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Hirigintza Bizilagun batek kexa azaldu du musika-bandak Urkizun duen entsegu-lokalean ateratzen duen zaratagatik.  Gainera, adierazi du edozein 
ordutan joaten direla eta leihoak zabalik edukitzen dituztela, eta, hortaz, ez dutela betetzen entsegu-lokalen araudia. 
 

Obrak Bizilagun batek galdetu du ea Bittor Sarasketan kentzen ari diren saneamendu-sareko instalazioen hodiak fibrozementuzkoak diren.  Esan 
du ezen, hala bada, ez dela protokoloa betetzen ari.  
 

Hirigintza Bizilagun batek salatu du epaitegi zaharren eraikinean egiten ari diren obrak 8:00ak baino lehen hasten direla egunero.  
 

Zerbitzuak Bizilagun batek Bittor Sarasketa kalea hobeto garbitzeko eskatu du. Gainera, dioenez, Urkizu kalearen hasieran dauden edukiontziak ez 
daude ondo kokatuta, eta zaborrontzietako bat ez da aspaldian hustu.  
 

Zerbitzuak Txomoko auzokide batek eskatu du erantzun diezaioten, Pegora bidez aurkeztu duen galdetegia dela-eta.  
 

Zerbitzuak Batek eskatu du konpon dadila Txomoko parkeko farola bat, aspalditik dagoelako matxuratuta edo erreta.  
 

Zerbitzuak Salatu du Txomoko parkeko arkupeak zikinkeriaz eta amaraunez beteta daudela.  Galdetu du ea arkupeak garbitzea komunitateari edo 
Mankomunitateari dagokion.  
 

Zerbitzuak Txomoko bizilagun batek kexa adierazi du inguru horretako jardinen ureztatze-sistema egoera txarrean dagoelako.  
 

Udaltzaingoa Batek eskatu du indartu dadila Txomo 2 zenbakiko garajeen altueraren segurtasuna.  
 

Zerbitzuak Batek jakinarazi du arratoiak daudela San Andres inguruan. 
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Alkatetza Aldatze 7 zenbakiko bizilagun batek galdetu du ea zer plan dagoen Errebal Plazaren obren atzerapenak herriaren ekialdean izan zuen 
inpaktua konpentsatzeko.  
 

Hirigintza Herritar batek eskatu du soluzio bat emateko Arragueta kaleari.  
 

Alkatetza Bizilagun batek eskatu du geltoki intermodala Matsarian eraikitzeko.  
 

Alkatetza Bizilagun batek dio Hiri Antolamenduko Kontseilu Aholkularian, geltoki intermodala kokatzeko, kontrako botorik jaso ez zuen aukera bakarra 
Matsariakoa izan zela.  
 

Hirigintza Bizilagun batek eskatu du berehala bota daitezela aurri-egoeran dauden Arraguetako eraikinak. 
 

Alkatetza Herritar batek kexa azaldu du Errebalgo azokan oraindik ere postu batzuk hutsik daudelako. 
 

Hirigintza Auzotar batek galdetu du ea desjabetu behar diren Estaziñoko garajeak, Estaziño eta Azitain arteko trenbidea estaltzeko obren ondorioz.  
 

Udaltzaingoa Pagaegi 3 zenbakiko bizilagun batek salatu du kotxe asko egoten direla El Casco eraikinean egiten ari diren obrarenak Blas Etxeberriako 
garajeen parean, eta, gainera, Estaziñoko lanekin, kamioiak errepide erdian lagatzen direla.  
 

Obrak Auzotar batek esan du gaur egun Pagaegira sartzea oso konplikatua dela, inguru horretako hainbat tokitan egiten ari diren obren ondorioz.  
 

Obrak 
 
Udaltzaingoa 

Kexu da ezen Matsariarako irteeran, zirkulazioaren ondorioz, estolda asko hondoratuta daudela eta asfaltoa egoera txarrean dagoela.  
 
Salatu du beti daudela ibilgailuak aparkatuta Estaziño eta Pagaegi arteko bihurgunean, kioskoaren ondoan.   
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Zerbitzuak Muzategiko auzotar batek salatu du eskailera mekanikoak ez direla geratzen 23:00etan. Dioenez, behin baino gehiagotan deitu behar izan 
du Udaltzaingora eta Thyssenera.  Gainera, esan du eskailerak etengabe egoten direla martxan, ez dutelako STOP & GO sistemarik, edo 
matxuratuta egoten delako; eta, horren eraginez, euria egiten duenean, sistemak kirrinka egiten du.  
 

Udaltzaingoa Bizilagun batek galdetu du nola doan Trafiko Ordenantzaren eguneraketa, ibien edo pasabideen emakidari dagokionez. Eskatu du artikulu 
hori aldatzeko.  
 

Hirigintza Aldatze 3 zenbakiko bizilagun batek salatu du harriak jausten direla kale horretara goiko lursailetik, non Pitxargain baserritik eroritako 
harriak eta harri-morroiloak pilatzen diren.  Eskatu du berehala konpontzeko. 
 

Udaltzaingoa Udaltzaingoaren jarduketa eta kontrol handiagoa eskatzen du asteburu gauetan, hiriaren erdigunean. 
 

Zerbitzuak Bizilagun batek jakinarazi du Baratze tabernaren aparkaleku ondoan arbola bat dagoela gaitzen bat duena. 
 

Zerbitzuak Arno plazatxoan dauden kutxatilak garbitzeko eskatu du.  Dioenez, lirdingaz eta ostroz beterik daude. 
 

Zerbitzuak Bidebarrieta inguruan uso asko daudela-eta kexu da. 
 

Zerbitzuak Batek eskatu du aparren bat jartzeko Errebalgo parkingaren irteeran dagoen postean, zeren, dioenez, bihurgunea oso itxia da eta autoek 
toki gutxi dute pasatzeko. 
 

Obrak Errebalgo garajeen -2 solairuan hezetasunak eta ur-filtrazioak daudela salatu du, Errebalgo tabernaren saneamenduaren ondorioz sortuak.  
 

Udaltzaingoa Jardiñetako auzotar batek salatu du kamioi oso handiak sartzen direla auzoan eta ezin dutela maniobrarik egin.  Kartelen bat jartzeko eskatu 
du, kamioiei ohartarazteko.  
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Udaltzaingoa Salatu du Jardiñetan inork ez duela errespetatzen 30 Km/h-ko abiadura-murrizketa. 

 
Udaltzaingoa Bizilagun batek galdetu du ea Eibarrek ba ote duen Babes Zibileko Planen bat. 

 
Udaltzaingoa Herrian abiadura murrizteko pasabide goratuen altuera arautzeko araurik ba ote dagoen galdetu du.  Esan du horietako batzuek altuera 

handia dutela.  
 

Zerbitzuak Txomoko parkea gehiago garbitzeko eskatu du bizilagun batek.  
 

Zerbitzuak Batek galdetu du ea San Andres ikastetxearen aurrean dauden edukiontziak lekuz alda daitezkeen.  Dioenez, zebra-bide baten ondoan 
egonik, oinezkoek eta gidariek ez dute ondo ikusten, eta oinezkoak errepidera irten behar direla ea autorik datorren ikusteko.  

 


