H
 ERRI BATZARRA ITSASON

2020ko otsailaren 29an, larunbata, 19:00etan
Itsasoar guztioi adeitasunez,
Jarraian, 2020ko otsailaren 29an Itsason burutako HERRI BATZARREKO AKTA jasotzen da.
1.- Abenduko batzarraz geroztik Udalak emandako pausoak
➢

Alegiako bulebarizazioa:
. Euri uren arazoa konpontzeko obra bere gain hartu du Aldundiak. Miranda eta Apaizetxe arteko
pareta bota egin dute, bestela obran erortzeko harriskua ikusi dutelako.
. Asfaltatzea eta plazari dagokionez, Leader 2019ko ebazpena oraindik ez da atera, baina obra hasi
gabe dagoenez aukera izango genuke 2020ko deialdira aurkezteko.
➢ Zumarraga-Beasain peajea Oraindik ez da jaso jakinarazpen ofizialik. Inguruko herrietako alkateekin
bilera egingo dugu martxoaren 6an, peajeak errepide zaharrean izango lukeen eragina aztertzeko.
➢ Gernikako arbolaren landaketa Iparragirreren jaiotzaren 200. urteurren ospakizunetan murgildurik
dago Urretxuko herria. Apirilaren 6an Zozabarro baserrian hil zenez, Gernikako arbolaren kimu bat
landatuko da egun horretan. Itsasoko eta Urretxuko alkateez gain, Bizkaiko Batzar Nagusietako
Lehendakaria ere bertaratuko da.
➢ Auzolana apirilaren 25ean izango da
➢
Bide publikoen inbentarioa eta ordenantza
Ordenantza berriaren zirriborroa aurkeztu da. Bertan
berrikuntza nabarmenena langak jartzea arautzen dela da, hainbat
baldintza ematen diren kasuetan bakarrik. Testu osoa Udaletxean
dago eskuragai, eta laster web orrian izango da.
➢
Udaletxeko ganbara eta teilatuko obra Miriam arkitektuak
egingo den aktuazioaren berri eman digu:
. Teknaliarekin izandako koordinazioa
. Egituraren erreforzatze lana eta erabiliko den
materiala
. Sabairako eta ganbararen zorurako erabiliko den
materiala eta isolamendua
. Erabilera anitzerako proposamenak

➢
➢

Udal artxiboa Sakristia azpiko lokala garbitu eta egokitu egin da eta Udal Aretoan zegoen Udal
Artxiboa bertara eraman da, Udaletxeko obra egin bitartean.
ITSASO 2030: Lantaldeak Urtarrileko Batzarrean Siadecok aurkeztu zituen lerro estrategikoekin
jarraitu den prozedura adierazi da:
. Kronogramaren lehen 5 urteetako jarduerak 6 lantaldetan banatu dira:
HERRI BIZITZA, HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA POLITIKA, TOKIKO ENPLEGUA, GAZTEAK, UDAL
BATZORDEA eta HERRIKO PRODUKTUAK.
. HERRI BIZITZA, HIRIGINTZA eta TOKIKO ENPLEGUko bilerak hilean behin izango dira. Lehen
bilera egin da eta bigarrenaren data adostuta dago dagoeneko. GAZTEAK taldean
landuko dituzte beraien gaiak eta beraien proposamentarako lekua eta hitza emango zaie
goian aipaturiko taldeetan. UDAL BATZORDEAk bere gain hartuko ditu baserri bideen gaia,
bidegorriarena, inguruko udalekin egin beharreko hitzarmenak, energia berriztagarriak, lur

sail publikoak erostea, enpresekin harremana, … HERRIKO PRODUKTUAK lantaldea ere
HERRI BIZITZArekin elkarlanean arituko da “ekonomatoa”ren proiektua martxan jartzeko.
. Hiruhilabetean behin informazio guztiaren bateratzea egingo da.
.- Aurrekontuak 2020:
Aurtengorako aurrekontua: 429.717 €
Inbertsio nagusiak: udaletxeko ganbara eta teilatua, Alegiko Bulebarizazioa, ondare naturala
berreskuratzeko proiektua eta herri bideen konponketak. Bakoitzerako aurreikusten diren dirulaguntzak
ere azaldu dira.
SARRERAK

GASTUAK

3.- Ondare naturalaren berreskurapena: Aranzadi
Zientzia Elkarteko kidea den Mikel Etxeberriak ITSASO
NATUR ONDAREA KONTSERBATZEKO proiektuaren
berri azaldu du.
Proiektuaren helburuak:
. basoa kontserbatzea: interes
bereziko baso habitatak
identifikatu (Europatik
babestuta daudenak),
. Kizkitzako pagadia biziberritu eta Alegiako haltzadia
suspertu
. landaketak leheneratzea: pinudien ordez, bertako
espezieak sustatu

Itsasoko Udal Batzordea

Itsason, 2020ko martxoaren 4ean

