
  
Udal aurrekontuak herritarrek  

eztabaidatu eta zehazteko 
 partaidetza prozesua 



Prozesuaren lan faseak 

•2014ko maiatza eta ekaina hasiera 

PROPOSAMENAK EGIN 

•Ekaina, uztaila eta abuztua 

BALORAZIOA 

• Iraila 

LEHENTASUNAK 

•Urria eta azaroa hasiera 

PROPOSAMENEN HAUTAKETA 

•2014ko azaroa 

UDAL ONARPENA 



 

• 212 proposamen 

• 337 herritarren parte hartzea + Herriko elkarteak 

• Gaiak (berdintasuna, kultura, kirola, ingurumena, mugikortasuna,…) eta Auzoak (Etxeberri, 

Martindegi, Lizeaga, Zikuñaga, Kaxko…) 

1. PROPOSAMENAK 



•Balorazio teknikoak 

•Balorazio ekonomikoak 

•Balorazio politikoak 

2. BALORAZIOA 

212 proposamenetik  

70 proposaenetara: 
 Errepikatzen dira 
 Ez dira Udalaren eskumena 
 Teknikoki ez da bideragarria 
 500.000€ baina gehiago 
 Aurrekontu arruntean 

aurreikusia 
 Kudeaketa-gestioarekin 

zerikusia 



•Herritarren onuradun kopurua 

•Behar bereziak dituzten edo talde minorizatuei eragiten dien proposamena 

 

• Gaikako lehentasunak + Auzoetako lehentasunak 

3. LEHENTASUNAK 

1 

2 



•33 proposamen, 10 HAUTATU 

•Auzoetako saioak: Portu, Etxeberri, Zikuñaga, Sorgintxulo, Haur Eskola 

(Antziola) eta Kaxko 

PROPOSAMENEN HAUTAKETA 



 
 
 
 

TALDE ERAGILEA 



 
 
 
 

PROPOSAMENEN 
HAUTAKETA FASEA 



DATU OROKORRAK 

 Errolda (16 urtetik gorako hernaniarrak): 16.650 

 

 Jasotako bozka kopurua:    1285     (“onak”) 
 667 buzoietan 
 618 online: 

 350 Euskaraz 
 268 Gazteleraz 

 

 Jaso diren bozkak, guztira: 1457 

 



DATU OROKORRAK 

 

*Emakume eta gizonen bozkak 

*Adinaren araberakoak 

 Bozka nuluak:   172 
 Erroldatik kanpo: 57 

 <8-12<: 60 

 Errepikatuak eta izenik gabeak: 45 

 Beste:10 

 

*(1457 bozka) 



 
 
 
 

BOZKAK 



PROPOSAMENA KOPURUA 

Herriko parke eta kaleetan edukiontzi gehiago jarri (14 multzo inguru) 966 

Behar bereziak dituzten haurren integrazioa eta sorkuntza lantzeko dirulaguntza  817 

Herriko oztopo arkitektonikoak lantzeko Irisgarritasun partida handitzea  692 

Herriko haur parkeren bat estaltzea  682 

Zinkoeneatik Floridako tren geltokiraino bidea argiztatzea  636 

Indarkeria jasaten duten emakumeentzat arreta psikologiko eta juridikorako zerbitzua sortzea  624 

Komun publiko bat gehiago jarri 572 

Gay Mur eraikineko patioa estaltzea  556 

Esertzeko banku gehiago jartzea (10 inguru) eta dauden batzuk altueraz igo  529 

Saskibaloian aritzeko kanastak jartzea altuera baxuan bai haurrentzat bai gurpildun aulkian daudenentzat 508 

Plaza berriko lurra aldatzea ondoko kaleetan dagoen granitozko lurra jarriaz  501 

Etxegabetze arrisku egoeretarako kreditu poltsa bat sortzea 486 

Alokairua sustatzeko dirulaguntza  473 

Plaza berriko argiztapena hobetzea  429 

Argiztapena hobetzea Lizeaga auzoko bi gunetan: Gay Mur ikastolaren atzeko aldapan eta Madalena 8 eraikinaren atzeko bidean  409 

Etxeetan Igogailua jartzeko dirulaguntza  380 

Lizeaga auzoan aparkaleku gehiago jartzeko espaloia metro bat inguru murriztea Victor Hugo eta Larramendi kalean  379 

Atsegindegiko kortinen sistema hobetzea  370 

Kaxkoan suteen prebentziorako neurriak hartu eta simulakroak antolatzea  299 

Sorgintxulotik Jauregirantza doan atzeko bidea argiztatzea  237 

Emakumeen etxea  231 

Leokaren gaineko arkupeen errekuperazioa plaza moduan egokituzeta erakusketak antolatzeko aukerarekin  218 

Garrantzia arkitektonikoa duten eraikinak eta San Joan Batailatzailearen Eliza argiztatzea  215 

Kiroldegiko kafetegi inguruan takilak jarri  212 

Lizeaga auzoan Victor Hugo 4 eta Madalena 8 plazoletetako lurra konpontzea  209 

Arte sorkuntza erakusgai jartzeko edo erakusketa gehiago antolatzeko leku berri bat egokitu  197 

Sorgintxulo auzoan bankuak moldatubarandak margotubaranda berria jarri eta zuhaitzak egokitu  193 

Sukaldea duen lokal bat egokitzea jatorri eta kultur aniztasuna lantzea helburu duen "Comidas del Mundo" proiekturako  185 

Martindegi auzoan baranda edo 'kitamiedos'a jartzea Errollaburuko bidegurutzetik Oronako bidegurutzera jaisteko bidean  166 

Euskaratik beste hizkuntzetara aldibereko itzulpenak egiteko interpretatzailearen maleta  150 

Santa Barbara auzoaren sarrera eta irteera gunean harri lubeta edo eskoilera bat jartzea  149 

Goiz Eguzkiko fatxada konpontzea  118 

Zikuñaga auzoan motor eta bizikletentzako aparkaleku estalia jartzea  110 



PROPOSAMENA 
AURREK
ONTUA GUZTIRA 

Herriko parke eta kaleetan edukiontzi gehiago jarri (14 multzo 
inguru)  2.000 2.000 

Behar bereziak dituzten haurren integrazioa eta sorkuntza 
lantzeko dirulaguntza  5.000 7.000 

Herriko oztopo arkitektonikoak lantzeko Irisgarritasun partida 
handitzea  30.000 37.000 

Herriko haur parkeren bat estaltzea  120.000 157.000 

Zinkoeneatik Floridako tren geltokiraino bidea argiztatzea  30.000 187.000 

Indarkeria jasaten duten emakumeentzat arreta psikologiko eta 
juridikorako zerbitzua sortzea  20.000 207.000 

Komun publiko bat gehiago jarri  83.000 290.000 

Gay Mur eraikineko patioa estaltzea  (500.000) 

Esertzeko banku gehiago jartzea (10 inguru) eta dauden batzuk 
altueraz igo  15.000 305.000 

Saskibaloian aritzeko kanastak jartzea altuera baxuan bai 
haurrentzat bai gurpildun aulkian daudenentzat  5.000 310.000 

Plaza berriko lurra aldatzea ondoko kaleetan dagoen granitozko 
lurra jarriaz  128.000 438.000 

Etxegabetze arrisku egoeretarako kreditu poltsa bat sortzea  30.000 468.000 

Alokairua sustatzeko dirulaguntza  
32.000 

(50.000) 500.000 


