
HERRITARREN PARTAIDETZA 
 
Auzo-bilera: Ekialdea                                                                                                                                                                                   DATA:   2022/11/08 
 
 
 
 
       Saila                                           Laburpena 
 

Zerbitzuak Urkizu 11 zenbakiko dorrearen administratzaileak kexa adierazi du pegora inguruan dagoen higiene-arazoagatik. Esan du 
zikinkeria asko dagoela eta ez dela behar bezala garbitzen. 
 

Hirigintza / Udaltzaingoa Urkizu 11 zenbakiko dorrearen administratzaileak kexa adierazi du pegora horien etxabeetan  gazte-lokal asko daudelako. 
Salatu du haietako askok ez dutela araudia betetzen.  
 

Zerbitzuak Auzotar batek kexa azaldu du ur-makina garbitzailea ez delako pasatzen Azitain aldetik. 
 

Udaltzaingoa Eskatu du autoen eta motorren zarata-maila kontrolatzeko edo arautzeko. 
 

Udaltzaingoa Auzotar batek eskatu du auzozaina sarriago pasatzeko Barrena kaletik. 
 

Zerbitzuak Azitaingo auzotar batek salatu du Azitain eta Maltzaga arteko bidegorria kakaz eta zikinkeriaz beteta dagoela; jendeak 
gauzak lurrera bota eta gero ez dituela garbitzen. 
 

Hirigintza Azitaingo bizilagun batek salatu du bere etxebizitzaren ondoan enpresa bat dagoela, oso goiz hasten duena bere jarduera, 
eta zarata handia ateratzen duela. 
 

Udaltzaingoa Bizilagun batek esan du ibilgailuek Azitaingo trenbidearen pasabidearen ondoan aparkatzen dutela, oinezkoen igarobidea 
eragotziz.  
 

Alkatetza Barrenako bizilagun batek galdetu du ea zer proiektutarako bideratuko diren Eusko Jaurlaritzatik Barrena kalerako lortutako 
5 milioi euroak. 
 

Hirigintza  Murrategiko auzotar batek galdetu du auzo horretan egitekoa den proiektuagatik, Udalak lursail bat erosi duela-eta.  
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Zerbitzuak Auzotar batek eskatu du Murrategi inguruko arbolak inausteko eta sarriagotan garbitzeko. 
 

Hirigintza Salatu du erreka oso zikin dagoela Murrategi inguruan. 
 

Zerbitzuak Electrocicloseko bizilagun batek eskatu du sasiak kentzeko trenbideen eta etxebizitzen artean. 
 

Zerbitzuak Eskatu du gehiago garbitzeko Azitaingo trenbidearen pasabidea.  
 

Obrak Bizilagun batek galdetu du zer pertsonak osatzen duten Estaziño eta Azitain arteko trenbideak estaltzeko proiektuaren 
Jarraipen Batzordea.  
 

Udaltzaingoa Barrena kaleko bizilagun batek salatu du Saratsuegi eta Barrena lotzen dituen errepidetik ibiltzen diren ibilgailuak oso 
abiada handian joaten direla, eta kexu da abiadura murrizteko jarri diren takoek zarata handia ateratzen dutela gainetik 
pasatzean.  
  

Zerbitzuak Bizilagun batek adierazi du euria egiten duenean ur-jauzi bat sortzen dela Orbeako dorrearen ondoan, Quironen 
aldamenean. 
 

Zerbitzuak Bizilagun batek eskatu du Laboral Kutxa parean dauden jardinak inguratzen dituzten petrilak konpontzeko. Dioenez, apurtuta 
daude eta puntan dute akabera, eta hori arriskutsua dela oinezkoentzat.  
 

Obrak Batek eskatu du aparkaleku-plaza gehiago egiteko Asua-Erreka inguruan.  
 

Zerbitzuak Bizilagun batek eskatu du erantzuteko uda-webgunearen “Abisuak, kexak eta iradokizunak” atalaren bidez jarritako kexari, 
Matxarian dauden sasiak direla-eta. 
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Zerbitzuak Bizilagun batek eskatu du sasiak eta adarrak garbitzeko Azitain eta Maltzaga arteko bidegorriaren zati batzuetan, eta, baita, 

hostoak kentzeko ere.  
 

Zerbitzuak Auzotar batek jakinarazi du baranda bat jausita dagoela, autopistaren ordainlekuaren inguruan, Azitain eta Maltzaga arteko 
bidegorriaren hasieran.  
 

Zerbitzuak Eskatu du konpon dadila Azitain eta Maltzaga lotzen dituen bidegorriaren bigarren zubia pasatuta dagoen saretaren zuloa. 
 

Zerbitzuak Eskatu du bidegorrian dauden grafitiak garbitzeko, hormaren estetika zainduz.  
 

Zerbitzuak Auzotar batek eskatu du paperontzi gehiago jartzeko eta argiztapen gehiago bidegorriaren hainbat puntutan.  
 

Obrak Batek eskatu du komun publikoa jartzeko bidegorrian. 
 

Zerbitzuak Bizilagun batek eskatu du Garajes García ondoko hustubidea garbitzeko.  Esan du trabatuta dagoela.  
 

Zerbitzuak Bizilagun batek kexa azaldu du espaloiak zikin daudelako Azitaindik aurrera. 
 

Udaltzaingoa Bizilagun batek salatu du desgaitasuna duten pertsonentzako aparkaleku-plazak gaizki erabiltzen direla.  
 

Zerbitzuak Kexu da auzoa zikin eta ilun dagoela. 
 

Alkatetza Bizilagun batek salatu du hutsik dauden lokal asko daudela Barrenan.  
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Alkatetza Esan du Estaziño eta Azitain arteko trenbide gaineko pasealekua ez dela jasangarria eta ez dela auzoan integratzen.  
 

Zerbitzuak Bizilagun batek esan du Estaziño eta Azitain arteko trenbide gaineko pasealekua ezingo dela behar den bezala garbitu,  
ezingo delako garbitzeko makinarik iritsi. 
 

Alkatetza  Bizilagun batek galdetu du ea noiz hasi behar diren Hijos de Gabilondo tailerraren eraberritze-lanak, eta esan du trenbideko 
estaldura egiteko lanak egin behar dituen enpresa tailerra erabiltzen ari dela obra-materiala pilatzeko.  
 

Alkatetza  Bizilagun batek informazioa eskatu du hurrengo urteetan auzoa berroneratzeko aurreikusitako proiektuetarako.  
 

Obrak Bizilagun batek eskatu du ea noiz hasi behar diren trenbidea estaltzeko obrak. 
 

Alkatetza  Bizilagun batek salatu du Murrategi ingurua degradatuta dagoela, eta galdetu du Udalak auzorako dituen planengatik. 
 

Alkatetza  Bizilagun batek galdetu du ea auzotarrek ekarpenak egin ahal izango dituzten Hijos de Gabilondo etxe tailerra 
zaharberritzeko proiekturako.  
 

Udaltzaingoa Bizilagun batek esan du Barrena kalean dagoen radarra okerreko aldera bideratuta dagoela,  justu aurrean arbola bat 
baitago.  
 

Alkatetza Bizilagun batek galdetu du ea Hijos de Gabilondo eraberritzeko proiektuan eraikina mantentzea aurreikusita dagoen.  
 

Hirigintza Auzokide batek galdetu du ea noiz aurkeztu behar zaien auzokoei Txontako Babes Ofizialeko 200 etxebizitzen eraikuntza-
proiektua.  
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Hirigintza Herritar batek galdetu du ea 2022ko Aurrekontuetan sartu behar den partida ekonomiko bat Txontan Lokal Soziokulturala 
egiteko.  
 

Obrak Bizilagun batek eskatu du Txontako espaloia zabaltzeko.  
 

Alkatetza Eskatu du zarataren aurkako panelak eta segurtasun-panelak jartzeko A-8 autopistan, Txontatik pasatzean.  
 

Hirigintza Eskatu du segurtasun-neurriak hartzeko, harri-morroiloak jausten ari baitira hutsik dauden enpresa batzuetatik. 
 

Udaltzaingoa Salatu du Txonta kaletik jaisten diren ibilgailuak oso azkar ibiltzen direla.  
 

Udaltzaingoa Bizilagun batek proposatu du alda dadila trafikoaren zirkulazio-noranzkoa, hala, igotzeko noranzkoa izateko Urkizuko 
pasealekuaren eta Galizia pasealekuaren artean.  
 

Udaltzaingoa Salatu du, sarritan, ibilgailuak gaizki aparkatzen direla Txontan, eta oztopatu egiten dutela tamaina handiagoko ibilgailuen 
igarobidea. Eskatu du aparkalekuak kentzeko kale horretatik. 
 

Hirigintza Eskatu du fibrozementua kentzeko Txontako eraikin industrialetako batzuen estalkietatik.  
 

Obrak Eskatu du oinezkoen espazio gehiago sortzeko Txontan.  
 

Udaltzaingoa Bizilagun batek eskatu du aparkaleku-plaza gehiago jartzeko Galiziako pasealekuan, eta aldatzeko gaur egun dauden plazen 
konfigurazioa, lerrotik bateriara pasatuz.  
 

Zerbitzuak Bizilagun batek esan du farolen argia ez dela espaloira iristen, arbolen altueragatik.  
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Udaltzaingoa Barakaldo kaleko 17 zenbakiko bizilagun batek galdetu du ea eduki daitekeen ibilgailu bat aparkatuta bide publikoan, nahi 

den beste denboran. Kontrol gehiago eskatu du. 
 

Udaltzaingoa Salatu du burdina-zatiak jausten direla autopistako zubitik, Maltzaga inguruan.  Eskatu du zerbait egiteko.  
 

Hirigintza Galdetu du ea zelan dagoen Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren berrikuspen prozesua. 
 

Alkatetza Salatu ditu trenbide gaineko pasealeku berria eraikitzeak auzotarrei eragingo dizkien afekzioak.  
 

Zerbitzuak Bizilagun batek eskatu du garbitzeko Lapeyra goiko bidearekin lotzen duen espaloia. 
 

Zerbitzuak Azitaingo tren geltokian dagoen parkea garbitzeko eskatzen du. 
 

Zerbitzuak Eskatu du txukuntzeko saihesbidean dagoen pasealekua. Dioenez, pasealeku horrekin, ez da beharrezkoa beste bat 
eraikitzea trenbide gainean. 
 

Alkatetza  Asua-Errekako bizilagun batek informazioa eskatu du Hijos de Gabilondoren erosketaren Alkatetzaren ebazpen-datari 
buruz. 
 

Alkatetza  Galdetu du ez zer egin behar den Hijos de Gabilondorenean. 
 

Hirigintza Salatu du trenbide gaineko estaldurak handitu egingo duela trenek, igarotzean, ateratzen duten zarata. Ziurtatu du soinuak 
oihartzun egingo duela.  
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Hirigintza Bizilagun batek adierazi du 2008ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusian jasotzen zela trena estali egin behar zela.  
 

Zerbitzuak Kexu da asteburuetan Mankomunitateko langileak ez direla Urkizutik pasatzen. 
 

Zerbitzuak Eskatu du argien mantentze-lana hobea egiteko.  
 

Alkatetza  Galdetu du ea zer plan duen Udalak Matxaria ingurua hobetzeko.  
 

 


