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0 SARRERA 
 

 

H 2015eko Udal Aurrekontuak herritarrek eztabaidatu eta 

 Hernaniko Udalarekin 

batera Aztiker Soziologia Ikerguneak aurrera eramandako prozesuaren nondik norakoak biltzen 

dira bertan.  

Hernaniko Udal Gobernuaren iniziatibaz herriko Udal Aurrekontuaren atal batzuk herritarrekin 

eztabaidatu, zehaztu eta erabakitzeko prozesua abiatu zen 2014ko otsailean.  

Otsailetik abendura arteko ibilbidearen ezaugarri eta xehetasunak biltzen dituen dokumentu 

Partaidetzazko aurrekontuen beste eredu batzuetan oinarriturik eta urtetik urtera prozesua 

errepikatzeko asmoz sortu dela kontuan hartuta, hurrengo balizko prozesuen diseinuan 

pentsatzen jarrita sortu edo eraiki da. Egindako prozesuaren edukiak biltzen dituen txostena 

da, baina aldi berean hurrengo urteetan prozesua diseinatzeko abiapuntua eta prozesuak izan 

beharreko urratsak biltzen ditu. 

Prozesu honen abiapuntua, Udal gobernuak bere egitasmoetan duen herritarren partaidetza, 

gertutasuna eta Udal politika publikoetan erabaki gaitasuna lantzearen ildoan kokatzen da. 

Horrela, aurrez bestelako egitasmoak egin ondoren (bestelako lan eremuetan), oraingoan, 

Udal Aurrekontuaren eremuan kokatu du Udalak herritarrak eta instituzioa gerturatzeko 

ahalegina. 

Prozesu honen antolaketa eta oinarria herritarrek Hernanirekiko duten ezagupenera 

hurbiltzean datza. Herritarrak dira behar eta arazoak gertuen bizi dituztenak, herri egokien 

ezagutzen dutenak, bakoitzak bere esparru, bizimodu zein eragile ezberdinen haritik. Eta 

behar eta arazo hauek oinarri hartuta, herritarrak eurek izan dira proposamenak egin, landu, 

lehenetsi eta Udal Aurrekontuan txertatu beharrekoak zeintzuk diren erabaki dutenak. 

Txostenaren egitura kronologikoki prozesuak izan duen egiturari jarraika sortu da, martxoan 

prozesuaren diseinuaren zehaztapenak hasi zirenetik azaro amaieran azken erabakiak hartu 

arte. Kronologikoki egindako azalpen horien ostean fase eta urrats bakoitzaren balorazioak 

biltzen dituen atala gehitu da. Aurtengo prozesua amaiturik, azken puntuak hurrengo urteei 

begira Hernaniko Udalak dituen erronka nagusien azalpen labur batekin amaitzen da txostena. 

Ia urte beteko iraupena izan duen prozesu honen eranskinak atxikitako dokumentu digital 

batean jasotzen dira (dokumentazio asko dela eta). 

Partaidetzazko prozesuan sortutako edukia oso baliagarria da, ikuspegi eta bizipen anitzen 

baitan osaturik baitago. Hernaniko askotariko elkarte zein norbanakoen bueltan dauden 

pertsonak dira lan honen benetako balioa, eta horren errekonozimendu osoa merezi dute. 

Aurkeztu den proposamen bakoitzak eragina izan du prozesuak izan duen ibilbidean, eta 

prozesuan hartutako azken erabakian. Beraz, guztioi, eta banan bana, zorionak eman 

nahi dizkizuegu egindako lanagatik, zuotako bakoitza gabe lana ez baitzen berdina 

izango. 



Hernanin, aurrekontuak herritarrekin eztabaidatu  

eta erabakitzeko partaidetza prozesua 

 
 

5

 

 

 

1 PROZESUAREN INGURUKO ERABAKI ETA 

KONPROMISO POLITIKOA 
 

 

 

1.1 ABIAPUNTUA 

 

Hernanin ibilbide jakina duen prozesua da aurrekontuak herritarrekin eztabaidagai jartzearena, 

legegintzaldi eta garai ezberdinetan jarri izan da martxan, egoera eta testuinguru sozial, 

ekonomiko eta politiko anitzetan kokaturik. 

 

2015eko Udal Aurrekontuaren atal batzuk izango dira eztabaidagai eta erabakigai egongo 

direnak, eta asmoa da, prozesu hau urtez urte errepikatzearen bitartez Udalgintzaren parte 

bilakatzea, prozedura sistematizatzea, alegia.  

 

Gauzak horrela, prozesu honek erabaki eta politika publikoak ulertzeko ikuspegi jakin batzuei 

erantzuten die, udal erabaki politikoak herritarrekin gertutasunean eta herritarrekin 

erabakitzeko pausuak ematearen barnean. Ibilbide honen baitan herritarren parte hartzerako 

eta herritarrentzat udalgintzan erabakiguneak sortzearen ikuspegitik prozesu eta egitura anitz 

jarri dira martxan azken urteetan (beste batzuek urte ugariko ibilbidea dute), alderdi politiko 

ezberdinen babesarekin: Kooperazio Taldea, Berdintasun Kontseilua, Jai Batzordea eta Parte 

Hartze Batzordea dira horien adibide batzuk. 

 

Prozesu honekin, arestian aipatutako egitura egonkortu horiekin batera sistematizatzea 

bilatzen den erronka bat dugu eskuartean. 

 

 

 

 

1.2 PROZESUAREN HELBURUAK 

 

Prozesuaren helburu nagusiak honakoak 

izan dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELBURU 
OROKORRA 

HELBURU 
ZEHATZAK 

ZEHARKAKO 
HELBURUAK 
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 HELBURU OROKORRA: 
 

 Hernaniko Udal Aurrekontuen atal zehatz bat herritarren artean eztabaidagai 

jartzea. 

 Hernaniko Udal Aurrekontuen atal zehatz horren izaera zehaztea Hernaniko 

herritarrekin. 

 Hernaniko Udalaren aurrekontua herritarrekin batera eztabaidatu eta erabakitzea. 

 
 

 HELBURU ZEHATZAK: 
 

 Udal ordezkari tekniko eta politikoekin batera, herritarrek gaikako edo sektorekako 

egoera eta beharrizanak identifikatzea. 

 Udal ordezkari tekniko eta politikoekin batera, herritarrek auzokako edo lurraldearen 

araberako egoera eta beharrizanak identifikatzea. 

 Hernaniko Udal aurrekontuetan txertatzeko gaikako proposamenak jasotzea,  

eztabaidatzea eta erabakitzea. 

 Hernaniko Udal aurrekontuetan txertatzeko auzokako proposamenak jasotzea, 

eztabaidatzea eta erabakitzea. 

 

 

 ZEHARKAKO HELBURUAK: 
 

Zeharkako helburuei dagokionez, ondoren zerrendatzen direnak izango dira prozesuan 

zehar gertatzea bilatu direnak: 

 

 Erakunde publiko eta herritarren artean elkarlan eta parte-hartze kultura 

indartzea. 

 Herriko eragile eta elkartegintza sendotzen laguntzea, honela herrigintzan ari 

diren sektoreen arteko elkar lankidetza sustatuz, bakoitzaren esparrutik abiatuta 

sinergiak lortzea. 

 Partaide bakoitzaren eta denen berdintasuna eta garrantzia indartzea: edozein dela 

herrian duen rola, funtzioa, ardura; edozein dela duen generoa; edozein dela 

ordezkatzen duen subjektua, e.a. 

 Talde lanerako espazioak sortuz, eragile eta pertsona bakoitzaren interesen 

ikuspegi zehatzetik, eta auziaren inguruko ikuspegi desberdinak mahai gaineratuz, 

talde/komunitate ikuspegia lantzea.  

 Kultura politikoaren eraldaketa sustatzea, norberaren ikuspegi eta bizipen 

indibidualetatik abiatuta ikuspegi komunitarioaren sorkuntzan urratsak ematea. 
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1.3 HASIERAKO KONPROMISO POLITIKOA 

 

Aurrekontuen inguruko eztabaida herritarrekin landu eta atal batzuk herritarrekin 

erabakitzearen inguruko prozesu hau Udal Gobernu taldearen iniziatiba edo ekimen bidez jarri 

da martxan. Gobernu taldea izan da lehen urratsa eman duena.  

 

Udal Gobernuak idatziz adierazi zuen prozesu honekiko adierazten duen konpromiso politikoa. 

(1.eranskina) 

 

 

 

 

1.4 ALDERDI POLITIKOEN KONPROMISOAK 

 

Udal gobernuak hartutako erabaki honen ondotik, alderdi politiko ezberdinen arteko 

kontsentsu eta adostasunak bilatu dira. Prozesuan parte hartu eta bertako emaitzak babesteko 

konpromisoa agertu dute honako alderdi politikoek: Bildu, EAJ-PNV eta PSE-EE. 

 

Konpromiso honek prozesu honen ondorioen inguruko konpromisoa bakarrik dakar, horrek ez 

dakar 2015eko Udal Aurrekontuei baiezkoa bozkatzea. Hori dela eta, Udal Aurrekontuen 

inguruko bozkaketa egin aurretik, herritarrekin landutako proposamenen atal hau bera 

bakarrik bozkatuko da, eta bertan agertuko da alderdi politiko ezberdinen konpromisoa. 

Ondoren alderdi politiko bakoitzak Udal Aurrekontu osoaren inguruan egindako emendakin, 

ekarpen edota gaitzespenak ez dute prozesu honekin zerikusirik izango. 
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2 PROZESUAREN IZAERA 
 

 

 

2.1 PROZESUAN EZTABAIDAGAI EGONGO DIREN AURREKONTUAREN ATALAK 

 

direlarik: 

 

  gutxienez, inbertsioen atalerako izango dira, eta  

 , gehienez. Hala 

urtez urte errepikatzea eskatzen duten proposamenak. 

 

Honetaz gain, proposamenak jaso ostean. Diru kantitateak eta neurriak irailean finkatuko dira 

guztiz, Udala 2015erako aurrekontuen prozedurarekin hasten denean. 

 

 

2.1.1 Inbertsioetan aldez aurretik konprometitutako diru kantitatea 

 

2015eko aurrekontuan inbertsioen ataletik joango diren beste proiektu edo obra batzuk 

kanpo joango dira. Besteak beste, 2015eko aurrekontuko inbertsioen atalean joango 

dira: 

 

- Dirulaguntza lortuko balitz, igerilekua handitzeko diru kantitate bat 

- Kirolaren inguruan egindako prozesuan ateratako proposamen batzuk eginarazteko 

diru kantitate bat (oraindik zehaztu gabe dago guztiz kirolaren inguruko 

prozesuaren ondorioek zein isla izango duten 2015eko aurrekontuan: partida 

konkretu batean joango diren edo inbertsioen atalean) 

 

Bi ekarpen horiek aipatzen diren arren, ez da aurreikusi prozesu honen edukiei eragin 

edo baldintzatuko dienik.  

 

tzen den diru kantitatea Udal 

Gobernuaren diseinu eta erabakien esku geratuko da. 
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2.2 PROZESUAREN MUGAK EDO MARRA GORRIAK 

 

Udal gobernu taldeak bultzatutako prozesu honetan, gobernu taldeak berak muga batzuk jarri 

ditu proposamenak jasotzerako orduan kontuan izan daitezen: 

 

 Udal gobernuaren oinarri nagusiak legegintzaldi honetan Euskara, Parekidetasuna eta 

Kultura sustatzea izan dira. Eta beraz, arlo honekin zerikusia duten proposamenak 

indartu, eta ikuspegi hauen kontrako proposamenak atzera botako dira. 

 Beste alde batetik, atzera botako dira jasangarritasunaren aurka egindako 

proposamenak: jasangarritasun ekonomikoa, energetikoa, humanoa, ingurumenarekiko 

jasangarritasuna, etab. 

 

Irizpide hauen kontrako norabidean egindako proposamenak ez dira aurrera aterako prozesu 

honetan. 

 

 

 

 

2.3 KANPO KONTRATAZIOA 

 

Udalak hiru proiektu eskatu ostean, kanpo kontratazio bat egin eta, Aztiker Soziologia 

Ikergunea izan da prozesuaren gidaritza teknikoaz arduratu dena. 
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3 PROZESUAREN EGITURA 
 

 

 

2014an zehar gauzatu den prozesu honek fase ezberdinak izan ditu herritarrek 2015erako Udal 

Aurrekontuaren atal batzuk eztabaidatu eta erabakitzea sustatzeko.   

 

 

3.1 PROZESUAREN LAN FASEAK 

 

Prozesu honek abiatu den momentutik 2015eko Udal Aurrekontua onartzen den momentura 

bitartean 7 lan fase ezberdin izan ditu: 
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3.2 PROZESUAREN EGITURA 

 

Aurrekontuak herritarrekin lantzeko prozesuek egitura eta izaera ezberdina izan dezakete herri 

bakoitzaren ezaugarrien arabera. Hernaniren kasuan, bere ezaugarri eta egoera konkretuari 

egokitutako egitura antolatu da prozesu honetarako. 

 

Kontuan izan dira iada lehenago martxan dauden parte hartze eremu edo esparruak, eta 

horiek erabiltzeko saiakera egin da, beti ere egiturak ez bikoizteari begira. 

 

Proposamenak jasotzeko aukera ezberdinak eta anitzak bermatzeko prozesuan zehar, bi 

ikuspegi txertatu dira saioen antolaketa egituratzeko: lurralde ikuspegia eta gaikako ikuspegia. 

 

Lurraldekako eta gaikako saioak uztartzeak, osotasunean Herri ikuspegia izatea bermatzen du. 

Auzokakoak bakarrik eginda, herriaren osotasuna kontuan hartzeko zailtasunak agertzen dira, 

norbere proposamenak, orokorrean auzo mailara mugatzen direlako. Bestetik, gaikako 

proposamenek herri mailako izaera izan dezakete, baina auzoen errealitatea nolabait 

bazterturik edo bigarren maila batean geratzen da. 

 

 

3.2.1 Lurralde ikuspegia 

 

Batez ere Hernaniko auzoek dituzten beharrizan eta egoera ezberdinetara hurbildu eta 

lurraldearen gaineko proposamenak jasotzera bideratutako saioak izan dira. Auzoak 

honakoak dira: 

 

- Kaxkoa 

- Latsunbe berri 

- Antziola 

- Santa Barbara 

- Jauregi 

- Martindegi 

- Zikuñaga 

- Portu 

- Lizeaga 

- Osiñaga 

- Karabel 

- Etxeberri 

- Elizatxo 

- Akarregi 

- Sorgintxulo 

 

 

Ereñotzuko Auzo Udalaren baitako proposamenak ez dira jaso prozesu honetan. 

 

Lurralde ikuspegiaren araberako proposamenak jasotzeko Parte hartze Batzordea erabili 

da, bertan parte hartzen baitute auzo guztietako ordezkariek. Honako urratsak jarraitu 

dira auzoetako behar eta proposamenak jasotzeko: 

 

- Legegintzaldi honetan auzoz auzo egin diren errondetan ateratako beharrizan eta 

proposamenak berreskuratu eta dokumentu bat egin da auzo horretako aurreko 

akta guztien bilduma gisa. 

- Maiatzaren 15eko Parte Hartze Batzordean auzo bakoitzeko ordezkariari bere 

auzoko dokumentua entregatu zaio. 
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- Auzo bakoitzeko ordezkariek beren auzoetara eraman eta bertan osatu eta berritu 

behar izan dute aurreko urteetan egin diren proposamenen zerrenda hori. 

- Ekainaren 12ko Parte Hartze Batzordean auzo bakoitzak bere proposamenak azaldu 

ditu gainontzekoen aurrean. 

 

Aurrekontuetan txertatzeko diren proposamen hauek Udalarekin batera aurretik egiten 

ari diren lanarekin uztargarria izan beharra zeukan.  Hau aipatzen da Auzolanarekin 

egindako lanagatik bereziki: prozesu hau martxan jartzearekin batera auzoak eta Udala 

auzolana sustatzeko egitasmoak lantzen zebilen auzoetako ordezkariekin, eta beraz, 

auzolanean egin daitezkeen proposamenak ez ziren txertatuko prozesu honek 

eskaintzen zituen aukeretan. 

 

Jasotako proposamen guztiak lehenetsi eta aurrekontuetan txertatu beharrekoak 

aukeratzeko ere Parte hartze Batzordearekin saio bat egin da. 

 

 

3.2.2 Gaikako ikuspegia 

 

Herria bere osotasunean hartu eta gaiaren arabera zatitu da bigarren kasu honetan, 

gaika emango dira eztabaidak eta hala jasoko dira proposamenak. 

 

Horretarako, gai ezberdinak 5 saiotan multzokatu edo antolatu ziren, eta saio 

bakoitzean landu diren gai guztien inguruko proposamenak jaso dira. Gaien 

antolakuntza modu honetan egin da: 

 

 
Hirigintza eta ingurumena: 
mugikortasuna, oinezko eta 
bizikletazko mugikortasuna, 
irisgarritasuna, garraio 
publikoa, natura eta natur 
baliabideak, herriko parkeak, 
hondakinak, energia 
 

 
Berdintasuna, lankidetza, 
hezkuntza eta gazteak: 
hezkuntza eta formakuntza, 
jatorri eta kultur aniztasuna, 
harrera, internazionalismoa 

 
Kultura, euskara, jaiak 
eta kirola, arte sorkuntza, 
musika, antzerkia, 
argazkilaritza, dantza 

 
Ekonomia: turismoa, merkataritza, lehen 
sektorea, burujabetza ekonomikoa, elikadura 
subiranotasuna, kontsumo taldeak, garapen 
agentziak, enpresak 
 

 
Ongintza: hirugarren adina, pentsiodunak, 
etxebizitza, beharrizan sozialak, aniztasun 
funtzionala 

 

Hauetako koadro bakoitza saio bat izan da, eta saio horietan gai horien inguruko 

proposamenak jaso ahal izan dira lehen fasean.  

 

Ondoren, proposamenak lehenesteko fasean bost lan talde hauetatik hiru egin dira: 

hirigintza eta ingurumenaren lan taldea Ongintzarekin batu da; eta Kultura, Euskara eta 

kirolaren arloa Ekonomiarekin elkartu. Saio bakoitzean arlo horietako proposamenak 

landu dira bereziki, gainontzeko proposamenak oso orokorrean azalduak izan diren 

arren. 
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3.3 BARNE ANTOLAKETA EGITURA 

 

Prozesu hau guztia aurrera atera dadin, hainbat egitura egonkor sortu dira prozesuaren 

jarraipena, prestaketa teknikoa, prozesuaren gaineko erabakiak, etab. hartzeko. 

 

 

3.3.1 Koordinazio taldea 

 

Asteroko maiztasunarekin bildu den lan taldetxoa da Koordinazio taldea. Prozesua 

egunean eramateaz arduratzen da bereziki, eta astetik asterako lanak definitu eta egin 

ditu. 

 

Osaera honakoa da: 

 

- Alkatea: ordezkari politiko gisa eta prozesuaren bermatzaile moduan parte hartu du 

bertan. Ordezkari politikoak informatzeaz, erabaki politikoak bideratu, kudeatu eta 

jakinarazteaz arduratu da gehienbat.  

- Udal teknikariak (2): Udal mailan egin beharreko gestio guztiez arduratu dira. Data, 

espazio eta baliabideak antolatu, komunikazio lanaren jarraipena egin, edota 

teknikari eta beste udaleko hainbat langilerekin egindako koordinazio lana beraien 

eskuetan egon dira. 

- Aztikerreko teknikaria: prozesuaren urratsen diseinua, koordinazio bileran hitz egin 

beharreko puntu eta gaien kudeaketa eta prestaketa, eta materialaren jasoketa 

lana egiteaz arduratu da. 

 

Lan talde honek, batez ere, Talde Eragilean hartutako erabakiak betearazi, jarraipena 

egin eta prozesua egunerokoan aurrera ateratzea izan du helburu nagusitzat. Ia 

prozesu osoan asteroko maiztasuna izan dute talde honen bilerek, proposamenen 

balorazioaren tartean izan ezik. 

 

 

3.3.2 Talde eragilea 

 

Talde Eragile bezala definitu den lan taldea izan da prozesu honen gidaritza eta 

diseinuaz arduratu dena eta prozesu honen erabaki gune nagusia. Prozesuaren parte 

izan diren eragile guztiez osaturiko lan taldea izan da, prozesua inplikatutako xede talde 

guztien ikuspegitik landua izan dadin, eta bakoitzaren ikuspegi eta berezitasunak 

kontuan har daitezen. 

 

Ikuspegi honetatik abiatuta, talde eragilearen osaketa honakoa izan da: 

 

- Udal ordezkari politikoak: prozesuari babesa eskaini dioten Alderdi Politikoetako 

ordezkariek parte hartu dute, EAJ-PNV eta PSE-EEko ordezkari banak eta Bilduko 

bik osatu dute Talde eragileko ordezkari politikoen ikuspegia.  
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- Udal teknikariak: teknikarien ordezkari gisa ere bi partaide izan dira lan taldean, 

Hirigintza arlokoa lehena eta Berdintasun atalekoa bigarrena. Teknikariek 

prozesuan zehar izango zuten lan karga, ardura eta kezkak, zein ikuspegi 

aniztasuna azalarazi eta txertatu dute taldean, eta prozesuan egin behar izan duten 

lan handia kontuan izanda, ezinbestekoa izan da taldean egin duten ekarpena. 

- Herritarrak:  

- Partaidetzan adituak diren herritar norbanakoak: 1 

- Administrazio/instituzio eskeman trebatuak diren norbanakoak: 2 

- Prozesuaren egituratik eratorritako ordezkariak, sektorekako ikuspegitik: 3  

- Prozesuaren egituratik eratorritako ordezkariak, lurralde antolaketatik: 2 

 

- Aztikerreko dinamizatzailea: talde honen saioetarako gaitegia eta eduki nagusien 

materiala osatzeko eta prestatzeko ardura izan du dinamizatzaileak, aurrekontu 

parte hartzaileen prozesuen beste eredu batzuetako adibideak eta edukiak eraman, 

eta saioak zein eztabaida eta erabaki momentuak dinamizatu eta gidatu ditu. 

 

Talde eragilea prozesua herritarrekin martxan jarri aurretik hasi zen lanean, 

prozesuaren diseinu zehatza gainbegiratu eta lehendabiziko urratsak emateko asmoz. 

Harrez gero, prozesu osoan zehar 8 alditan bildu da, prozesuaren hasieran adostutako 

funtzio eta betebehar hauek egin eta bermatzeko asmoari jarraituz: 
 

 

 PROZESUAREN GIDARITZAZ arduratuko den gunea da, gune erreferentea izango 
da: prozesua gertutik jarraitu, norabidea adostu, etab. 

 KOORDINAZIO GUNEA: teknikariak, herritarrak eta udal ordezkari politikoak 
biltzen diren gunea izanik, agente ezberdinen egoera eta beharrizanak partekatzeko 
baliagarria da, eragile bakoitzaren lana ezagutu, elkar komunikatzeko eta bataren 
eta bestearen arteko osagarritasuna bilatzeko. 

 Prozesuaren ERABAKI GUNE garrantzitsuena da. 

 ALIATUAK BILATU, sortu eta saretzeaz arduratuko da, prozesu honetan 
laguntzaile, interesatu edota partaide izango diren eragileak identifikatu, 
harremanak sortu eta prozesuaren parte egiteko urratsetan pentsatuko du. 

 UDALAREN KONPROMISOA BERRETSI ETA JARRAIPENA egingo du: Udal 
ordezkari politikoek hartu beharreko konpromisoa zein den zehaztu beharko luke, 
eta gobernu taldeari gutxieneko baldintza batzuk jarri. Behin konpromisoa 
zehaztuta, talde eragilea izango da konpromiso horren betearazpenaren jarraipena 
egingo duena. 

 PROZESUA KONTROLATUKO duen gunea izango da talde eragilea, erabaki gunea 
eta eztabaida gunea Udal ordezkarien ( politiko zein teknikoen) eskuetan egotetik 
talde anitz batera igarotzen da kasu honetan,  

 Prozesuaren LAN FASE EZBERDINEN JARRAIPENA eta egituratzea: 

- Egitasmoa gainbegiratzea, eta beharrezko moldaketak: proposatu den 
egitasmoa baloratu eta herriaren ezaugarrietara gehien egokitzeko asmoarekin 
beharrezko aldaketa guztiak egingo ditu. 

- Prozesuan zehar zailtasunak eta oztopoak identifikatu, aurreikusi eta 
alternatiba zein aukera posibleak proposatu. 

- Etengabeko jarraipena eta balorazioa. 

- Komunikazio plangintza eta euskarrien gainbegiratzea. 
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3.4 ERABAKITZAILEAK DIREN BESTE GUNE BATZUEN UZTARTZEA 

 

Partaidetzazko aurrekontuen diseinuarekin hasterakoan, kontuan izan beharreko puntu 

garrantzitsu bat herri honek izan dituen aurrekari eta egiturak kontuan hartzea izan da. Izan 

ere, Hernanin lehenago ere egin dira partaidetza prozesuak eta egun badira herritarrek parte 

hartzen duten gune erabakitzaile batzuk. Horien artean koka ditzakegu, besteak beste prozesu 

hau abiatu baina hilabete gutxi lehenago egindako Kirol instalazioen inguruko partaidetza 

prozesua, edota Auzo elkarteak biltzen dituen Parte Hartze Batzordea, Kooperazio Taldea 

edota Berdintasun Kontseilua. Aipatutakoetan lehena prozesu erabakitzailea izandakoa dugu, 

eta gainontzeko hiruak gune egonkor erabakitzaileak dira. Hori dela eta, prozesuaren hasieran 

argitu behar izan da aurrekontuen prozesu honetan gune horiei dagokien erabakiak ateraz 

gero zein jokabide eta irizpideren arabera jardungo den. 

 

Talde Eragilean eztabaidatu eta erabaki zen gai honi zein trataera emango zitzaion, eta taldea 

osatu duten partaideen artean honakoa erabaki da (2014ko maiatzaren 14ko talde eragilearen 

aktan jasoa): 

 

Alde batetik, beste organoei eman beharreko zilegitasunaren ikuspegitik, uste da ezin dela 

beste organoei dagozkien erabakirik hartu prozesu honetan. Izaera irekiko organoak dira 

hauek, urte luzeetako ibilbidea dutenak, eta bere horretan mantendu beharko liratekeela 

uste da. Horregatik, organo hauei dagokien proposamenak organo horietan eztabaidatu eta 

erabakitzea aukera bezala ikusten da. 

 

Bestetik, prozesu honen erabaki ahalmenaren garrantzia jarri da mahai gainean. Hori dela 

eta erabaki guztiak prozesu honetan hartu behar direla aipatzen da, prozesu hau azken 

urteetan Udaletik abiatutako prozesu eta apustu garrantzitsuenen artean kokatzen baita.  

 

Azkenean honakoa erabaki da: Prozesua erabakitzailea denez, gainontzeko erabaki 

guneetatik modu independentean funtzionatuko du. Horrek esan nahi du prozesu honetan 

ateratzen diren proposamenak gaiarekin zerikusia izanik ere prozesu honen baitan 

erabakiko direla. Gainontzeko espazioei (Berdintasun Kontseiluari, Kooperazio taldeari, 

etab) informatu egingo zaie hartu den erabakiaz, baina diru partidari eragiten ez dionez, ez 

da bertan eztabaidatu eta onartu beharko. Hala ere salbuespen bat egongo da Jaien 

inguruan proposamenik baldin badago: jaietan txertatzeko proposamen bat baldin bada 

proposamenak aurrera egingo du, baina Jai Batzordeko eragileren batek antolatzen badu 

eta elkarte honen lanari eragiten badio, elkarte honekin hitz egin eta adostu beharko da 

proposamenaren izaera.  

 

 

 

 

3.5 PROZESUAREN EGUTEGIA 

 

Hernaniko Udal aurrekontuen atal bat herritarrekin eztabaidatu eta adosteko prozesuaren 

egitasmo proposamena martxoan egin zen. Orduan lanean hasi eta azarora arte luzatu den 

prozesua izan dugu eskuartean.  
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Hiru faktore nagusi izan dira kontuan egutegiaren diseinuan: 

 

 Alde batetik, herritarrekin lan egiteko momentu egokienak eta batez ere data 

desegokienak zeintzuk diren zehaztea ezinbestekoa da. Ikuspegi honetatik, lehendabiziko 

urratsak ekaina erdialdea baina lehen amaitzea ezinbestekoa zen, Uda eta San Joan jaien 

prestaketa lanak hasi aurretik egin beharra zegoen. Ondoren, berriro ere lanean hasteko 

iraila erdira arte itxarotea erabaki zen. 

 Beste alde batetik, herritarrek egindako proposamen guztiak jaso eta baloratzea lan 

mardula izango zela aurreikusita, teknikariek balorazio tekniko eta ekonomikoak egiteko 

beharrezko denbora izatea ere garrantzizkotzat baloratu zen. Hori dela eta, ekaina erditik 

iraila hasierara arteko epea eman zitzaien. 

 Azkenik, Udal Aurrekontuak izan ohi duen ohiko ibilbidea ere ezin da ahaztu. Hernaniren 

kasuan abenduko ohiko plenoan onartu ohi denez, prozesu honetan hartu beharreko 

erabakiak azarorako prest egon beharko zukeen ondoren Udal Aurrekontuan txertatu eta 

ohiko ibilbidea egiteko. 

 

Ikuspegi honetatik prozesu honen egutegia honakoa izan da: 

 

  

AHOLKULARITZAREN EGITASMOA ZEHAZTU                     

0. FASEA 

KONPROMISO POLITIKOA ZEHAZTU                     

GAINONTZEKO ALDERDIAK                     

KOMUNIKAZIOA                     

TREBAKUNTZA                     

TALDE SUSTATZAILEA-ERAGILEA SORTU 

1. FASEA 

AUZOETAKO EDUKIAK 

SAIO IREKIAK 

AURKEZPEN PUBLIKOA 

2. FASEA 

BALORAZIO TEKNIKO ETA EKONOMIKOA 

BALORAZIO ETA LANKETA POLITIKOA 

3. FASEA 

PROPOSAMENAK LEHENESTEKO SAIO IREKIAK 

PROPOSAMENEN HAUTAKETA  

4. FASEA 

BEHIN BEHINEKO PROPOSAMENA 

5. FASEA 

AURREKONTUEN UDAL ONARPENA 

6. FASEA 

PROZESUAREN BALORAZIOA 

ITZULKETA 

AURREKONTUEN JARRAIPENA 
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3.6 KOMUNIKAZIOA 

 

Herritarrekin lan egin eta erabakiak hartzeko prozesu hauen diseinuan komunikazioari eskaini 

beharreko denbora eta dedikazioaren garrantzia azpimarratzekoa da. Izan ere prozesuaren 

diseinua bezain garrantzitsua da komunikaziorako estrategia eta bitarteko egokien diseinua 

egitea, prozesuak bere oihartzuna eta irismena izan dezan. 

 

Komunikazio bi arlo ezberdinetan ulertuta lan egin da:  

 

 Alde batetik, prozesua egonkortzearen 

ikuspegitik, aurrekontuen inguruko 

sortzea erabaki da, eta berau aztertu 

marka sortu dugu. Urtetik urtera 

errepikatuko bada, aurrekontuen 

prozesuari izaera edo ezaugarri bat 

emateko aukera dago marka horren 

pean.  

 Beste alde batetik, prozesuaren komunikazio kanpainari dagozkion xehetasunak daude: 

kanpainaren diseinu orokorra, agertu eta aurkeztuko diren edukien aukeraketa, 

euskarriak eta hedabideak aukeratzea, etab. Hilabeteetan luzatuko den prozesu bat 

izanik, eta informazioa herritarrengana kanal eta bide erraz eta eraginkorrean iristearen 

garrantzia kontuan izanik, komunikazio estrategiaren plangintza zehatz bat egin da. 

 

Ikuspegi horretatik, prozesuaren lehen fasean (prozesuaren diseinuan) apiriletik ekainera 

bitarteko komunikazio lan guztien plangintza bat osatu zen. Lan berbera egin zen irailean, 

ordutik prozesuaren amaierara arteko komunikazioaren ibilbidea diseinatu eta aurreikusteko. 

Lan hauek Udaleko komunikazio arduradunaren, Koordinazio taldeko teknikari baten eta 

Aztikerreko dinamizatzailearen artean egin dira, eta oinarrizko diseinu horiek ondoren 

komunikazio enpresa batekin landu dira, kasu batzuetan (eskuorriak diseinatu eta 

zabaltzerakoan, esaterako). 

 

Erabili diren komunikaziorako bitartekoak honakoak izan dira: 

 

 Prentsaren bitartez egindako komunikazioa: prozesu osoan zehar egindako lana izan da 

prentsaren bitartez egin dena. Idatzizkoarekin izan da harremanik estuena, Hernanin 

zabalpen handiena duten bi komunikabide nagusiekin (Hernaniko Kronika eta Diario 

Vasco gehinbat, Noticias de Gipuzkoa neurri txikiagoan), nahiz eta irrati zein telebista 

bidezko lanak ere egin diren. Irratiaren kasuan, esaterako, saio irekietan parte hartzeko 

gonbidapena luzatu da Info7 irratian. Telebistan berriz, ETB1eko arratsaldeetako saio 

batean kale elkarrizketen bidezko erreportaje batean agertu zen prozesua. 

 Prentsa idatzian berriz, prentsa oharrak izan dira bitarteko ohikoenak, saio irekien 

deialdien edota prozesuaren epe ezberdinen inguruan informatzeko helburuarekin. Baina 

horretaz gain, prozesuaren inguruan informatzeko elkarrizketak eta erreportajeak ere 

egin dira, Hernaniko Kronikarekin bakarrik azken hauek. Azkenik, albiste moduan ere 
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publikatu dira prozesuaren inguruko berriak, prentsaurrekoak, aurkezpen publikoak, 

edota prozesuaren emaitzak aurkeztu izan direnean kasu. 

 Etxez etxeko zabalpena: Hernaniko Udalak prozesuaren bi momentu ezberdinetan 

herritarrei beren postontzietan zuzenean iritsarazi die informazio eta argibideak: 

- Prozesuaren hasieran eskuorri bat buzoneatu zen etxez etxe prozesuaren inguruko 

hainbat argibiderekin. Besteak beste, prozesu honen helburu nagusia eta 

proposamenak egiteko fasearen azalpena biltzen zituen dokumentu honek, 

proposamenak egiteko bitartezko ezberdinak eta saio irekietarako data eta leku 

zehatzak adieraziz. 

- Prozesu honen azken fasean egin da bigarren buzoneo hau, azken fasera iritsi diren 

33 proposamenetatik herritar bakoitzak bere 10 proposamenak hautatu ditzan 

eskatzen.  

 

 Webgune eta sare sozialen bidezko zabalpena: Hernaniko Udaleko webgunean 

prozesuaren inguruko informazio guztia jaso da prozesuan zehar. Horretaz gain, 

prozesuak aurrera egin ahala sortu diren eduki ezberdinak igo eta herritarren eskuragarri 

jarri dira bertan: jasotako proposamen guztiak, proposamen horien balorazio tekniko eta 

ekonomikoak, aurrera egindako proposamenak, eta prozesuaren emaitzak, besteak 

beste. 

Twitter kontuaren bitartez ere momentuko komunikazio eta zabalpen lanak osatzen joan 

dira. Saio irekietarako deialdien zabalpenak, egindako saioen inguruko informazio eta 

eduki nagusien laburpena, etab. 

 Prozesuan ibilitako herritarrekin komunikazio zuzena: saio irekietan parte hartu duten 

herritarrek, edota proposamenak online edota postontzi bidez egiterakoan beraien 

kontaktua utzi duten herritarrekin email bidezko harremana ere mantendu da prozesuan 

zehar: saio irekietarako deialdiak, saioen akta edo memoriak, interneten zintzilikatu diren 

eduki guztiak emailez bidali dira, hautaketa fasean proposamenak aukeratzeko gonbitea, 

prozesuaren emaitzak, etab. 

 

 

 

 

3.7 TREBAKUNTZA  

 

Udal Aurrekontuen inguruan partaidetzazko prozesu bat martxan jarri izana berrikuntza izan 

da esparru batean zein bestean prozesuan lanean aritu edota parte hartu dugun hainbat 

eragileren ikuspegitik. Hori dela eta, trebakuntzaren garrantziaz oharturik, hainbat bitarteko 

aurreikusi dira prozesu honetan: 

 

 Talde Eragileko partaideekin egin zen lehendabiziko bileran Partaidetzazko Aurrekontuen 

inguruko oinarrizko datu edo informazioa azaldu zen, halako prozesuen helburu eta eduki 

nagusiak. Horretaz gain, baliagarri eta interesgarri suerta zitekeen bibliografia osagarri 

bat banatu zitzaien Talde Eragileko kideei. (ikus eranskinak2) 
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 Prozesu parte hartzaileen ikuspegia ezagutu, herritarrekin lan egin eta erabakiak 

hartzearen inguruan jardun, eta partaidetzazko aurrekontuen inguruko oinarrizko 

ezaugarri batzuk ezagutzeko asmoarekin, Udal Teknikariekin lan saio bat burutu zen 

maiatzean. Saio honetan,  batez ere, teknikariek halako prozesuetan izan beharreko 

paperaz hausnartu zen (saio irekietan parte hartzea, etab.), eta baita prozesu zehatz 

honek beraien lanean izango zuen eraginaren inguruan hitz egitea ere (proposamenen 

balorazioak egiterako momentuan, batez ere). 

 Talde Eragileko kideentzat Partaidetzazko aurrekontuen inguruko prozesuez gain, Udal 

Aurrekontuaren inguruan oinarrizko ezagupen batzuk eskuratzeko lan saio bat ere 

antolatu zen. Prozesuak alde batera utzi eta Udal aurrekontu batek dituen atal eta 

kapituluak, bakoitzaren ezaugarriak edota berezitasunak ezagutzeko, eta kasu honetan, 

Hernaniko Udal Aurrekontua ezagutzeko saioa izan zen. 

 Azkenik, hernaniar ororentzat irekia izango zen hitzaldi-solasaldi bat antolatzea ere 

aurreikusi zen prozesuaren hasieran. Aurrekontu parte hartzaileek demokrazian eta 

herritarren partaidetza eta boteretzean duten garrantziaz hitz egin, Hernaniko Udalak 

partaidetzazko aurrekontuen inguruan dituen aurrekariak ezagutu eta aurtengo 

prozesurako erronka nagusiak identifikatzeko saiakera egitea zen saio honen helburu 

nagusia. Data eta epe kontuak tarteko, saioa ez zen burutu. 

 

Hala ere, trebakuntzaren gaian murgildurik, esan beharra dago, prozesuan parte hartzea bera 

trebakuntza eta ikasketa prozesu bat izan ohi dela guztiontzat, aurrekontuaren zein 

partaidetza prozesuen inguruko oinarrizko edukiak barneratzen joateko prozesu ezinbestekoak 

dira. 
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4 PROPOSAMENAK EGIN ETA JASOTZEN 
 

 

 

Prozesuaren diseinu lanen ostean, 2014ko apirila amaieran ekin zitzaion herritarrekin batera 

gauzatu eta landuko zen aurrekontuen inguruko partaidetza prozesuari. 

 

Herritarrekin egindako lehendabiziko lana, 2015eko Udal Aurrekonturako proposamenak 

jasotzea izan da. Lan fase honen xehetasunak jasotzen ditu atal honek. 

 

 

 

 

4.1 PROPOSAMENAK EGITEKO BITARTEKOAK 

 

Prozesuaren irekiera fasea izan da honakoa, herritarren aldetik Udal Aurrekonturako ahalik eta 

proposamen gehien eta proposamenen gai eta alor aniztasuna helburu izan du lan fase honek.  

 

Proposamenak egiteko erraztasunak jartzea kontuan izanda, hainbat bitarteko erabili dira lan 

honetarako.  

 

Kasu guztietan proposamena egiten duen pertsona identifikatu eta harremanetarako kontaktu 

bat uztea eskatu da, teknikariek euren balorazioak egiterakoan zalantza edo zehaztasunak 

eskatu edo galdegiteko. Identifikatu gabeko proposamenak ere aurrera egin dute hala ere, 

nahiz eta kasu batzuetan modu orokorregian planteatuak egon. 

 

Proposamena egiterako momentuan bi galdera nagusi proposatu dira herritarrentzat: 

lehendabizikoa Udal Aurrekontuen txertatzeko norberaren proposamena zein den izan da, eta 

bigarren galdera proposamen horrek zein behar edo arazori erantzuten dion izan da. Izan ere, 

proposamen bakoitzaren zergatia ezagutzeak proposamen bakoitzaren izaera eta ezaugarriak 

gehiago zehazten eta bere norabidea ezagutzen laguntzen du. 

 

 

4.1.1 Saio irekiak 

 

Proposamenak egiteko hiru aukera nagusien artean lehendabizikoa saio irekien bitartez 

proposamenak helaraztea izan da. 

 

Guztira 5 saio ireki antolatu dira, leku eta ordutegi ezberdinak kontuan izanaz, eta 

gainera, saio guztietan Haurtzaindegi Zerbitzua eskaini da. 5 gaikako saioak honakoak 

izan dira: 



Hernanin, aurrekontuak herritarrekin eztabaidatu  

eta erabakitzeko partaidetza prozesua 

 

22

- Kultura, euskara, jaiak eta kirola, arte sorkuntza, musika, antzerkia, 

argazkilaritza, dantza. Maiatzaren 28an, arratsaldeko 18:00etan biteri kultur 

etxean. 

- Hirigintza eta ingurumena: mugikortasuna, oinezko eta bizikletazko 

mugikortasuna, irisgarritasuna, garraio publikoa, natura eta natur baliabideak, 

herriko parkeak, hondakinak, energia. Ekainaren 3an, arratsaldeko 19:00etan, 

goiz eguzkin. 

- Ekonomia: turismoa, merkataritza, lehen sektorea, burujabetza ekonomikoa, 

elikadura subiranotasuna, kontsumo taldeak, garapen agentziak, enpresak. 

Ekainaren 4an, arratsaldeko 19:00etan, biteri kultur etxean. 

- Ongintza: hirugarren adina, pentsiodunak, etxebizitza, beharrizan sozialak, 

aniztasun funtzionala. Ekainaren 10ean, arratsaldeko 19:00etan goiz eguzkin. 

- Berdintasuna, lankidetza, hezkuntza eta gazteak: hezkuntza eta formakuntza, 

jatorri eta kultur aniztasuna, harrera, internazionalismoa. Ekainaren 11an, 

arratsaldeko 18:00etan, plaza feministan. 

 

 

Gaikako saio bakoitzak bi ordu inguruko 

iraupena izan dute, eta norberak bere 

proposamenak egiteaz gain Erabaki 

Hernani Decide prozesuaren urrats eta 

ezaugarri nagusien inguruko aurkezpena 

egin da, baita Udal Aurrekontuaren 

oinarrizko edukiena. 

 

Beste alde batetik, gaikako saioez gain, 

auzoetako ordezkariak biltzen dituen Parte 

Hartze Batzordeko bi bileratan ere Erabaki 

Hernani Decide gaia landu da. Bilera 

horietara Aztikerreko dinamizatzailea joan 

da prozesuaren inguruko xehetasunak eta 

jarraipena ematera.  

 

Lehendabiziko bileran Aztikerreko dinamizatzaileak prozesua eta bere helburu eta 

ezaugarri nagusiak azaldu ditu. Hala ere, saio honen helburu nagusia auzoetako 

ordezkariei proposamenak egiteko tartea luzatzea izan da, hau da, hurrengo 

Batzorderako auzo bakoitzak bere proposamenak ekar ditzala.  

 

Aipatzekoa da aldez aurretik Udalak auzoetan egin dituen errondetatik jasotako 

informazioa hartu dela abiapuntu gisa. Izan ere, Udalak egindako erronda horietan 

auzoek hainbat proposamen luzatu zituzten, horietatik batzuk eginak daude iada, beste 

batzuk ez, eta beraz, zerrenda hori banatu zaie auzo guztiei bertatik abiatu, zerrenda 

hori eguneratu eta auzo bakoitzak nahi dituen proposamenak egin ditzan. 
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Bigarren saioan, auzo bakoitzak bere proposamenak luzatu ditu eta gaikako saioetako 

proposamenekin batera jaso dira. 

 

 

4.1.2 Postontziak 

 

Proposamenak egiteko beste bitarteko bat, postontzien bidezkoa izan da. Biteri Kultur 

Etxean, Kiroldegian eta Udaletxean jarritako postontzietan norberak bere proposamena 

idazteko aukera izan du.  

 

Proposamena idazteko fitxa batzuk egon dira bertan, eta fitxa horietako bat bete eta 

postontzian botatzea eskatu zaie herritarrei. Fitxa horretan beharrean beste formatu 

batzuetan aurkeztu diren proposamenak ere onartuak izan dira. 

 

 

4.1.3 Internet bidez 

 

Hernaniko Udalaren webgunearen bitartez ere proposamenak egiteko aukera egon da, 

maila kontaktu bat sortu delarik horretarako. 

 

Mail kontu horretan ere fitxa moduan betetako galderak edota norberak bere formatuan 

bidalitako proposamen guztiak jaso eta onartu dira. 

 

 

 

 

4.2 PROPOSAMENAK EGITEKO IRIZPIDEAK 

 

Proposamenak egiteko urrats hau zehaztu eta herritarrei erraztasunak emate aldera, 

proposamenak egiterakoan hainbat irizpide kontuan izateko eskatu zaie herritarrei. Irizpide 

nagusiak honakoak izan dira: 

 

 Proposamena maila indibidualean edota elkarteren baten izenean egin ahal izango da, 

eta proposamen guztiek balio eta trataera bera izango dute. 

 Pertsona edo elkarte bakoitzak nahi beste proposamen egin ahal izango ditu. 

 Proposamenak egiteko fitxa bat dago, eta fitxa hori jarraitzea gomendatzen da (saio 

irekietan berau erabili da): proposamena, proposamenak erantzuten dion beharra edo 

arazoa ezagutzea, eta egiten duenaren harremanetarako datuak eskatuko dira. Hala ere, 

edozein proposamen formatu onartuko da. 

 Proposamenak Udalaren eskumen izan beharko luke Udal Aurrekontuan txertatze aldera. 

Gipuzkoako Foru Aldundiarenak edota Eusko Jaurlaritzaren eskumenak diren 

proposamenek ez dute aurrera egingo prozesuan. 
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 Udal Aurrekontuko inbertsioen atalarekin edota gastu arruntekin zerikusia izan beharko 

lukete. Esate baterako, tasa baten aldaketa eskatzen duen proposamen bat ez litzateke 

proposamen mota hauen artean kokatuko. 

 Kontuan izan prozesu honetan aterako diren proposamen guztien artean herritarrek 

batzuk hautatu beharko dituztela Udal Aurrekontuan txertatzeko, hau da, prozesu 

honetan egingo diren proposamen guztiak ez dira Udal Aurrekontuan txertatuko. 

 Printzipio hauen kontra joan daitezkeen proposamenak ez dira onartuko: 

- Hizkuntzaren inguruko oinarrizko printzipio eta eskubideak errespetatu 

- Parekidetasunaren oinarrizko printzipioak  

- Jasangarritasuna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 EPEAK 

 

Herritarrek proposamenak egiteko 3-4 aste izan dituzte, bai emailez eta baita postontzien 

bitartez ere. Saio irekiak bi astetan burutu ziren bostak, eta auzoetako ordezkariek 

lehendabiziko bileratik bigarrenera hilabeteko epea izan zuten. Proposamenak egiteko azken 

data ekainaren 13a izan zen. 

 

Jasotako proposamen guztiei balio bera eman zaiela abiapuntutzat hartuta, guztiak ekainaren 

erdialdean egindako Aurkezpen Publiko batean azaldu dira, gaika eta auzoka bildurik. 

Aurkezpen publiko honetan, proposamenak zeintzuk izan diren azaltzeaz gain, herritarrekin 

egindako lehen fase honen ezaugarri eta datu orokorrak ere aurkeztu dira. 

 

Prozesuaren lehen fase honetan 212 proposamen jaso ziren guztira. 
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5 PROPOSAMENEN BALORAZIOAK 
 

 

 

Ekainean egindako aurkezpen publiko honen ostean, proposamen guztiak ordenatu dira 

Udaleko sail bakoitzaren arabera. Hirigintzakoak zeintzuk diren, Herri Lanetakoak, 

Berdintasunekoak, etab. berezitu dira, eta alor bakoitzari pasatzeko moduan prestatu.  

 

Horretaz gain, Udal ordezkari politikoek ere euren balorazioak egiteko tartea hartu beharra 

egon da epe honetan. 

 

Arestian esan den bezala, ekaina amaieran proposamenak luzatu zitzaizkien teknikariei eta 

irailaren 4a jarri zen proposamenen balorazioak jasotzeko epe bezala. Ondoren astebete 

atzeratu zen proposamenen balorazioak jasotzeko epe hau, edota kasu batzuetan, zehaztapen 

edo gai batzuetan sakontzea eskatu zen. 

 

 

 

 

5.1 PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Bai Udal ordezkariei eta baita teknikari zein langileei ere, laguntzarako jarraibide edo urratsak 

proposatu zaizkie prozesuaren diseinuaren aldetik.  

 

 

5.1.1 Balorazio tekniko eta ekonomikoak 

 

Proposamen guztiak formatu antzerakoan baloratuak izan daitezen, eta gutxi 

gorabehera teknikari bakoitzari proposamen bakoitzaren inguruan eskatzen zaion 

informazioa zein den argitze aldera, teknikarientzat balorazio fitxa osatu zen. Balorazio 

fitxa hau, talde eragilean parte hartzen duten teknikarien laguntzaz osatua izan da. 

 

Balorazio fitxa honek Udalean osatzen diren balorazio teknikoen antzekotasun handia 

izan du, lana eta formatua errazte aldera. Fitxak izan dituen atalak honakoak izan dira: 

 

- Jasotako proposamena 

- Proposamena baloratu duen arloa(k) 

- Proposamenaren balorazio teknikoa 

- Proposamenaren balorazio ekonomikoa 

- Balorazioaren ondorioa: prozesuan aurrera edo prozesutik kanpo 
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Fitxa honen ezaugarriak azaldu eta 

hurrengo urratsak teknikariekin 

batera definitzeko ordubete 

inguruko saioa antolatu zen 

teknikariekin. Lan fase honen 

inguruko zalantzak, fitxaren 

ezaugarriak eta epeak beraiekin 

hitzartzeaz gain, proposamenak 

egiteko fasearen eta batez ere saio 

irekien inguruko balorazioa egin zen 

teknikariekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Balorazio politikoak 

 

Teknikariek egin beharreko balorazioez gain, Udal ordezkari politikoek ere euren 

balorazioak egiteko tartea hartu behar izan dute.  

 

Lan hau teknikarien lanarekin modu paraleloan egin da, hau da, epe edo data 

berdinetan egitea proposatu zen, nahiz eta politikarien kasuan epea luzatu egin zen 

iraila amaierara arte. 

 

Prozesua babesten duten hiru alderdi politikoetako ordezkarien arteko adostasunaz 

proposamenen artean aurrera zeintzuk egingo duten eta ez zehaztea eskatu zaie kasu 

honetan. Esaterako, kasu batzuetan, teknikarien balorazioa prozesutik kanpo geratzea 

izan denean, Udal ordezkari politikoek erabaki dute teknikariaren balorazioa errespetatu 

edota prozesuan aurrera egin dezan balorazio hori aldatzea. 
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5.2 AURRERA EGINDAKO PROPOSAMENAK 

 

Jasotako proposamen guztien artean, hainbat izan dira prozesuaren momentu honetan 

prozesutik kanpo geratu direnak. Kanpo geratu izanaren arrazoi nagusiak honakoak izan dira: 

 

 2014ko edo 2015eko Udal aurrekontuan egitea aurreikusten denez, prozesu honetatik 

kanpo geratu da. 

  

 Proposamena ez da Udalaren eskumena, Gipuzkoako Foru Aldundiarena, Eusko 

Jaurlaritzarena edo beste entitateren baten eskumena da. 

 Proposamen batzuek aurrekontuarekin baino kudeaketarekin zerikusi gehiago dute. 

 Arrazoi teknikoak edota politikoak direla eta prozesutik kanpo geratu da. 

 Azken batzuk berriz, euren antzekotasunagatik elkartu egin dira. 

 

Lan fase honen amaieran, eta proposamenen leheneste ariketekin hasi aurretik, dokumentu 

bat aurkeztu eta publiko egin zen proposamen bakoitzaren balorazio tekniko, ekonomiko eta 

politikoak biltzen zituena (5. eranskina), eta beraz, prozesuan aurrera egiten zuen edo 

prozesutik kanpo geratzen zen azaltzen. 
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6 PROPOSAMENEN LEHENESTEA 
 

 

 

Prozesutik kanpo geratutako proposamenak kenduta ere, 77 proposamen geratzen ziren 

oraindik 2015eko Udal Aurrekontuetan txertatu ahal izateko. Hori dela eta, egitasmoan 

jasotzen zen hurrengo urratsa proposamenak eztabaidatu, irizpideen arabera baloratu eta 

lehenestea edo priorizatzea izan da.  

 

 

 

 

6.1 PROPOSAMENAK LEHENESTEKO IRIZPIDEAK 

 

ekaineko proposamenen Aurkezpen publikoan luzatutako galdera, eta beraz, gai honen 

inguruan eztabaidatutako lehenengo momentua. 

 

Lehendabiziko galdera eta solasaldi horren ondoren eztabaida eta erabaki gune bakar eta 

ezinbestekoa Talde Eragilea izan da gai honetan. Talde eragilean eztabaidatu da irizpide 

posibleen inguruan, zeintzuk izan daitezkeen, irizpide bakoitzak zein arrisku edo sesgo izan 

ditzaken, etab. 

 

Bi bilera edo saio luzatu da eztabaida, partaidetzazko aurrekontuen beste eredu batzuetako 

irizpideei begiratuta, Aurkezpen publikoan emandako solasaldia oinarri hartuta, eta prozesu 

honetarako egokiak izan daitezkeen beste hainbat irizpide berri sortuz. Azkenean, hartutako 

erabakia eta beraz proposamenak lehenesteko erabiliko ziren irizpideak honakoak izan ziren: 

 

 Herritarren onuradun kopurua: zenbat herritarrentzat izango da proposamen hau? Nork 

erabiliko du? Guztiontzat da? 

 Behar bereziak dituzten edo egoera minorizatuan dauden pertsona edo taldeen beharrei 

erantzuten dien proposamena 

 Irizpide edo balorazio pertsonala, norberak hautatuko lukeen proposamena 
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Irizpide bakoitzaren balioa berriz, lehendabiziko bi irizpideen kasuan: 

 

 Guztiz betetzen du: puntu 1 

 Ez du guztiz betetzen, zalantza dut, ez dakit: 0 puntu 

 Ez du irizpidea betetzen: -1 puntu 

 

Hirugarren irizpidearen kasuan, saio irekietan parte hartu duen pertsona orok hiru boto 

(bakoitza 1 baliokoa, bakoitza puntu 1) emateko aukera izan du. 

 

 

 

 

6.2 PROPOSAMENAK LEHENESTEKO BITARTEKOAK, SAIO IREKIAK 
HERRITARREKIN 

 

Irizpide hauek adostuta, iraila amaieran 3 

saio ireki egin dira herritarrekin, 

proposamenak jasotzeko lehendabiziko 

urratsaren izaera antzerakoak izan duten 

saioak izan direlarik. Hiru saio hauek 

berriro ere gaika antolatu dira, Hernaniko 

leku eta espazio erabilera ezberdinak 

kontuan hartuaz: 

 

 

 Kultura, Euskara, Kirola, Ondarea, Arte sorkuntza eta Garapen ekonomikoa. Irailaren 

23an, arratsaldeko 18:00etan Biteri Kultur Etxean. 

 Berdintasuna, Migrazioa, Hezkuntza eta Gazteria. Irailaren 24an arratsaldeko 18:00etan 

Plaza Feministan 

 Hirigintza eta Ingurumen gaiak, parkeak, estalpeak, komun publikoak, hirugarren adina, 

 

 

Saio bakoitzean gai horiekin zerikusia 

zuten proposamenak bakarri baloratu 

ziren, hau da, proposamen bakoitza 

saio bakar batean baloratua izan da. 

Beraz, saio bakoitzean egon den 

herritar kopuruak asko baldintzatzen 

du proposamen bakoitzak jaso 

dezakeen puntu kopurua. Hori dela 

eta, saio bakoitzean landutako 

proposamenen %50ak (gutxi 

gorabehera) egin du aurrera. 
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Lanketa hori egin da gaikako saioetan, postontzietan eta internet bidez jaso ziren 

proposamenekin. Auzoetako proposamenekin ostera, bestela izan da lanketa hau. 

 

Auzo bakoitzak egindako proposamenen artean kasu gehienetan bat edo bik egiten zuten 

aurrera balorazioen ostean, bi auzoren kasuan izan ezik, bakoitzak 10 proposamen inguru 

zituztelarik.  

 

Egoera horretan, Parte hartze Batzordean erabaki eta adostu zen proposamen bat edo bi 

zituzten auzoen proposamenak aurrera egingo zutela, eta bi baina gehiago zituztenen kasuan 

gehienez hiru proposamen hautatu zituzten auzo horretako ordezkariek. 

 

Azpimarratzekoa da baita ere, saio guztietan (gaikako 3etan eta auzoekin egindakoan) 

proposamen guztien balorazioak azaldu direla (lantzeko gaiekin zerikusia zuten guztiak): 

zeintzuk izan diren aurrera egin duten proposamenak, eta batez ere, zeintzuk diren prozesutik 

kanpo geratu direnak, eta zergatik. Alkatearen ahozko azalpenaz gain, balorazio fitxa guztiak 

eraman dira saio irekietara, norberak egindako proposamenari egin zaio balorazioa ikusi ahal 

izateko. 

 

Modu honetan, lan fase honen amaierarako 33 proposamen geratu dira. 

 

 

 

 

6.3 LEHENETSITAKO PROPOSAMENAK 

 

Auzoetako eta gaikako proposamenak batuta, ondoren agertzen direnak izan dira prozesu 

honen azken fasera iritsi direnak: 

 

ESTALPEAK eta ESPAZIO PUBLIKOA, inbertsio handiak 

Gay Mur eraikineko patioa estaltzea   

Herriko haur parkeren bat estaltzea  

Leokaren gaineko arkupeen errekuperazioa, plaza moduan egokituz, eta erakusketak 
antolatzeko aukerarekin.  

Emakumeen etxea.  

Atsegindegiko kortinen sistema hobetzea  

Plaza berriko lurra aldatzea, ondoko kaleetan dagoen granitozko lurra jarriaz.  

Komun publiko bat gehiago jarri  

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

 

ESPAZIO PUBLIKOA, eta GIZARTE BEHARRIZANAK 

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

Saskibaloian aritzeko kanastak jartzea, altuera baxuan, bai haurrentzat, bai 
gurpildun aulkian daudenentzat.  

Kiroldegiko kafetegi inguruan takilak jarri   

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

Esertzeko banku gehiago jartzea (10 inguru) eta dauden batzuk altueraz igo  
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Zikuñaga auzoan motor eta bizikletentzako aparkaleku estalia jartzea  

Behar bereziak dituzten haurren integrazioa eta sorkuntza lantzeko dirulaguntza.   3.000-  

Indarkeria jasaten duten emakumeentzat arreta psikologiko eta juridikorako 
zerbitzua sortzea.  

Alokairua sustatzeko dirulaguntza  

Herriko oztopo arkitektonikoak lantzeko Irisgarritasun partida handitzea   

Etxegabetze arrisku egoeretarako kreditu poltsa bat sortzea   

Etxeetan Igogailua jartzeko dirulaguntza  

Kaxkoan, suteen prebentziorako neurriak hartu eta simulakroak antolatzea   

Euskaratik beste hizkuntzetara aldibereko itzulpenak egiteko interpretatzailearen 
maleta. 9.000-  

 

OBRAK, ARGIZTAPENA eta HERRI LANAK 

Garrantzia arkitektonikoa duten eraikinak eta San Joan Batailatzailearen Eliza argiztatzea  

Plaza berriko argiztapena hobetzea  

Zinkoeneatik Floridako tren geltokiraino bidea argiztatzea  

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

Sorgintxulotik Jauregirantza doan atzeko bidea argiztatzea  

Goiz Eguzkiko fatxada konpontzea  

Sorgintxulo auzoan bankuak moldatu, barandak margotu, baranda berria jarri eta 
zuhaitzak egokitu.  

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

Lizeaga auzoan aparkaleku gehiago jartzeko espaloia metro bat inguru murriztea Victor 
Hugo eta Larramendi kalean (13, 15, 17)  

Lizeaga auzoan Victor Hugo 4 eta Madalena 8 plazoletetako lurra konpontzea 3  

Santa Barbara auzoaren sarrera eta irteera gunean harri lubeta edo eskoilera bat jartzea   
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7 PROZESUAREN AZKEN FASEAN: PROPOSAMENEN 

HAUTAKETA 
 

 

 

dute ematen aurreko puntuan agertzen diren 

proposamen guztiak aurrera ateratzeko ematen, eta beraz, 

fase honetara iritsi diren proposamenen artean azken 

hautaketa bat egitea geratzen da prozesu amaitu dadin. 

 

Irizpideen arabera baloratu, lehenetsi eta hautatuak izan 

direnez, azken fase honetan, pertsona bakoitzak norbere 

nahiaren arabera hautatu beharko ditu 2015eko 

Aurrekontuan txertatzeko bere proposamenak. 

 

 

 

 

 

 

 

33 proposamenetatik 10 hautatzeko eskatu zaie herritarrei, eta hautaketa lan honetarako 

hilabeteko epea zabaldu da. Hautaketa egin ahal izateko baldintzak honakoak izan dira: 

 

 Hernanin erroldatuta egon behar du bozkatzen duen pertsonak 

 16 urtetik gorakoek parte hartu dezakete 

 33 proposamenetik 10 hautatu behar dira, gehiago edo gutxiago hautatzen dituztenak 

zenbaketatik kanpo geratuko direlarik 

 Hautaketa egiten duen pertsona identifikatzea derrigorrezkoa da, izen abizen eta 

identifikazio pertsonalerako zenbakiarekin.  

 

Baldintza hauek betetzen ez dituztenak zenbaketatik kanpo geratu dira. 

 

 

 

 

7.1 PROPOSAMENAK HAUTATZEKO BITARTEKOAK 

 

Proposamenak hautatzeko bitarteko nagusiak bi izan dira: 
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 Alde batetik 33 proposamenak biltzen dituen eskuorria zabaldu da etxez etxe, eskuorria 

bera bete eta Udaletxean, Kultur Etxean edota kiroldegian jarritako postontzietan 

botatzeko aukera eman delarik. 

 Bestetik, galdetegia online betetzeko aukera egon da. Udaleko webgunean zintzilikatua 

egon da, eta horrez gain, prozesuan zehar herritarrek utzitako mail kontaktuetara bidali 

zaie herritarrei, maila bidez ere zabalpena egiteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honetaz gain, prozesua indartzeko eta azken fasean agertzen diren 33 proposamenak gertutik 

ezagutzeko 6 saio ireki antolatu ditu Udalak herriko auzo ezberdinetan: 

 

 Portu auzoan, Osiñaga, Etxeberri eta Karabelgo auzotarrentzat, urriaren 20an 

arratsaldeko 19:00etan 

 Etxeberri auzoan, Floridakoentzat baita ere, urriaren 22an arratsaldeko 19:00etan 

 Zikuñaga auzoan, Martindegi eta Akarregi auzoetara gonbidapena zabalduta, urriaren 

23an arratsaldeko 19:00etan 

 Sorgintxulo auzoan, baita Latsunbe berriko auzokideentzat ere, urriaren 27an 

arratsaldeko 19:00etan 

 Haur Eskolan, Antziolako auzotarrentzat, urriaren 29an arratsaldeko 19:00etan 

 Kaxkoan, Lizeaga eta Santa Barbarako auzokideentzat ere zabaldua, urriaren 30ean 

arratsaldeko 19:00etan 

 

Saio hauetan, lehendabizi auzo horiekin zerikusia zuten proposamenak zeintzuk ziren azaldu 

da, jasotako proposamen guztien artean, ez amaiera fase honetara iritsi direnak soilik. Horren 

ondoren galdera, zalantza eta ekarpenetarako tartea utzi eta solasaldirako aukera ireki da 

saioetan. Bigarren zatian berriz eskuorrian agertzen diren 33 proposamenak aurkeztu eta 

euren ezaugarri nagusiak zeintzuk diren aurkeztu da, banan bana. Honen ondoren, berriro ere 

galdera eta ekarpenetarako tartea ireki da, eta amaitzeko, hautaketa fasearen xehetasunak 

argitu dira. 
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8 PROZESUAREN EMAITZAK 
 

 

 

2014ko azaroaren 7a izan zen proposamenak hautatzeko fasearen azken eguna. Gauzak 

horrela, hurrengo astean bertan ekin zitzaion zenbaketari.  

 

Emaitzen zenbaketa 

 

Lehendabiziko lana galdetegi guztiak digitalizatzea, edo eskuorria bete eta postontzian utzi 

guztiak formatu berean. 

 

Lan honen ondoren, nuluak diren bozka edo hautaketak identifikatu eta kanpo uzteari ekin 

zaio. Nuluak izan dira, besteak beste: 

 

 Galdetegia behin baina gehiagotan bete dutenak 

 Identifikazio zenbakirik utzi ez dutenak 

 8 proposamen baina gutxiago edo 12 baina gehiago hautatu dituzten galdetegiak 

 Erroldan agertzen ez direnak (16 urtetik beherakoak direlako, edo ez daudelako Hernanin 

erroldatuak, etab.) 

 

Lanketa hori eginda ekin zaio bozka zenbaketari. Euskarri fisikoan nahiz digitalean betetako 

balioa izan du.  

 

 

 

 

8.1 2015EKO UDAL AURREKONTUETAN TXERTATUKO DIREN 
PROPOSAMENAK 

 

Arestian aipatutako urratsei jarraituaz, proposamen guztiek jaso dituzten bozka kopuruak 

B

Aurrekontuan txertatuko diren proposamenak, 12 dira guztira. 
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Koadroan ikus daitekeen moduan 8. 

postuan geratu den proposamena, 

jasotzen duen proposamena kanpo utzi 

da aurreko proposamenei gehitzen 

gainditzen dituelako. Hori dela eta, 

proposamen hau kanpoan utzi eta 

hurrengotik aurrera jarraitzen da 

Erabaki hau Talde Eragilean hartu zen 

adostasun osoz. 

 

jaistea adostu da. 

 

Prozesuaren emaitza hauek, azaroaren 14an aurkeztu zituen Talde Eragileak Aurkezpen 

Publiko batean. 

 

 

 

 

8.2 PROZESUA DATUTAN 

 

Ondorengo lerroetan prozesu honetan zehar modu presentzialean zein beste hainbat 

bitartekorekin parte hartu duten herritarren datuak agertzen dira. Prozesuak utzi dituen datuak 

biltzen ditu atal honek, partaidetzarenak alde batetik, eta proposamenen datuak bestetik.

 

PARTAIDETZA DATUAK: 

1.go fasea: proposamenak egiteko fasea 

Saio irekietako datuak: 

- Xede taldea: Kultura, Euskara, Kirola, Argazkilaritza, Dantza, Jaiak, Arte sorkuntza, 
 

- Data: 2014-05-28 
- Lekua: Biteri kultur etxea 
- Parte hartzaile kopurua: 16 herritar, 7 teknikari eta 4 ordezkari politiko. 

- Dinamizatzaileak: Arkaitz Martinez de Albeniz eta Maitane Barrenetxea 

 

- Xede taldea: Hirigintza eta Ingurumena: mugikortasuna, garraio publikoa, natura eta 
 

- Data: 2014-06-03 
- Lekua: Goiz Eguzki 
- Parte hartzaile kopurua: 26 herritar, 12 gizon eta 14 emakume. 5 teknikari eta 3 ordezkari politiko. 

- Dinamizatzaileak: Susana Martinez eta Maitane Barrenetxea 
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- Xede taldea: Ekonomia 
- Data: 2014-06-04 
- Lekua: Biteri kultur etxea 
- Parte hartzaile kopurua: 3 herritar, emakume 1 eta 2 gizon. 4 teknikari eta 2 ordezkari politiko. 

- Dinamizatzaileak: Arkaitz Martinez de Albeniz eta Maitane Barrenetxea 

 

- Xede taldea: Ongintza 
- Data: 2014-06-10 
- Lekua: Goiz Eguzki 
- Parte hartzaile kopurua: 21 herritar, 13 emakume eta 8 gizon. 3 teknikari eta 3 ordezkari 

politiko. 

- Dinamizatzaileak: Larraitz Sarobe eta Maitane Barrenetxea 

 

- Xede taldea: Berdintasuna, lankidetza, gazteria eta Hezkuntza 
- Data: 2014-06-11 
- Lekua: Plaza Feminista 
- Parte hartzaile kopurua: 13 herritar, 8 emakume eta 5 gizon. 6 teknikari eta 4 ordezkari 

politiko. 

- Dinamizatzaileak: Arkaitz Martinez de Albeniz eta Maitane Barrenetxea 

 

- Xede taldea: Parte hartze Batzordea 
- Data: 2014-06-12 
- Lekua: Udaleko Areto Nagusia 
- Parte hartzaile kopurua: 13 herritar, 5 emakume eta 8 gizon. 2 teknikari eta 3 ordezkari 

politiko. 

- Dinamizatzailea: Maitane Barrenetxea 

 

Fase honetako datuak, Guztira:  

 

 Parte hartzaileak: 337 

- Interneten: 20 

- Saio irekietan: 79 

- Buzoien bitartez: 238 

 Elkarteak, besteak beste: C.D. Hernani, Pilota elkartea, Photoforum Hernani, Kantuz 

Abesbatza, San Joan Konpartsa, Goiz Eguzkiko ordezkariak, Bilgune Feminista, Stop 

Deshaucios, Hernaniko Elikagaien Bankua, Harremonak, Berdintasun Kontseilua, Gizon 

taldea, Urumea Ikastolako guraso elkartea, Hernaniko hainbat auzo elkarte. 

 Teknikariak: guztira, 18.  Berdintasuna, Gazteria, Agenda 21, Euskara, Musika Eskola 

(2), Hezkuntza, Turismoa, Enplegua (2), Hirigintza (2), Ongintza, Artxiboa, Kirola, 

Kultura, Ingurumena, Liburutegia  

 

3. fasea: proposamenak lehenesteko saio irekiak 

Saio irekietako datuak: 

- Xede taldea: Kultura, Euskara, Kirola, Ondarea, Arte sorkuntza eta Garapen 
ekonomikoa 

- Data: 2014-09-23 
- Lekua: Biteri kultur etxea 
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- Parte hartzaile kopurua: 11 herritar, 6 emakume eta 5 gizon. 2 teknikari eta 3 ordezkari 
politiko. 

- Dinamizatzaileak: Susana Martinez eta Maitane Barrenetxea 

 

- Xede taldea: Berdintasuna, Migrazioa, Hezkuntza eta Gazteria 
- Data: 2014-09-24 
- Lekua: Plaza Feminista 
- Parte hartzaile kopurua: 10 herritar, 8 emakume eta 2 gizon. 2 teknikari eta 2 ordezkari 

politiko. 

- Dinamizatzaileak: Markel Ormazabal eta Maitane Barrenetxea 

 

- Xede taldea: Hirigintza eta Ingurumen gaiak, parkeak, estalpeak, komun publikoak, 
 

- Data: 2014-09-29 
- Lekua: Goiz Eguzki 
- Parte hartzaile kopurua: 48 herritar, 28 emakume eta 20 gizon. Teknikari 1eta 4 ordezkari 

politiko. 

- Dinamizatzaileak: Arkaitz Martinez de Albeniz eta Maitane Barrenetxea 

 

- Xede taldea: Parte hartze Batzordea  
- Data: 2014-09-25 
- Lekua: Goiz Eguzki 

- Parte hartzaile kopurua: 13 herritar, 5 emakume eta 8 gizon. Teknikari 1 eta 4 ordezkari 
politiko. 

 

Fase honetako datuak, guztira: 
 

 Parte hartzaile kopurua: 82 herritar, 47 emakume eta 35 gizon 

 

Proposamenen hautaketa (galdetegia): 
 

 Jasotako bozka kopurua:     

- 1285 onak edo baliozkoak 

 667 buzoietan  

 618 online: 

 350 Euskaraz  

 268 Gazteleraz  

- Jaso diren bozkak, guztira: 1457, hauetatik 172 bozka nuluak 

 

 

PROPOSAMENEN INGURUKO DATUAK: 

 

1.go fasea: proposamenak egiteko fasea 

Jasotako proposamen kopurua, guztira: 212 
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 Saio irekietan, guztira: 163 

- Parte hartze Batzordea: 52  

- Gaikako saioak: 111  

 Buzoietan, guztira: 15.  

- Biterin: 10 

- Udalean: 3 

- Kiroldegian: 2  

 Internet bidez: 20 

 

Hauetako proposamen batzuk proposamen bakarra bezala idatziak iritsi ziren arren, 

proposamen horren barnean bi proposamen edo gehiago biltzen ziren. Hori dela eta, ikus 

daiteke 193 idatzizko proposamenetatik, errealitatean 212 izatera pasa zirela. 

 

 

2.fasea: balorazio tekniko, ekonomiko eta politikoak 

 

212 proposamen hauetatik 70 izatera pasa ziren fase honetan. Arrazoi ezberdinak bitarteko: 

 

 Errepikatzen ziren edo antzerakoak ziren proposamenak bildu egin ziren 

 Teknikoki bideratu ezin direnak, teknikarien kontrako txostena izan dutenak 

 Udalaren kudeaketa gaiekin zerikusia duten proposamenak, aurrekontuetako inbertsio 

edo gastu arruntekin baino 

 2014ko edo 2015eko aurrekontuetan aurreikusiak zeuden proposamenak direlako 

  

 Ez direlako Udalaren eskumena, beste entitate batena baizik. 

 

3.fasea (1): proposamenak lehenesteko saioak  

 

70 proposamenetatik 33 proposamenek egin zuten aurrera: 

 

 1.go saio irekian 11 proposamen landu ziren eta 6k egin zuten aurrera 

 2. Saioan 10 proposamen landu ziren eta hauetatik 6k egin zuten aurrera 

 3. Saioan 19 proposamen landu ziren eta hauetatik 10 aukeratu ziren aurrera jarraitzeko. 

 Azken saioa auzo elkarteetako ordezkariekin burutu zen. Hauetan 30 proposamen 

geratzen ziren, eta 9k egin zuten aurrera (2 auzoren artean pilatzen ziren proposamen 

gehienak) 
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3.fasea (2): Udal aurrekonturako hautaketa prozesua 

 

Herritar bakoitzak 10 proposamen aukeratu behar izan ditu geratzen ziren 33 horietatik. 

Jasotako bozken zenbaketa egin ondoren, 2015eko Udal Aurrekontuan txertatzeko 

aukeratutako proposamenak 12 izan dira. 

 

 













Hernanin, aurrekontuak herritarrekin eztabaidatu  

eta erabakitzeko partaidetza prozesua 

 

48 

 

 

 

10 AURRERA BEGIRAKO ERRONKA NAGUSIAK 
 

 

 

Partaidetza prozesu luzea izan da aurten Hernaniko 2015eko Udal Aurrekontuaren atal batzuk 

eztabaidatu eta erabakitzekoa. Otsailaren amaieran hasi eta abendura arte luzatu da, ia urte 

guztiko testuinguruan kokatuta. Hainbat lan eta aurrerapen eman dira zentzu honetan, eta 

prozesuan zehar hainbat irakaspen izan ditugu. Irakaspen hauetatik abiatuta burutu da 

aurreko puntuan jasotzen den balorazioa, besteak beste, hurrengo urteetan prozesua 

ei bereziki erreparatu 

beharko zaielarik.  

 

Hala ere, azken puntu honetan Hernaniko Udalak aurrera begira izango dituen erronka 

nagusien errepaso orokor bat egitea da xede nagusia.  

 

Hasteko eta behin, aipatu nahi da prozesu hau diseinatzea eskatu zen momentutik prozesua 

urtetik urtera errepikatu eta sistematizatzeko helburuarekin sortu zela. Ikuspegi horretatik 

Autoaraudi hau lanerako tresna erabilgarria izan daiteke, prozesuan zehar sortzen joan garen 

material guztiarekin batera. 

 

Sistematizatzearen ideiarekin jarraituaz, aurrerapausu garrantzitsu bat eman dela uste da 

aurrekontuen inguruko prozesuentzat Marka bat sortuaz, Erabaki Hernani Decide sortzearekin, 

alegia. Hasieran batere ezaguna izan ez arren prozesuak aurrera egin duen heinean 

erreferentzialtasuna irabazten joan da izen hau, eta urtetik urtera errepikatzekotan, marka hau 

bera mantentzea beharrezkoa litzakeela baloratzen da, prozesua ezagutu dutenek iada 

zuzenean lotuko dutelako aurtengo prozesuarekin. 

 

Horretaz gain, erreferentzialtasuna izenak emateaz gain, aurtengo prozesuaren emaitza izan 

diren hautatutako proposamenak egikaritzea hurrengo urteetarako prozesuaren aurrekari eta 

erreferentzia garrantzitsua izango dira. Herritarrek ikusi ahal izango dute, oso modu 

praktikoan gainera, prozesu honetan hartzen diren erabakiak aurrera atera eta egin egiten 

direla. Horretarako, ezinbestean, proposamenak egikaritzearekin batera proposamen horiek 

egin direla ondo komunikatu beharko da. 

 

Prozesu honen xede nagusia, lehenago aipatu den bezala, herritarrekin erabakiak hartzea izan 

da, aurrekontuen gaiarekin lotura zutenak, zehazki. Herritarrekin esaterakoan, ahalik eta 

herritar gehienen partaidetzarekin eta hernaniarrek osatzen duten perfil anitz eta zabalena 

kontuan izatea ezinbestekoa da. Aurtengo prozesuaren momentu batzuetan herritarren 

partaidetza ez da nahi bezainbesteko kopurutsua eta anitza izan, eta hori hobetze aldera, 

beste urte batzuetan prozesu hau errepikatzeko asmoa baldin badago herritar gehiagorengana 

eta anitzagoengana (jatorri aldetik, adin aldetik baita sexu-genero, ikasketa edota interes 

aldetik) iristeko estrategia eta bitartekoetan maila sakonagoan erreparatu beharko litzateke. 

Hauxe izango zen prozesuak aurrera bidean izan dezakeen erronka nagusienetako bat. 
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Ikuspegi honetatik, baliabide eta bitarteko berritzaileak, partaidetzazko aurrekontuetako beste 

eredu batzuetan oinarrituak, edota herrian bertan beste prozesu batzuetarako erabili direnei 

begira jarri, horien irakaspenak hartu eta prozesu honetan nola txertatu pentsatzen jarri 

gaitezke. Besteak beste, kontuan izatekoak dira auzoak, auzoetako elkarteak, eta saioak 

auzoetan egitea. Horretaz gain, herriko baliabide publikoak gehiago erabiltzeko aukera ere 

kontuan izan genezake. Aurtengoan Plaza Feminista, Kultur Etxea eta hirugarren adinekoen 

Eguneko Zentroa Goiz Eguzki erabili dira, baina Liburutegia, Institutua, Ongintza, Enplegu 

zentroa, Anbulategia eta beste hainbat eta hainbat espazio publiko (plazak, parkeak, etab.) 

erabiltzeko aukera ez litzateke baztertu behar. 

 

Partaidetza kontsolidatu eta eremu berriak zabaltzearen ikuspegitik egun existitzen diren eta 

modu egonkortuan lan egiten duten herritarren eremu instituzionalak ere prozesu honekin izan 

dezaketen lotura birpentsatu daiteke: Berdintasun Kontseiluak, Kooperazio taldeak edota 

Eskola Agenda 21 bezalako egitasmo egonkortuei ere beraien espazioa eskaini dakioke prozesu 

honen barnean. 

 

Azkenik, partaidetzazko aurrekontuen prozesua Hernaniko Udalaren eginbide eta norabidean 

egonkortze aldera azken erronka nagusiari helduko diogu. Izan ere, aurtengoan prozesua 

kanpo aholkularitza bitartez egin da, eta oraindik ere prozesuak Udal eginbidean ondo 

txertatze aldera aholkularitzarekin jarraitu dezakeen arren, helburua udal barne mailan 

txertatu eta prozesu honekiko ardura nagusia administrazioaren esku uztea litzateke.  

 

Urteak eta esperientzia behar dira lan hori Udalaren ohiko jardunean normalizatu eta 

sistematizatzeko, baina baita baliabide ekonomiko zein humanoak eta konpromiso politiko 

argia ere. Tamaina honetako prozesuek urte guztiko jarraipen eta lanketa eskatuko luke 

administrazioko langile baten aldetik. 

 

Konpromiso politikoaren ikuspegitik berriz, aurtengoan Udal gobernuaren iniziatibaz abiatu den 

prozesu honek konpromiso politiko zabala lortu du Udaleko beste alderdi politikoen artean ere. 

Horretan sakondu eta lanean jarraitzea ezinbestekoa da prozesua aldaketa politikoez harago 

aurrera atera dadin, eta gainera, esan daiteke alderdien arteko adostasun horrek batasun 

politikoa eta gaiaren politizazio eza adierazten duela prozesu honekiko, eta herritarren artean 

(Talde eragilean bertan baloratua izan den bezala) modu positiboan baloratzen den aspektua 

dugu hau. 
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