
 

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Survey response 1

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
L'objectif de notre liste est de rendre Biarritz plus vert. Nous souhaitons proposer aux entreprises des solutions de transports pour
laisser les voitures en dehors de la ville.

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Ez

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Transports
Police municipale
Logements
Agriurbanisme

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai
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Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Motsch Nathalie

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Biarritz
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Survey response 2

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Ez

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Ez

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
N/A

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
MAINTIENS DES ECOLES POUR LES PETITES COMMUNES

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Ez

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
MINONDO RAYMOND
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
SAINT MICHEL
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Survey response 3

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
ez

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
CAPENDEGUY Santiago
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
AHETZE
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Survey response 4

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
N/A

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
N/A

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
N/A

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
N/A

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
N/A

Hala bada zeintzu ?
 

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
N/A

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
N/A

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
N/A

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
N/A

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
N/A

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
N/A

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
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Survey response 5

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
Réflexion à poser dans le cadre du Syndicat des mobilités de l'Agglomération Pays Basque passant par la mise en place d'un
service de transport collectif (bus, train, covoiturage) dont le financement s'appuiera sur le VT/taxe transport payé par les
entreprises à partir de 11 employés.

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
écoles ,poste, perception, antenne de la CPAM, sécurité sociale, pôle emploi . . .

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
LAFITTE    Pascal
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
SAINT JEAN DE LUZ
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Survey response 6

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Ez

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
restauration scolaire, service à la personne, permanence administrative au sein d'un espace multi-service (CPAM, CAF...),
épicerie sociale

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
LESBATS DOMINIQUE
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
USTARITZ
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Survey response 7

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
Autobus zerbitzua versement transport delakoa erabiliz

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Osasun zentroak
Administrazio zerbitzuak

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Ez

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Ez

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Laetitia Navarron
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Hendaye
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Survey response 8

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
N/A

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Aide à domicile 
Et généralemmental les métiers dits du lien..

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Ez

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
N/A

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Br’uno parsis
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Anglet

                                      page 16 / 80



 

Survey response 9

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Ez

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Ez

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Ez

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Maison de services publics

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Ez

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Ez

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
DUGUET DOMINIQUE
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
CIBOURE
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Survey response 10

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
commissariat de plein exercice,services de recette perception,cpam,caf,

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Ecenarro Kotte
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
hendaye
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Survey response 11

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Garraioa osasuna etxebizitza erakaskuntza energia  Komunikazioa

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Ez

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Gorka Taberna
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Azkaine
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Survey response 12

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Garraioak / zerga zerbitzuak / posta besteak beste.

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Ez

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Mizel Hiribarren
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Itsasu
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Survey response 13

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Ez

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Ez

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
La Poste / bibliothèque / vente billets sncf / point internet...

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Arrabit Beñat

                                      page 25 / 80



 

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Arrosa
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Survey response 14

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Ez

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Ez

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Ez

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
poste

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Ez

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Ez

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
SERRES COUSINE CHRISTINE
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
CAME
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Survey response 15

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
N/A

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Ez

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
N/A

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
N/A

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
N/A

Hala bada zeintzu ?
 

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
N/A

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
N/A

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
N/A

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
N/A

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
N/A

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
N/A

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
N/A

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
mairie ilharre
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
ilharre
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Survey response 16

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
permanence Pôle Emploi, CPAM, ...

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Ez

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Herritarrekin (Kristian Etchetto)
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Hasparren
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Survey response 17

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
services à la personne, entretien bâtiments communaux et espaces verts , accueil ,  services administratif comme état civil et
affaires générales, urbanisme.

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Marie Ange Thebaud
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
BOUCAU
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Survey response 18

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
N/A

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
N/A

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
N/A

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Tous ceux qui ont été supprimés  + crèches 
Vous ne donnez pas un cadre de réponse ou explications  aux questions restez sans réponse...
Comme il n'y a pas la possibilité d'apporter une précision par rapport à la CAPB : je l'apporte dans ce cadre :
Le problème avec la CAPB est qu'elle est ENORME, éloignée de la Haute Soule, que la représentation  des petites communes 
est anti démocratique  (au prorata du nombre  d'habitants,  ainsi l'urbain emporte sur le rural de montagne). Que les docs des
ODJ reçus 6 à 5 jours avant les votes,  oscillent entre 60 et 300pages : il est impossible de tout lire, donc d'étudier les ODJ,  d'où
le fait que l'assemblée est une chambre d'enregistrement à laquelle je ne participerai pas !  et cetera...

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
N/A

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Ez

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
N/A

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai
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Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
GOMEZ Ruben

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
LAGUINGE RESTOUE
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Survey response 19

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
Plan de mobilités en cours de construction notamment sur Hendaye avec le syndicat de mobilités  et le collectif d’entreprises des
joncaux

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Ez

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Par exemple plan seniors , centre d’accueil de jour et solidarité inter générationnel

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Pascal Destruhaut (Ensemble réveillons Hendaye)
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Hendaye
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Survey response 20

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
PDA planak  eraiki , zona bakotx

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
baionako herriak et herri elkargoak segurtatzen dituzten zerbitzuak publikoak dira
Baditeke sortzekoa laitekena : "service municipal public funéraire"

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Ez

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
N/A

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
jean-claude IRIART  " BaionaBerdea eta Elkarkidea" zerrendaren izenean
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
BAIONA
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Survey response 21

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
en lien avec le syndicat de la mobilité

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
CPAM . TRESOR PUBLIC . CONSEILS JURIDIQUES ....

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Argitxu Hiriart-Urruty
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Kanbo
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Survey response 22

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
Mise en place de navettes en fonction des besoins des salariés.

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Transport : mise en place de navettes plus nombreuses et adaptés aux besoins des usagers.
Maintien des Bureaux de Poste

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
ARAMENDI Philippe Tête de liste ENSEMBLE FAISONS REVIVRE URRUGNE-ELGARREKIN URRUÑA BERPIZTU
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
URRUGNE
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Survey response 23

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
N/A

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
N/A

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
N/A

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Maintiens des écoles  communales partout ou c'est possible

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
N/A

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
MINONDO RAYMOND
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
SAINT MICHEL
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Survey response 24

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Ez

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Ez

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
trésor public, MSA, médecins, en résumé de nombreux services qui ont disparu au profit d'une dématérialisation et de
restructuration

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Ez

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Ez

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
SANSBERRO Thierry
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
SOURAIDE
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Survey response 25

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
Ceci peut-être fait dans le cadre des plans de mobilités entreprises. Ils sont obligatoires à l'échelle de l'entreprises pour les
entreprises de plus de 100 salariés, nous proposons d'accompagner les petites entreprises qui le souhaitent à se regrouper pour
la réalisation de plans de mobilités inter-entreprises. 
Il faut mettre autour de la table les collectivités compétentes en matière de transports (CAPB et Région, mais aussi les Villes) ainsi
que les représentants des salariés et des entreprises intéressées. Les collectivités pourraient accompagner la mise en oeuvre, en
partenariat avec les entreprises.

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Il faut sans cesse améliorer la proximité dans les services publics : social (CCAS, aides aux personnes en difficulté, etc), accès au
droit et à la justice, logement, transports, santé, éducation.

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Ez

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai
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Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Vivement Anglet - Sandrine Derville

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Anglet
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Survey response 26

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
N/A

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
N/A

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
N/A

Hala bada zeintzu ?
 

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
N/A

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
N/A

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
N/A

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
N/A

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
N/A

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
N/A

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
N/A

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
 

                                      page 52 / 80



 

Survey response 27

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
 

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Senperebai
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Senpere
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Survey response 28

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
 

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
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Survey response 29

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
 

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
N/A

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
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Survey response 30

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Trésor public, hôpitaux, services sociaux, poste, etc..

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Biriatou
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Survey response 31

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Ez

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Ez

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Education, santé, mobilité.

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
HUGLA David
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
LAHONCE
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Survey response 32

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Ez

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Ez

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Trésor public, CPAM, poste, bureau SNCF, hôpital, guichet pôle emploi...

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
LABADOT LOUIS
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
MAULE
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Survey response 33

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
N/A

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
N/A

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Zerbitzu publikoak jendeetarik hurbil , ordutegi zabalekin

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
N/A

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
N/A

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
N/A

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Maite ECHEVERRIA
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Ozaze Zühara
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Survey response 34

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
N/A

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
 

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
N/A

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
ETCHEGARAY Jean-René
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
BAYONNE
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Survey response 35

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
Aires publiques de covoiturage (et pas le parking de Mc Do ou Leroy Merlin)

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Ez

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Soyons clairs, Bidart est -très- bien doté.
Nous proposons un accueil en maire le samedi par des élus. L'Herriko etxea, ouverte même pour ceux qui bossent !

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
N/A

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
N/A

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
N/A

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Michel Lamarque
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Bidart (de bon sens)
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Survey response 36

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Ez

Hala bada zeintzu ?
 

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Ez

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Ez

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Belchit Fabien
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Anhauze
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Survey response 37

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
à l'exemple de ce qui a été fait entre LARGENTE et la clinique DELAY

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Pour l'action sociale à l'échelle communautaire, notamment pour l'aide aux personnes isolées

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
ETCHEGARAY Jean René
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
BAYONNE
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Survey response 38

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Bai

Hala bada zein ?
Lignes de bus électriques.
Location de vélos électriques à prix incitatifs.
Développement des offres sur le ferroviaire existant.

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Hôpitaux, Poste, Trésor Public, CPAM, CAF, Chambre d'Agriculture Locale (dans la lignée d'EHLG).

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
IRIBARNE Beñat
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
ANHAUZE
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Survey response 39

LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Nous sommes pour une récupération d'un certain nombre de délégation de services publics dans notre commune, comme par
exemple la gestion municipale des parkings ou encore le lancement d'une régie municipal de l'eau.

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Bai

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
Brice Morin -Lysiann Brao - Mathieu Accoh
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Biarritz
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LISTA MUNIZIPALEI GALDETEGIA

Bertako negoziazio eremu baten alde zarete, lurraldeko funtzio publikoan lan egiten dutenentzat ?
Bai

Zuen iduriko pribatuan, enpresa txikietan lan egiten duten langileentzat negoziazio eremu berezi bat sortu behar litaike Euskal
Herri mailan ?
Bai

Gure euskaldean enpresen arteko garraio baten proiektu baten alde zinatezkete ?
Bai

Dispositibo bati pentsatu duzue ? 
Ez

Hala bada zein ?
 

Jakinez  IEH ko %70 biztanleek bizitza etxe sozial bat ukateko eskubidea dutela eta baizik %13 ak zinez ukaiten dutela,
bakoitzaren soldaten araberako, alokagailuen indexazio baten alde zinatzekete (ala bestaldez/bestezentzuan)?  
Bai

Herriko etxeak dituzten kontratuak aldatzeko prest zarete, energia garbi eta berde batekin aldatuz ?eta eremu publikotan energia
garbia poduzitzen duten materiala instalatzeko ?
Bai

Bertako eta kalitatezko  zerbitzu publikon alde zaudete ?
Bai

Hala bada zeintzu ?
Gure eskualdean (barnekaldean) zerbitzu ainitz gutitu edo desagertu dira. CMAP, CAF, Pole Emploi... eta beste ainitz gune
baserri mundutik urruntzen ari dira errentagarritasunaren izenean, guk nahi dugu jende guziek zerbitzu berdinak ukan ditzaten
nahiz eta hiriguneetatik urrunago bizi izan.
Beste adibide batzu badira, postan zerga etxe... publikoari ideki ordutegiak gutitzen ari dira. Guk zerbitzuak atxiki nahi ditugu!

Elkargoko hautetsi eta Zure Herriko auzapeza betan izatea ona dela pentsatzen duzue ? 
Ez

Bozka zuzena « unibersal sufragioa »ren alde zinateke Elkargoko hautetsiak hautatzeko ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, sozial konpetentzia, biztanleetatik hurbilenera, azken honi pasatzearen alde zaudete ?
Bai

Elkargoko hautetsi gisa, migranteentzat, Baionan egin den bezalako, aterbe baten sortzeko prest zinatekete ?
Bai

Euskararen ko ofizialtasunaren alde zaudete ?
Bai

Elkargoan, joan den ekainaren 29 an egin den modura, zuen herrian emazte eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko ekintza
plano baten egiteko ados zinatekete ?
Bai

Hala balitz eta gizon ta emazteen artean soldata desberdintasunak balira, hauen zuzentzeko indarra segidan egineko prest
zinatekete?
Bai
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Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Izen abizenak]
XABI LARRE / Arantxa OXANDABARATZ

Zurekin harremanetan jartzeko datuak. [Herria]
Donibane Garazi
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