea eta webgunean ikustea eskatu 

dute.  
22. Osasun publikoko laboratorioaren egoerari buruzko kontsulta egin dute.  
23. Mankomunitateko kamioiek zarata ateratzen dute abiadura murriztaileen gainetik 

pasatzen direnean. 
24. San Kristobal auzoan arrapala bat egiteko eskaera, oinezkoak errepidetik jaisten 

direlako. 
25. San Kristobal kaleko 1-3-5 eta 7. pegoretarako sarbidea hobetzea.  
26. Bide-seinaleak hobetzea, Aizarnatik behera joaterakoan, Collado kioskoaren parean 

dagoen kurbako oinezkoen pasabidean puntu itsu bat ez izateko.  
27. Autobusaren bideartea. Autobus bat dagoenean ez da ikusten. Ispilua jarri behar da 

oinezkoen semaforoan. 
28. Semaforoa Zorkil-en parean. Ez da ikusten. Beherago beste bat ipini.  
29. San Pio X. parrokian hileta elizkizunak izaten direnean,  funerariako autoak arazoak 

izaten ditu aparkatzeko.  
30. Garbiketak egitea Berrizbeitia parean. Sostoatarren plaza 11-13. 
31. Kiroldegia handitu beharrean beste zerbait egitea: komentuen nagusien egoitza bat 

eraiki. 
32. Bolerako etxeen ostean sugandilak eta abarrak daude. 
33. Autobideko zubiaren azpian lona bat dago, lurra eusten duena. Hori kentzea eskatu da. 



34. Ipuruako espaloian zuloa dago. 
35. Inguru hartako edukiontziak lekuz aldatzea eskatu da. 
36. Fray Martin Mallea kaleko 1 eta 3 zenbakietara joateko arrapala jartzea. 
37. Fray Martin Mallea kaleko 1-3tik gertuago geratuko litzatekeen zabor-edukontzi bat 

jartzea. 
38. Goardia Zibilaren egungo instalazioetan gune bat sortzeko eskaera. 
39. Argatxako arbolak ez inausteko eskaera.  
40. Eibarren ez dago, ez lorerik, ez heskairik.  
41. Okertuta dauden arbolak zuzentzeko eskaera. 
42. Zezenbiden aparkatzen duten autoek, Appel dendaren ondoan, espaloia hartzen dute.  
43. Fray Martin Mallea. Baldosa apurtu bat dago 1.ra igotzeko eta ostean txakur kakak 

daude. 
44. San Kristobal kaletik Sostoatarren bidegurutzean, Borda tabernaren parean, ispilua 

ezkutatzen duen arbola bat dago.  
45. Egazelaiko etxebizitzei buruzko kontsulta, eta Fray Martin Mallearako sarbideak nola 

geratuko diren. 
46. Zaborrak ateratzeko ordutegia arautzen duen araudiari buruzko kontsulta. 
47. Indalezio Ojanguren kaleko parkean dauden arrapaletan baranda batzuk jartzea. 
48. Centro Burgalés-aren espaloian baranda bat jartzeko eskaera. 
49. Egigurentarren kalea garbitzea ura presioz botatzen duen makinarekin. 
50. Zabor edukiontziak Moxo tabernaren parean jartzea. 
51. Isasi-JA Gisasola aldean, motoendako aparkaleku egoki bat pintatzea. 
52. Ertzantzatik Barrenenguarako aldea pintatzea. Ibilgailuen pasoa libratzea.  Horia 
53. Goiaratik Zelai-biderainoko espaloia estutzeko eskaera, aparkalekuak irabazteko. 
54. Pintadak Sostoatarren kaleko 3an.  
 


