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Honako dokumentu honek EAJ-PNV eta PSE-EEartean lortutako legegintzaldirako akordioa isladatzea du
helburu.

Gure ustetan akordio hau gureherria hazi araztea eramango gaituen erronkeiaurre egiteko oinarri sendoa

suposatzen duo

LANA ETA JARDUERA EKONOMIKOAK

~ Elkarrizketa bideak sortu empresa, merkataritza, nekazal eta abelzaintza iharduerekin, lankidetza

publiko-pribatua sustatuz.

~ Enplegua manteritzeko ekimenak zerga arloan:

./ Induatria IBla ez igo .

./ I.A.E. ez igo .

./ Enplegu sortzeari bonifikazioak.

~ GERDAU-SPRILUR-UDALA-FORU ALDUNDIA arteko Hitzarmena berraktibatu.

GIZARTE ZERBIZTUAK

~ Bolondreslan egiten duten pertsona eta elkarteen lana bultzatu, onartu eta sustatu.

~ Eguneko Zentruan eta etxebiza babestuetan plaza k gehitu.
~ Gizarte zentrua: terrazaren itxituraeta psikomotrizidaderako gela berri bat ireki.

APARKALEKUAK

~ Juanastegi inguruan txandakako aparkalekuak jarri, oraingo bidegorriaz baliatuz, igogailuarekin

anbulategira, kultur-etxera, Gizarte zentrura,lkastolarae.a. joan al izateko. Bidegorria errepidean

markatuta gertaukolitzateke.

~ Latxartegin Parking bat eraiki, Finantziazioa jasoko lukeen egitasmo zehatz batetik abiatuta.
Urtatzako ur-depositoetan,Papelera inguruan eta hutsik dauden beste tokietan aparkalekuak

egokitu.

~ Kalera jeitsi beharrean aurkitzen diren auzoetako eta baserrietako herrikideei zerbitzu hobeago

emateko asmoz Plazaolako parkinaren funtzionamendua aztertu.
~ Telleriarteko parkeko aparkalekuari konponbidea bilatu.

IRISGARRITASUNA, MOBllITATEA ETA AUZOAK

~ Airean doazen infraestrukturak lurperatu, goi-tensioko kableak eta teléfono sareak, Laubiden, San

Juan, Urtatzan eta San Inazion.
~ Telleriarte eta Brinkolan telebista seinalea hobetu.

~ Laubideko atari bakoitiak : udal egitasmoan aurrikusten den bezela inguru osoa egokitu. 2014ko
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~ Laubidetik

Itxaropen.
~ Auzoetan traba arkitektonikoak ezabatu (Itxaropen, arantzazu eta Urtatza). Urtero 200.000 €ko

partida aurrikusi.

~ San Juaneko haurtzaindegiko inguruak berritueta egokitu.
~ San Juaneko eta San Inazioko aldapetan zirkulazio sentidu bikoitza ezarri .

~ JUNETORRI zerbitzua doakoa jarri, eta neguan zerbitzua indartzeko neurriak ausnartu.

~ Urretxu, Zumarra, Hospitala eta Legazpi arteko autobus urbanoa errekuperatu.
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Urtatzara iristeko ranpak edo
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eskailera mekanikoa, depositoko alde batetik, eta

HONDAKINAK

~ Hondakinak jasotzeko sistema erabakiko. duen Herri galdeketa gauzatu arte, edukiontzi grisak
antolatu errefuxa jasotzeko.

KIROL INSTALAZIOAK, PARKEAK HA AISIALDIRAKO ALTERNATIBAK.

~ Haur-parkeak egokitu, euria egiten duenean erabilgarriak izan daitezen.

~ Olazar, Urtatza eta Mirandaolako parkeak birmoldatu.

~ Kirol instalazioen berritzePlana: atletismoko pista eta Polikiroldegian hainbat obra: gimnasioa

handitu, barruko igerilekuaren "playa" berriztatu eta erabilaldia luzatzeko asmoz kanpoko

igerilekua egokitu.

~ Parke biosasungarriak: eliza atzeko parkean eta Urtzako iturri aurrean.

HERRI AZPIEGITURAK

~ Argiteria. aldatu eta energia efizientzia: urtero 100.000 €ko inbertsioa.

~ Ur-sarea berriztatu ("baja"n) urtero 120.00 € aurrikusiz, ur-galtzea %10etik jeisteko helburuarekin.

HXEBIZITZA

~ Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean babesofizialeko etxebizita sustatu, berria eta alokairuan.

~ IBI urbanoa ez igo.

TURISMOA HA IAISIA

~ Brinkola Aratz'-Aitzgorri parkeko irteera bezela bultzatu eta Mirandaola-Telleriarte-Brinkola nekazal

gunean turismoa sustatu. Horretarako, aterpetxe bat martxan jartzeko'tokia bilatu
~ Turismoa erakartzeko Inazio Bidea bultzatu.

~ Kirola, gizartea, kultura eta gastronomía helburu duten ekintzak bultzatu.
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GURE BASERRIETAKO JARDUERAK INDARTU
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>- Asterok6 merkatuan bertako produktua indartu.

>- BERTATIK BERTARA programarekinjarraitu.

>- Urteroko diru partida aurrikusi mendiko pistak mantenetzeko .

>- Baso-ustiapenaren kudeaketarako planak bultzatu.

~ Legazpiko nortasun seinale gisa Artzai Eguna indartu.

Bukatzeko, bi alderdiek akordio honen jarraipen batzordea eratzea adosten dute, adostutako· neurrien

gauzatzea ebaluatzearren.

Legazpi, 2015eko uztailak 9
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