
 

 

 

 

HERNANI. UDAL AURREKONTUAK 2016: 

Proposamenak lehenesteko saio irekiak 

-2015-09-24. SAIOAREN AKTA- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILERAREN XEHETASUNAK: 
 

- Bilera zenbakia: 2 

- Xede taldea: Hezkuntza, Espazio publikoa, parkeak eta Plazak, eta Internazionalismoa. 

- Data: 2015-09-24 

- Lekua: Plaza Feminista 

- Hasiera ordua: 18:00 

- Amaiera ordua: 20:00 

 

DINAMIZAZIOA: 
 

- Parte hartzaile kopurua: 10 herritar, 6 gizon eta 4 emakume. Teknikari 1 eta 2 ordezkari 

politiko. 

- Dinamizatzaileak: Arkaitz Martinez de Albeniz eta Maitane Barrenetxea  
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1. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA  

 

Luix Intxauspe Alkateak saiora bertaratutakoei ongi etorria egin die. Erabaki Hernani Decide prozesuak 

azken fase erabakitzaileari ekin dio uda ondotik. Herritarren artean Udal Aurrekontuko 500.000€ 

eztabaidatu eta erabakiko dira. 

Prozesu hau garatzeko Aztiker Soziologia Ikergunea ari da dinamizazio lanetan, beraiek dira prozesu 

honen metodologia prestatzeaz arduratu direnak. 

Alkatearen aurkezpenaren ostean Maitane Barrenetxea Aztikerreko teknikariak gaurko saioaren nondik 

norakoak azaldu ditu: 

1. Aurkezpena eta prozesuaren errepasoa: Alkateak eta Aztikerreko teknikariak prozesu 

osoaren errepaso labur bat egingo dute.  

2. Egindako proposamenen balorazioak (Udal teknikariek eta ordezkari politikoek egin 

dituztenak) azalduko dira 

3. Proposamenak lehenesteko ariketa: 500.000€ek ez dute proposamen guztiak egiteko 

aukera ematen, eta beraz, lehendabiziko “filtroa” pasa beharko diegu proposamenei, gaur 

landuko ditugunen erdiek aurrera egingo dute, eta beste erdiak prozesutik kanpo geratuko dira. 

4. Hurrengo urratsak eta balorazioa: bilera ireki honen ondoren geratzen diren urratsak 

azalduko ditugu, eta gaurko saioaren balorazioa egingo dugu.  

 

Prozesuarekin zerikusia duten beste hainbat datu azaldu dira Aholkularitzatik.  

 

NON GAUDE?  

 

- Prozesuaren lehendabiziko fasean Udal 

Aurrekonturako proposamenak egin 

genituen, apirila eta maiatza artean. Guztira 

hernaniarrek 136 proposamen egin zituzten. 

- 2.fasea, Balorazioa: 136 proposamen 

hauek hartu eta Udal ordezkari politikoek eta 

teknikariek baloratu egin dituzte. Uda osoa izan 

dute proposamen hauek denak baloratzeko.  

- 3.fasea, Lehenetsi: 500.000€ek ez 

dute hemen ateratako proposamen guztiak 

aurrera ateratzeko ematen, eta beraz, 

proposamenen artean aukeraketa bat egin behar 

da. Aukeraketa hau ez da norberaren nahien 

arabera egingo, Hernanik dituen beharren 

arabera baloratuko ditugu, eta horren arabera 

lehentasunak ezarri. 

- 4.fasea, hautaketa: proposamenak 

lehenesten ditugunean, garrantzia handiena 

hartu duten 30 proposamenekin eskuorri bat 

egingo da, eta etxez etxe banatuko da, norberak 

etxean bere gustukoenak aukeratu ditzan. 



                                                                                                

3 

2. PROPOSAMENEN ERREPASOA  

 

Proposamen guztiak baloratu egin dituzte Udalean, eta hauetako batzuk prozesutik kanpo geratu dira. Proposamenak kanpo gelditzeko arrazoiak azalduko 

dira lehendabizi, eta ondoren, kanpoan geratu diren proposamenak eta hauen arrazoiak aurkeztuko dira. 

 Jasotako proposamen batzuk ez dira Udalaren konpetentziakoak, Eusko 

Jaurlaritzarenak, Gipuzkoako Foru Aldundiarenak, edota beste hainbat erakunderenak 

izan dira, hori dela eta ezin ditugu Udal Aurrekontuaren barnean txertatu 

 Udalaren eskumen edo konpetentzia direnek aurrera egin dute. Proposamen 

hauen artean, 

 Dagoeneko aurtengo Aurrekontuan sartuta edo egitea aurreikusita zeuden 

proposamenak egon dira, esaterako, Plaza Berriko lurra konpontzea eskatu da, 

eta hori dagoeneko egin da. Beraz, aurreikusiak zeudenak kanpo geratu dira. 

 Aurtengo Aurrekontuan aurreikusi gabe zeuden proposamenek, aurrera egin 

dute. Hala ere, aurrekontuan sartuta ez zeuden proposamenen artean, 

- Batzuk kudeaketarekin zerikusia dute, hau da, proposamen batzuek ez dute 

aurrekontu jakin bat behar, baizik eta dagoeneko egiten diren gauzetan 

aldaketak egitea eskatu da. Horrelako proposamenek aurrekonturik behar ez 

dutela baloratuta, prozesutik kanpo geratu dira. 

- Teknikoki bideragarriak ez direnak eta 500.000€ak gainditzen dituztenak 

ere kanpo geratu dira. 

- Beraz, aurrera egin duten proposamenak aurrekontu zehatz bati 

lotutakoak izan dira. 

 

Aurtengo proposamenei dagokionean, datu orokor batzuk aurkeztu dira ondoren: 

 Jasotako proposamen kopurua: 136 

 Balorazio tekniko eta politikoetan kanpo: 84 

 Udalaren eskumena ez direnak:18 

 Errepikatuak: 4 

 Aurreikusita dago: 10 

 Kudeaketa: 39 

 500.000€ baina gehiago: 3 

 Beste: 3 
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Azalpen honen ostean, Luix Intxauspe alkateak kanpoan geratu diren proposamenak eta kanpoan geratzearen arrazoiak azaldu ditu: 

AURREIKUSITA DAGO

 Txakurrentzako parkea

 Parque infantil cubierto

EGIN DA:

 Arreglar pavimento de Plaza Berri

      

KUDEAKETAREKIN 
ZERIKUSIA

 Buscar una solución a la entrada de la Ikastola 
y el Instituto en Santa Barbara.

 Hernanik dituen gune berdeak herritarron 
erabilerarako egokitzea  

 Haurren prozesu partehartzailea

 

 

 

AURREIKUSITA DAGO 

- Txakurrentzako parkea 

- Parque infantil cubierto  

- Arreglar el pavimento de Plaza Berri (egin da) 

KUDEAKETAREKIN ZERIKUSIA 

- Buscar una solución a la entrada de la Ikastola y el Instituto en Santa Barbara. 

- Hernanik dituen gune berdeak herritarron erabilerarako egokitzea   

- Haurren prozesu partehartzailea 

 

Galdera erantzunetarako tartea ireki da ondoren: 

- Estaliko den parkeagatik galdetu da, zein parke estaliko den, noiz egitea aurreikusten den eta zein izan den parke hori estaltzearen arrazoia: Luix 

Intxauspe alkateak azaldu du azterketa baten ostean Atletismo pistaren ondoan dagoen parkea estaltzea erabaki dela. Faktore ezberdinak hartu dira 

kontuan estaltzea erabakitzeko, besteak beste, izaten duen erabilera, kokalekua, parkeak dituen baliabide eta ezaugarriak, etab. Horrekin batera, gune 

hori estaltzearekin argi naturala parkean sartzeko egon daitezkeen aukerak kontuan izan dira, eta parke honek, espazio ireki batean egonda, baldintza 

guztiak betetzen zituen. Gainera, parkeaz gain bere ingurunea pixka bat estaltzea ere aurreikusi da, modu honetan espazio estalia handituko delarik. 

Hala ere, aipatu du idealena herritarrekin batera erabakitzea litzakeela zein parke estaliko den, eta hori bezala, lehengo urtean ateratako hainbat 

proposamen baita ere. 
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3. LEHENTASUNAK  

 

Proposamenen balorazioak aurkeztu ostean, bilera irekiaren atal nagusiari ekin zaio, proposamenak 

lehenesteari, alegia. 

Proposamenak lehenesteko, bi irizpide nagusi aurkeztu dira, eta proposamen guztiak horien 

arabera baloratuko dira lehendabizi. Irizpideak honakoak izango dira: 

 

- Proposamen honek gure eguneroko bizitza errazten du?   

- Proposamen honen kostua – onura orekatua da? 

 

 

 

Proposamen guztiak banan bana azaldu dira, eta herritar 

bakoitzak irizpide horien araberako puntuazio bat eman dio 

proposamen bakoitzari. 

Bi irizpide horien ostean, bertaratutako bakoitzak 3 gomets 

jartzeko aukera izan du gustukoen zituen proposamenei. 

Taula honek balorazio eta puntu guztiak jasotzen ditu: 
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AISIALDIA 

 

Eguneroko bizitza errazten du Kostua –  

onuraren arteko 

oreka 

Pertsonala Guztira 

Haurrentzako ekintza kultural gehiago batez ere HHko etapan dauden 

umeentzako (2/6 urte) 

2,2,2,2,2,1,1,0,0,0 12 2,2,1,1,1,1,1,0,0,-

1 

8 4 2 22 

Helduek erabiltzeko moduko jolas gela, psikomtrizitate gelen modukoa  
2,2,2,1,1,1,1,1,0,0 11 2,2,2,2,1,0,0,0,0,-

1 

8 0 0 19 

 

HEZKUNTZA 

 

Eguneroko bizitza errazten du Kostua –  

onuraren arteko 

oreka 

Pertsonala Guztira 

Hezkidetza egitasmo bat hezkuntza ziklo guztietan. 2,2,2,2,2,2,2,2,1,1 18 2,2,2,2,2,2,2,2,1,1 18 7 3.5 39.5 

 

 

INTERNAZIONALISMOA 

 

Eguneroko bizitza errazten du Kostua –  

onuraren arteko oreka 

Pertsonala Guztira 

Propuesta para la solidaridad política a la lucha pacífica de los 

Territorios Ocupados del Sáhara Occidental aportando material 

informático 

2,2,2,2,2,1,0,0,0,-

1 

10 2,2,2,1,1,1,1,1,0,0 11 0 0 21 

PARKE, PLAZA eta ESPAZIO PUBLIKOAK 

 

Eguneroko bizitza errazten du Kostua –  

onuraren arteko oreka 

Pertsonala Guztira 

Haur gune bat, espazio itxi bat, 0-5 urte bitarteko haurrentzat.  2,2,2,2,2,2,2,2,1,1 18 2,2,2,2,2,2,2,2,2,0,-1 15 7 3.5 36.5 

0-3 urterako Parke egokitua.  2,2,2,2,2,2,2,2,2,1 19 2,2,2,1,1,1,1,1,1,1 13 3 1.5 33.5 

Lurrean margotutako jolasak jartzea Atsegindegin.  2,2,2,2,2,2,1,1,1,0 15 2,2,2,2,2,1,1,1,-1,-1 11 0 0 26 

Atsegindegiko estalpea hobetzea: alboko paretaren bat finkoa izatea 

eguraldi txarrarekin aprobetxatzeko eta eserlekuak bertan jartzea. 

2,2,2,1,1,1,0,0,0,0 9 2,1,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1 -1 1 0.5 8.5 

Tilosetako lurra berriztatzea. Historia duen plaza da eta gaur egun ere 

bizitza handia duena. 

2,2,2,1,0,0,0,0,-

1,-1 

5 1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-

1,-1 

-6 4 2 1 

Aristizabal eta Karobieta artean dagoen plaza hobetzea. Bertan zegoen 

haur parkea kendu zuten eta ez dago ezer, teniseko mahaiak jarri daitezke 

adibidez gazteentzat. 

2,2,1,1,1,1,0,0,0,0 8 2,2,2,1,1,1,1,1,0,0 11 1 0 19 

Mañe y flaquer auzoan dagoen bide heziketako pistaren ondoan zegoen 

parkearen lekua txukun jartzea, eserleku, belardi edo beste parke batekin 

2,1,1,1,1,0,0,0,0,0 6 2,1,1,0,0,0,-1,-1,-1,-1 0 0 0 6 
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Balorazio altuena jaso duten proposamenek aurrera egingo dute prozesuan (erdiek gutxi gorabehera), eta beraz, etxeetan jasoko dugun diptikoan agertuko dira. 

Puntuazio baxuena jaso dutenak berriz, prozesu honetatik kanpo geratuko dira. 

 

 

Saioarekin amaitu aurretik, hainbat ekarpen jaso dira:  

- Proposamenen inguruan eztabaidatzearen garrantzia azpimarratu da. Izan 

ere, saio hauek duten balioa proposamenen inguruan eztabaidatzea eta 

irizpideek sorrarazten dizkiguten zalantzak agertzean datza. Eztabaidaren 

bitartez, elkar ulertzera iritsiko ginateke, eta ziurrenik proposamen 

bakoitzaren irizpideei balorazio antzerakoa jarriko genieke. Horrela, 

guztion artean gaurko proposamenetatik garrantzitsuak direnak adosteko 

gai izango ginateke. 

- Proposamenez hitz egin eta eztabaidatzearen adibide argitzat jarri dute 

herritar batek hezkidetzaren oinarriak eta proposamenaren ezaugarri 

nagusiak azaldu ondoren, irizpideen balorazioan agertu den adostasun 

erabatekoa. 

- Bertaratutako herritar batek azaldu du haur gune bat jartzea erabakiko 

balitz, materiala erosteko aurreikusita dagoen diru kopurua nola erabili 

erabakitzeko guraso taldearekin kontatzea. Horrela, gurasoek ere 

aurrekontu horren kudeaketan esku hartu ahal izango lukete. 

- Azkenik, herritar batek eskaera zuzena azaldu du: Udalari eta teknikariei eskatzen die 0-5 urtekoentzat haur gunea Urumea ikastetxearen 

eraikinean jartzea berriro baloratu dezala, edo behintzat, ez dezala beste hainbat elkarte eta erabilera bertara eraman. Erabilera gehituko 

balitz, eraikin hau botatzea berriro ere ezinezkoa litzake. 
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4. HURRENGO URRATSAK  

 

Gometsen ondoren, saio irekiekin amaitzerakoan geratzen diren urratsak zeintzuk izango diren azaldu dira: 

 

- Proposamen horiekin galdetegia diseinatuko da, lehenetsitako proposamenak kontuan hartuta. 

- Galdetegiak bilduko dituen proposamenak auzoetan aurkeztuko dira (8 saio), eta horretaz gain, 

etxeetako postontzietan banatuko da eta internetetik egiteko aukera ere egongo da. 

- Hautatutakoak zeintzuk diren azaltzeko aurkezpen publiko bat antolatuko da. 

 

 

 

 

 

 

5. SAIOAREN BALORAZIOA 

 

 LAN EGITEKO MODUA BILERAREN EDUKIAK BILERAKO GIROA 

 

 

 

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
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