
 

 
 

HERRIGUNEA: EKIALDEA 

1 Txontako futbol-kantxak eta Azitaingo poligonoa egokitzea, Amañako futbol-kantxaren ereduari jarraituz Ateak jartzea eta soropil artifiziala edo kirol-alfonbra 

(Oharra: antzeko 4 proposamen egin dira) 

5 Azitaingo Eliza inguruak txukuntzea Garbiketa indartzea eta gune berdeak jartzea 

6 20 atariko beheko solairuko jabeari jakinaraztea kristalak apurtuta daudela. Konpontzen ez badu, beirak Udalak berak eramn ditzala. 

7 Galtzada asfaltatzea eta auzoa 30 km/h gune bihurtzea 

8 Solac-eko parking-aren euri-urak behar bezala bideratzea 

9 Euri-urak behar bezala bideratzea 15 zenbakiko atarira iristeko tunelean 

10 Txontan jarduerarik gabe dauden eraikinetan olanak jartzea hondakin-puskak jausi daitezen saihesteko eta eraikinetara inor ez sartzeko 

11 Txontako biaduktoan panelak jartzea, hondakin-puxkak jaustea eta elurra saihesteko eta zarata leuntzeko 

12 Semaforoak jartzea Arikitxa, Bidebarrieta eta Urtzaile kaleen bidegurutzean, oinezkoen eta gidarien segurtasuna hobetzeko 

13 Txontara igotzen diren ibilgailuei lehentasun-seinalea jartzea eta stop-lekua libre lagatzea 



14 Galizia Hiribidean egoiliarrentzako parking bat egitea Txontako espaloiak zabaltzea eta ibilgailuak aparkatzea debekatzea 36 eta 42 zenbakien parean, askotan 

kamioiak espaloietara igotzera behartuta egoten dira-eta. 

15 Txontan kultur zentro bat sortzea 

16 Urkizuko parkeko jolas-gunea partzialki estaltzea (Txaltxa Zelai jartzen du adibidetzat). (Oharra: antzeko 4 proposamen egin dira). 

20 Solac botatzea 

21 WC  ez-finkoa jartzea umeentzako jolasguneen eta kirolguneen inguruan 

22 Txontako erreka garbitzea uholdeak saihesteko eta balioan jartzeko 

23 Horma-irudien ibilbidea garbitzea eta sastrakak garbitzeko lanak egitea auzo guztian 

24 Biaduktuaren azpian dagoen ingurua garbitzea eta eraberritzea 

25 Sautxiko irisgarritasuna hobetzea 

26 Barrena kaleko 36 atarirako irisgarritasuna hobetzea 

27 Barrena kaleko 36 atarirako irisgarritasuna hobetzea 

28 Barrena kaleko 36 atarirako irisgarritasuna hobetzea 

29 Kantxaren ondoan dagoen eta mahaik dituen gune berdea hobetzea (erreka balioan jartzea, mahaietarako irisgarritasuna hobetzea eta zementuzko oinarria 

jartzea) 

30 Karmelitetatik Azitaingo gasolindegira doan zatian argiztapena hobetzea segurtasuna indartzeko 



31 Argiztapena hobetzea Barrenan, Azitainen eta Murrateguin 

32 Urkizuko parkeko barandak hobetzea, umeak jaustea saihesteko eta arbolen sustraien babesek eragindako zikinkeria eta erorketen kontua konpontzea 

33 Pasabidea Barrenan ibai gainetik geltokiraino 

34 Txontako bulegorako alokatutako lokala erabili dadila gero egoiliarrentzat 

35 Lekutxo zentro zibiko bihur dadila 

36 Egokitu dadila lehengo epaitegia ludoteka gisa erabiltzeko (umeak 5-11 eta umeak 12-16).  (Oharra: antzeko 4 proposamen egin dira). 

40 Birziklatzeko paperontziak jar daitezela Barrena kalean 

41 Telefonica eta Talleres Elorza eraikinak bota daitezela (aspalditik daude itxita), berdegune bat egiteko 

42 Barrena kaleko argiztapena hobetu dadila 

43 Hobetu dadila garbiketa: Presio-bonba bat pasatzea gutxienez hilean behin eta zaintza-kamarak jartzea beren txakurren kakak jasotzen ez dituzten jabeei 

44 Arrapala mekanikoa pertsona nagusiak eta desgaitasuna dutenak sartu-irteteko (Barrena 36?) 

45 2009tik egiteko dagoen IHOBEren txostena egitea eta kutsadurak egoiliarrengan zer eragin duen ikertzea 

46 Txontan amiantoaren mapa egitea eta hura erretiratzeari ekitea 

47 Txakurrentzako parke bat egitea Solac-eko fabrika zaharreko terrazetan 



 

48 Lurzorua berriztea, baldosa irristagaitzak eta zabalagoak jarriz 

49 Txontako argiak erabat berriztea, eta fatxadetako argiak kentzea 

50 Txontako argindarraren instalazioa erabat berriztea, fatxadetatik kenduz 

51 Txontako telefonia-instalazioa erabat berriztea, fatxadetatik kenduz 

52 Txontan edateko uraren sarea erabat berriztea 

53 Txontan saneamendu-sarea erabat berriztea 

54 Galizia Hiribideko espaloiaren lurzorua berriztea+ hiri-altzariak konpontzea eta berriztea 

55 Kirol-pista berrikustea eta eguneratzea sare desmuntagarria jartzea padle-ean eta tenisean jokatzeko 

56 Bus-geltokia behar bezala seinaleztatzea Txonta Kaleko 17 zenbakiaren parean 

57 Solac eraikineko garbiketa bukatzea (pilatutako hondakinak eta isuriak) 


