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Obrak Auzotar batek Mutiolako berrurbanizazioan lan egiteko eskatu du.  
 

Zerbitzuak Mutiola kalea garbitzeko eskatu du.  Lirdingaz beteta dagoela esan du.  
 

Udaltzaingoa Sansaburuko garajeen ondoan semafororen bat jartzeko eskatu du.  Adierazi du ezen, Errekatxuko kaminoaren obrak direla-eta, garajeetan 
ibilgailua dutenek Urkizuraino jaitsi beharra dutela Ermurantz buelta emateko. 
 

Zerbitzuak Bizilagun batek eskatu du hilerrian konponketa-lanak egiteko, hormatik harri-morroiloak jausten ari direlako.  
 

Zerbitzuak Urkizuko ikastetxe ingurua garbitzeko eskatu du. 
 

Zerbitzuak Polonia Etxebarria eta Urki lotzen dituen eskailerak garbitzeko eskatu du.  Adierazi du oso toki umela dela eta lirdingaz eta zikinkeriaz beteta 
daudela.  
 

Zerbitzuak Polonia Etxebarria inguruan arratoiak daudela salatu du.  
 

Obrak Eroskiko igogailuaren irteeraren eskuinaldeko espaloia konpontzeko eskatu du.  
 

Zerbitzuak Auzotar batek, Polonia Etxebarria 21 zenbakiko garajeen izenean, salatu du hezetasun-arazo bat dutela.  Gainera, adierazi du estalkiko 
erlaitzaren zati bat solte dagoela oraindik, eta ura sartzen dela euria egiten duen bakoitzean, hustubideak trabatuta daudelako.  
 

Udaltzaingoa Salatu du Polonia Etxebarria 21 inguruan, kotxeak egoten direla aparkatuta espaloietan, desgaitasuna duten pertsonentzat jarritako 
pasabideetan. 
 

Udaltzaingoa Batek eskatu du Urkin Udalbuseko zerbitzua berreskuratzea. 
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Zerbitzuak Urki kalearen behealdean, 11 zenbakiaren inguruan, arratoiak daudela adierazi du,  

 
Zerbitzuak Jakinarazi du igogailuaren ondoan landare igokari luze bat dagoela, hormaren behealderaino iristen dena; eta, gainera, liztor asiarren kabia 

bat dagoela.  
 

Zerbitzuak Kexu da, Polonia Etxebarria 8 eta Urki 10 zenbakien artean, landare igokari asko dagoelako eskailerari itsatsita, eta traba egiten dutela.  
 

Zerbitzuak Igogailua askotan matxuratzen dela eta igogailu-hobia urez betetzen dela salatu du.  
 

Zerbitzuak Errekatxuko bizilagun batek galdetu du ea Errekatxu ingurua txukundu behar den.  Zehazki, Sansaburu eta Errekatxu artean dagoen ezponda.  
 

Zerbitzuak Eskatu du Errekatxuko zenbaki bakoitietako espaloia garbitzeko.  
 

Hirigintza Miguel de Aguinaga kaleko bizilagun batek kexa adierazi du bere higiezinaren azpian gimnasio edo dantza-eskola bat zabaldu dutelako, eta 
musika oso altu egoten delako.  
 

Hirigintza Gazteen lokalak irekitzeko araudiaz galdetu du. Miguel de Aginaga 5-Mutiola 4 zenbakian dagoenak ez duela araudia betetzen dio.  
 

Zerbitzuak Eskatu du Urkiko espaloiak txukuntzeko.  Adierazi du baldosa asko apurtuta daudela.  
 

Zerbitzuak Urki auzoan Gabonetako apaingarriren bat edo argiren bat jartzeko eskatu du.  
 

Obrak Urkiko jaitsierako lehen bihurgunean dauden zulo batzuk konpontzeko eskatu du.  
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Udaltzaingoa Eskatu du aparkaleku-plazak pintatzeko igogailuaren irteeran, Urki 20 zenbakiaren ondoan.  
 

Udaltzaingoa Auzotar batek salatu du pertsona askok beren txakurrekin ibiltzen direla Urkiren goialdean eta ez dituztela kakak jasotzen.  
 

Obrak Auzotar batek eskatu du arrapala bat eraikitzeko Urki 19 zenbakitik.  
 

Obrak Urki 23 zenbakiaren ondoan igogailu bat egiteko (Urkiko igogailuaren ordez) eskatu du. Adierazi du toki horretan bihurgunea ez dela hain 
inklinatua, eta auzorako sarbidea erraztuko lukeela.  
 

Obrak Proposatu du igogailu bat eraikitzea epaitegi ondoko haur-parketik goialderaino, 23 zenbakiaren ondoan.  
 

Obrak Bizilagun batek proposatu du ur-jolasak Mekolan jartzeko; egingo den urbanizazio berrian.  
 

Zerbitzuak Auzotar batek salatu du Ubitxa 21 zenbakian enborrak eta adarrak daudela pilatuta, 23 zenbakiko bizilagun batek egin zuen inausketaren 
ondorioz.  
 

Obrak Errekatxu eta Bistaeder arteko errepidea zabalatzeko eskatu du.  
 

Zerbitzuak Errekatxuko bihurgunea garbitzeko eta arbolak inausteko eskatu du.  
 

Zerbitzuak Eibarko Txikito 6-8-10 zenbakien ostean burdin-hesi bat jartzeko eskatu du, pixatoki bat delako eta botiloia egiten leku bihurtu delako. 
 

Zerbitzuak Eibarko Txikitoko garajearen fatxada pintatzeko eskatu du. Adierazi du belztua dagoela jausten den uraren eraginez.  
 

Hirigintza Ubitxako Albizu harategiaren ondoan arrakala handi bat dagoela salatu du.  
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Hirigintza Urki 14 zenbakiko auzotar batek galdetu du ea zer aukera duen komunitateak igogailua jartzeko pegoran, ezin bada iritsi adostasun batera 

etxepekoekin.  
 

Zerbitzuak Eskatu du Urki 10, 12 eta 14 zenbakietako goialdea garbitzeko.  
 

Zerbitzuak Urki 8 zenbakiko emakume batek etxe ostean dagoen horma garbitzeko eskatu du. 
 

Hirigintza Galdetu du ea zer proiektu duen Udalak Potosio etxerako.  
 

Zerbitzuak/ 
Udaltzaingoa 

Herritar batek jakinarazi du, sarritan, Mankomunitateko kamioia ezin izaten dela Urkitik igaro, ibilgailuek lerrotik kanpo aparkatzen 
dutelako. Proposatu du Urkira doan kamioia txikiagoa izatea, edo, edukiontzien kokapen aldatzea, edo tamaina handiko ibilgailuak 
aparkatzea debekatzea.  

 


