UDAL BATZORDEEN BERRI
LAN-TALDEA

AZTERGAIAK

ERABAKIAK

HURRENGORAKO

Ekimen
sozio-kulturalak
(2017/05/05 )

Kizkitza auzolanaren
balorazioa

Biharko egunez atzeko paretarekin bukatu eta behin arotz
taldeko arduraduna osatzen denean,data egoki bat bilatu
eta gelditzen diren lanak bukatu. Pintaketa lanak,
“barra”ko lanak eta kartelak egiteko geratuko lirateke.

Kartelak zeramikazkoak egitea erabaki
da.
Auzolanaren gastuaren kalkulua egin.

Elizako erretaula

Berritzea azaroaren 15 erako bukatua egotea nahi dute
Obispatu/Diputazioak.
4 aurrekontutatik Jose Luis Larrañagari egokitu dio
diputazioak.

Jose Luis Larrañagak balorazio batzuk
egin nahi ditu lana onartu aurretik.
Erantzuna astelehenerako emango
duela esan du eta ezezkoa balitz bera
arduratuko omen da diputazioari
egoeraren berri emateaz.

Katilu eguna

Dagoeneko 35k izena eman dute. Ez da ikusten
egunkarian difusioa egin beharrik. Herrikoon arteko
ekimena izango da.Espazioagatik kanpoan aterpeak
jartzea beharrezko ikusten da.

Kizkitzan daukaguna eta besteren bat
lortzea da helburua.

Nafarroako Itsasorako
irteera

Harreman guztiak egin dira eta eguneko itinerarioa
prestatu da.
Egun berean Alegin Joseren aldeko meza egokitu da eta
meza atzeratu ahal duten galdetu.

Deialdia prestatu/banatu/animatu
Autobusaren presupuestoez Anttoni
bera arduratuko da.
Pott-ekoek oroigarria egingo dute eta
Xabier bertsoa egiten saiatuko da.

Hurrengo saioa:
2017/05/19

LAN-TALDEA

AZTERGAIAK

ERABAKIAK

HURRENGORAKO

Azpiegitura
eta
ingurumena
(2017/05/06)

Udal ekipamendua

Bi informatika enpresen aurrekontuak alderatu dira eta Lantek-i
eskatuko zaio dauzkagun ekipoak instalatzea, serbidorea
jartzea, antibirusak e.a.eta  inpresora ere kokatzeko moduan
geratuko da.
Konektibitateaz, Goiekin dagoen enpresari buruzko informazioa
eskuratzea interesgarria iruditu zaigu.

Altzariak dagozkion tokian jartzeko
maiatzaren 13an, 18:30etan geratu.

Goiko Ostatuko
analisia egiteko
proiektua

17.700€ko aurrekontuarekin eskabidea egin da Ondare
deialdian.

Ikerketa geoteknikoa oraindik ez da
eskuratu. Pilar Amenabarren esku.

Ostatua-Udaletxea
eraikina

Paloma arkitektoa bajan baldin badago ere, Labakak aurreratu
duenez Leader deialdian sartuko da, Jon arkitektoaren eskutik
behar bada.

Labakarekin harremanetan jarraitu:
proiektua eta konektibitatea.

Alegiako proiektua

Esti aparejadoarekin eta Narrasperekin lanak burutzeari
buruzko iritziak eta aukerak aztertzea.
Esti aparejadorearekin Leader deialdian sartzeko prozedura
jarraitzea.

Alternatiba posibleak ekarri, lanak egiten
hasteko.Batzorde kudeatzailearen
ardurapean.

Txatarreria
Ikuilu bat egiteko
baimena

Jaurlaritzatik deskontaminatze lanak amaitutzat eman dira eta
baimena dute betetzeko.
Kele Lasa arkitektoarekin bilera egingo da.

Batzorde Kudeatzailearen ardurapean.

Ur Kontsortzioa

Ur Kontsortzioko zuzendaria, Iñigo Elosegi, Itsason, Batzorde
kudeatzailearekin hilaren 10ean elkartuko da 10 urtetarako
hitzarmena zehazten hasteko.

Itsasoko urak kolektorera bideratzea
lehentasuntzat jotzen da. Eta Uribarko
zubian Kontsortziokoek bypass-a egin
beharko balute, aukeraz baliatzea.

HAPOak

2007koan oinarritu, aprobetxagarria dena mantentzeko eta ideia

Ideiak jasotzen joan sortzen diren

Hurrengo saioa:
2017/05/20

Imanol Arsuagarekin (Lantek) Itsason
elkartu eta zuntz optikoaz ere galdetu.

berriak lantzen joan, epe ertainera.

heinean.  oinarria izateko  birdefinitzeko
garaian.

LAN-TALDEA

AZTERGAIAK

ERABAKIAK

HURRENGORAKO

Komunikazioa
, partaidetza
eta
gardentasuna
(2017/05/09)

Etxeetako data basea
egitea.

Etxeetara banatu beharreko orria ia erabat osatu da eta azaltze
modua doitu da.
Behin etxeetara banatzeko telefonoen orria osatzen denean,
inprimatu eta banatu aurretik whasap eta korreo bidez banatzea
erabaki da herritarrek onartu edo oniritzia eman dezaten.

Osatzeko geratzen diren telefonoak
lortu.
Zozabarrorako tabloirako proposamen
berri bat ekarri du Joxe Marik
aztertzeko.

Hurrengo
saioa:
2017/05/24

GPSezko lokalizazioen
mapa nola burutu
aztertzea

Ikusirik google maps-en eginiko iradokizunak erantzunik ez
duela izan, beraiekin nola harremanetan jarri aztertzea ondo
legokeela pentsatu da.

Google-ekoren batekin kontaktatzen
saiatu.

Web orriaren hurrengo
pausoak

Dagoeneko baditugu pasahitzak.
Aizpeak komunikazio taldeari bidali digun informazioa(drive-n
web-gunea izenekoa) gainbegiratzea komenigarria dela dio
hurrengo bileran erabaki batzuk hartzeko.

Web gunea osatzeko Aizpeak egin
duen proposamena besteok aztertuta
ekarri

Hurrengo Batzarra
prestatzea (ekainaren 3an)

Areto gisa elizako koru azpia erabiltzea proposatu da.
Honetarako larunbatean eliza nola moldatu gainbegiratzeko
geratu gera “katilu egunaren” ondoren.
Jendea bada larunbatean, udaletxean pare bat altzari “bere
tokira” mugitzeko aprobetxatuko da.

Mankomunitateei buruzko informazioa
prestatzen/atontzen hasi Batzarrean
aurkezteko eta erabakitzeko eta baita,
gainerako aztergaiak ere.

Goierri Telebista

Anttoni eta Xabier Telebistako zuzendariarekin hitz egitekotan
geratu dira, herriak jarri lezakeen aportazioaren truke zer
kobertura izango lukeen jakiteko.

Informazioa partekatuko da.

Tabloien kokalekua
zehaztu

