HERRITARREK 2016ko AURREKONTUAN TXERTATZEKO
PROPOSAMENEN BALORAZIOAK

Esku artean duzuen dokumentu honetan Hernaniko
herritarrek
egindako
proposamenen
balorazioak
jasotzen dira. 2015eko ekaina eta iraila bitartean Udal
teknikari, zinegotzi eta langileek egindako balorazioak
aurkituko dituzue.
136 proposamen azaltzen dira guztira, hauetatik 50ek
jarraituko dute aurrera prozesuan. Kanpo geratu diren
proposamenen arrazoiak hainbat izan dira: Udalak aurrekontu
arruntetik bideratuko dituenak; Aldundiaren edo Eusko
Jaurlaritzaren eskumena direnak; dagoeneko egin diren
proposamenak, etab. 50 proposamen hauei lehengo urtean
atera ez ziren proposamenak gehituko zaizkie.
Proposamenak egin diren jatorrizko hizkuntzan agertzen
dira
zuzenean,
ez
da
itzulpenik
egin.
Norbaitek
proposamenaren jatorrizko hizkuntza ulertzen ez badu,
edozein proposamenen itzulpena(k) eska dezake, gurekin
harremanetan
jarriaz
(erabakihernanidecide@gmail.com).
Balorazio teknikoen itzulpenak berriz, datorren astetik aurrera
egongo dira ikusgai.
Hurrengo urratsa prozesuan jarraituko duten proposamenak
lehenestea litzake, beti ere bi irizpide nagusiren arabera:
Proposamen honek gure eguneroko bizitza errazteko balio
du? Proposamenaren kostua eta ekarriko duen onura
orekatuak dira? Proposamenen aukeraketa hori 3 saio

irekietan egingo da.

Este documento recoge las
valoraciones técnicas las
propouestas realizadas por las y los hernaniarras para el
Presupuesto Municipal de 2016. Las valoraciones han sido
realizadas entre los meses de junio y septiembre de 2015.
Han sido 136 las propuestas realizadas por la ciudadanía, de
las cuales 50 seguirán en este proceso. Los motivos han sido
varios: algunas propuestas se realizarán desde el presupuesto
corriente; otras propuestas son competencia de la Diputación o
Eusko Jaurlaritza; hay algunas propuestas que ya se han realizado,
etc.
Las propuestas se presentan en el idioma en el que han sido
recibidas, sin ninguna traducción. Toda aquella persona que no
entienda el idioma original de la propuesta, podrá pedir la
traducción de toda(s) aquella(s) propuesta(s) que quiera,
poniéndose en contacto con esta dirección de correo:
erabakihernanidecide@gmail.com. La traducción de las valoraciones
técnicas se habilitará a partir de la semana que viene.
La próxima fase de este proceso consistirá en la priorización de las
propuestas, siguiendo dos criterios: ¿Esta propuesta sirve para
facilitar el día a día de las personas? ¿Es equilibrada la
relación de coste y beneficio de esta propuesta? Para
responder a estas preguntas se realizarán 3 reuniones abiertas.
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AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

Fomentar el alquiler social. Entendemos la vivienda
como un derecho no como un negocio. Por lo que es
prioritariosatisfacer las necesidades básicas.

Iazko aurrekontuen prozesuan atea zen eta 2015ean ordenantza egin
da eta martxan jarriko da.

(Egin da)

Viviendas compartidas para jóvenes

Aurten Gazte Saila martxan jarri da eta bertatik gazteei zuzendutako
informazioa, aholkularitza eta laguntzak bideratzen dira. Bertatik gai
hau kudeatuko da.

(Egin da)

Iazko aurrekontuen prozesuan atea zen eta 2015ean ordenantza egin
da eta martxan jarriko da.

(Egin da)

Lehendik ere egin izan da eta kasu hauek Udalera iristen direnean
bideratu izan ditugu eta aurrerantzean ere bideratuko ditugu.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Udalak diru partida bat jaso dezake etxeak erosteko. Ondoren
gazteekin auzolanean edota modu koordinatuan berritze lanak egin
eta txukundu

100.000€

Udalak diru partida bat jaso dezake etxeak erosteko. Ondoren
gazteekin auzolanean edota modu koordinatuan berritze lanak egin
eta txukundu

100.000€

Udalak diru partida bat jaso dezake etxeak erosteko. Ondoren
gazteekin auzolanean edota modu koordinatuan berritze lanak egin
eta txukundu

100.000€
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BALORAZIO TEKNIKOA

Microcréditos para personas en riesgo de perder
vivienda. El paro, fermedad o cualquier impedimento de
obtener recursos no puede significar quedarse sin
vivienda.
Asesoramiento jurídico para personas en riesgo de
perder vivienda, no poder defenderse en los tribunales
de claúsulas abusivas, etc
Adquisición de viviendas en el casco histórico para
dedicarla al alquiler a bajo coste para jóvenes
después de su rehabilitación. Revitalizar el casco
histórico posibilitando la llegada de niños. Mantener las
viviendas en mejor estado evitando su ruina.
Adquisición de viviendas en el casco histórico
(preferentemente en edificios enteros) para
dedicarlas a alquiler baratos exclusivamente para
jóvenes. Las viviendas del casco se mantienen
adecentadas, evitando el deterioro de sus
edificios.(ejemplos en Tolosa, Plaza Euskalerria).
Gazteentzako etxebizitzak. Gazteentzako alokairu
merkeak jartzea. Nola? Ez dakit baina hutsak dauden
pisuak erabiliz, lokalak etxe bihurtuz eta gazteei alokairu
merkean eskainiz...

HEZKUNTZA
Prozesuan AURRERA
HEZKUNTZA

ZKIA

Prozesutik KANPO
PROPOSAMENA
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Buscar una solución a la entrada de la Ikastola
y el Instituto en Santa Barbara. La entrada de la
Ikastola no cumple normativas, de autobuses ni de
minusválidos. A horas punta se produce
embotellamiento de automóviles, que cualquier día
va a suponer un accidente con consecuencias
imprevisibles. Además, la salida a la carretera se
debería acondicionar con una semirotonda.
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Hezkidetza egitasmo bat hezkuntza ziklo
guztietan. Hezkuntza da gure nortasunaren
eraikuntzan eragiten duen oso elementu
garrantzitsua, eta hori kontuan hartuta, beste eduki
batzuekin diseinatutako hezkuntza sistema baten
beharra dago. Oso positiboa iruditzen zait
Harremonak egitasmoa.

BALORAZIO TEKNIKOA
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA
Santa
Barbarako
bigarren
hezkuntzako
ekipamendura ikasleen gehiengoa oinez edo eta
bizikletaz bertaratzen da. Kotxez gerturatzen
direnak gutxiengo bat badira ere, ez dago kotxea
gelditu eta jaisteko berezko lekurik ez eta horiek
buelta emateko espazio egokirik.
(Prozesutik kanpo)
Datozen hilabetetan Hezkuntza Sailak Institutua
handitzeko
eraikin
berri
bat
eraikiko
du.
Proiektuaren baitan sarrera berri bat aurreikusten
da institutora hainbat zerbitzuen irisgarritasuna
hobetzeko.
Hezkidetza lantzeko egitasmo bat martxan du 1. Herriko 6. maila guztietako gaztetxo
Hernaniko Udalak orain urte dexente, Harremonak
guztiekin esku-hartzea ziurtatzea
izenekoa, pertsonen arteko tratu onak sustatzeko
(2015-16 ikasturtean): 3.500 euro.
helburuarekin ari dena.
2. Haur hezkuntzako irakasle eta
gurasoekin egin beharreko
Esku-hartze eremua nerabe eta gaztetxoengana
eskuhartzea:
zuzentzen da bereziki, DBHko, Batxilergoko eta
a) Azterketa eta planifikazio lana
Lanbide Heziketako ikasleak izanik, nagusiki,
egitea (2015eko azarotik 2016ko
egitasmoaren jasotzaileak.
urtarrilera): 3.500 euro.
lehentasunak:
b) Esku-hartzea bera egitea (2016-17
1… Herriko 6. mailako gaztetxo guztiengana
ikasturtean), eta horretarako behar
iristea.
diren materialak prestatzea: 8.000
2. Irakasleekin eta, batik bat, gurasoekin esku
euro
hartzeak egitea. Esku-hartze hori, lehentasunez,
Haur Hezkuntzako haurren irakasleekin eta Aurreikuspena guztira 2016rako: 11.000
euro
gurasoekin egin beharko litzatekeela uste dugu.

KIROLA
Prozesuan AURRERA
KIROLA

ZKIA

Prozesutik KANPO
PROPOSAMENA
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Realizar mejoras en el campo de Zubipe, vestuarios,
oficinas, iluminación del campo, valla del campo
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Polikiroldegiko aldagelak eta instalazioak konpondu. Argiak,
aldagelak, eta edifizioa orokorrean zaharra dago.
Landare tokiko errugbi guneko berrikuntzak: Eserlekuen
hedapena, gaur egun 250 eskerleku estalitak daude gradetan, eta
120 gehiagora zabaltzea; Komun gehiagoren beharra dago;
Bidetxo bat egin lehengo zelaitik bigarrenera, gaur egun lokatza
delako; Desfibriladore bat; Zelaia txukun/garbi mantentzeko,
makinariaren beharra dago.
Atletismoko pista berritzea. Pista konkorrez beteta dago,
belardia, zuloz beteta eta erorketak eman daitezke dagozkien
lesioekin.
Padeleko pista

15

Frontoi publiko estali bat, jada dugun frontoiren bat
estaltzea.

16

Adecuación del local municipal de Perkaiztegi 6, cedido al
CD Hernani. Molestias continuas a la comunidad de vecinos,
riesgos de seguridad, cumplimiento con las propias norma
municipales, legalizacion de la situación del local.

17
Espazio publikoan, parke edo plazaren batean fitnnessa
eta giharrak lantzeko tresnak jartzea

BALORAZIO TEKNIKOA
Azken urtean egin diren esku hartzeak kontuan hartuta:
- Belar berria orain jartzen ari da
- Zelaien argiteria aurten aldatu da
- Jantzi-gelan jartzeko kiroldegian zeuden bankuak eta pertxak emango
dira
- Zelaiaren inguruan dagoen hesia arriskutsua da, aldatu beharko
litzateke

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA
Hesia kendu eta berria
jartzea: 14.000€16.000€ artean.
(Aurrrekontu zehatzaren
zai)
Argiteria, jantzi-gela eta
zelaia kanpo

2015. urtean zehar egin da.

(Egina)

Desfibriladoreak erosi dira eta beraz, Landaren badago dagoeneko.
Komunena ez dela beharrezkoa baloratu da badaudelako sarreran.
2.zelairako bidexka eta harmailak egitea aurreikusten da, baita
makinaria osatzeko behar dena hitz egitea.

10.000€

Pista gaizki dago, eta aldatzea ondo egongo litzateke.
Kanpoan jartzeko instalazio bat da, kontrolpean egon behar dena.
Kokalekua aukeratzeko ez da erraza
2015. urteko aurrekontu partehartzaileen prozesuaren baitan herriko
hainbat gune publiko estaltzeko proposamena jaso zen. Horren
ondorioz, bi espazio publiko desberdin estaltzea erabaki zen: batetik,
Gay Mur ikastolako jolas zelaia eta bestetik, Atletismo pistaren ondoko
parkea. Lehenengo estalkiaren proiektua idazteko lehiaketa martxan
dago eta bigarrena ideia lehiaketa bidez egingo da. Hortaz, 2016.
urterako herrian bi gunek estaldura berria izango dute.
Pelota jokurako frontoi estali baten beharra, kirol zerbitzuak herriko
kirol baliabideen azterketa baten baitan ondorioztatu beharko litzateke.
Hala balitz, aztertu beharko litzateke, halaber, aukerarik egokiena egun
dagoen frontoi bat estaltzea edo eta egitura berri bat egitea den.
Bere garaian kirol sailak adostu egin zuen klubarekin lokalaren
erabilpena, ordutegia e.a.
Gaia landu behar da, baina aurrekontu bat baino, gestioarekin du
lotura handiagoa.
Bere garaian kirol sailak planteatu zuen horrelakoak Villa Marian
jartzea, baina hirigintzatik ezetz esan zuten. Jartzeko toki egokia
atletismoko pistan inguruan da.
Materiala: trepa, lunbarrak lantzeko, oreka lantzeko, besoak lantzeko,
paralelak

110.000€
50.000€

(Kanpo)

(kudeaketarekin lotuta)

4.800€

AISIA
Prozesuan AURRERA
AISIA

ZKIA

Prozesutik KANPO
PROPOSAMENA

18
Haur gune bat 0-5 urte bitarteko haurrentzat.
Haurren arteko harremanak sendotzeko, gurasoen arteko
harreman sarea sortzeko, kezkak konpartitu eta
soluzioak denon artean bilatzeko (formazioa, hitzaldiak,
tailerrak…).

19
Haur gune bat izatea Hernanik Ume txikiekin egon,
jolastu…egin ahal izateko gune bat. Etxeaz eta parke
irekiez gain ez dago espaziorik Hernanin eguraldi txarra
egiten duenean eta ikastaroak antolatu ahal izateko.

20

0 - 5 urte bitarteko haurrentzat espazio itxi bat.
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BALORAZIO TEKNIKOA
Gure zalantzak izan ditugu gai hau planteatu izan denean, aurrekontu
partehartzaileetan planteatu aurretik ere mahai gainean izan baikenuen eskaera
hau.
Baloratutako aukera honakoa da: Gela bat prestatzea Urumea Elkano eskolan.
Irailetik aurrera hutsik geratuko da eskola hori eta, oraingoz, zutik mantenduko
denez, espazioren bat erabiltzeko aukera izango dela uste dugu.
Eraikina erdigunean dago eta, alde horretatik, kokapen egokia eduki dezake.
Baina, baldintza minimoak ziurtatzeko (kalefakzioa,..) berrikuntza lan batzuk
egin beharra dauka udalak, gastu handi samarra eragin dezaketenak.
Gure zalantzak izan ditugu gai hau planteatu izan denean, aurrekontu
partehartzaileetan planteatu aurretik ere mahai gainean izan baikenuen eskaera
hau.
Baloratutako aukera honakoa da: Gela bat prestatzea Urumea Elkano eskolan.
Irailetik aurrera hutsik geratuko da eskola hori eta, oraingoz, zutik mantenduko
denez, espazioren bat erabiltzeko aukera izango dela uste dugu.
Eraikina erdigunean dago eta, alde horretatik, kokapen egokia eduki dezake.
Baina, baldintza minimoak ziurtatzeko (kalefakzioa,..) berrikuntza lan batzuk
egin beharra dauka udalak, gastu handi samarra eragin dezaketenak.
Gure zalantzak izan ditugu gai hau planteatu izan denean, aurrekontu
partehartzaileetan planteatu aurretik ere mahai gainean izan baikenuen eskaera
hau.
Baloratutako aukera honakoa da: Gela bat prestatzea Urumea Elkano eskolan.
Irailetik aurrera hutsik geratuko da eskola hori eta, oraingoz, zutik mantenduko
denez, espazioren bat erabiltzeko aukera izango dela uste dugu.
Eraikina erdigunean dago eta, alde horretatik, kokapen egokia eduki dezake.
Baina, baldintza minimoak ziurtatzeko (kalefakzioa,..) berrikuntza lan batzuk
egin beharra dauka udalak, gastu handi samarra eragin dezaketenak.

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

3.000€

3.000€

3.000€

0-3 urterako Parke egokitua. Haur parke guztiak adin
tarte berdinarentzat eginak daude. Katuka dabiltzan
haurrak, arrastaka, zutik jartzen hasi berriak… beste
modu batera antolaturiko espazioak behar dituzte,
elementu naturalekin sortuak, plastiko gutxiagorekin…

Parkeetan txertaturiko eremu naturalago bat sortzeko, Herrilanetakoekin
elkarlanean, 10.000 eurotan, hondar edo hartxintxarrezko lurrarekin, egingarria
izango litzateke. Eremu hauek, Kale garbitzaileek egunero garbitu beharko
lituzkete.

20.000€

Haurrentzako ekintza kultural gehiago batez ere
HHko etapan dauden umeentzako (2/6 urte)

Arte eszenikoak programatzerakoan adin tarte hau aurrerantzean kontutan
izango da.
Liburutegiak programa bat abiatu zuen lehengo urtean, Bularretik Mintzora
izenekoa. Hauek dira abian jarriko diren eta jarri diren ekimenak:
 Irakasleen Formazioa jarraipena: bi orduko 3 saio
 Motxilak eta maletak: jarraipena
 Irakurketa klubak: 6 saio (3-6 urte bitartekoentzat + gurasoak)
Programazioa handitzeko aukera egongo da

8.000€
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ESPAZIO PUBLIKOA, PARKEAK ETA PLAZAK
Prozesuan AURRERA
ESPAZIO
PUBLIKOA,
PARKEAK
eta
PLAZAK

ZKIA

Prozesutik KANPO

PROPOSAMENA
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AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

Atsegindegiko estalpea hobetzea: alboko
paretaren bat finkoa izatea eguraldi txarrarekin
aprobetxatzeko eta eserlekuak bertan jartzea.

Eguraldirik desatseginena Aristizabal-anbulategi aldetik datorrela ikusita,
sapaiaren albo horretan jardinera lineal bat jartzea aztertu da. Bertan landare
igokariak jartzeaz gain sare egitura bat beharko litzateke, landareak hazten
joan ahala, horman gora igotzeko.
Horrela sortuko litzatekeen itxitura, haizeari permeablea litzateke, euri ura
plazara sartzea ekidingo luke, haize-korrontea plazan lehundu, udaran freskura
transmituko, estetikoki txukuna geratu litzateke eta behean jardineran eta
itxituraren alde banatan, kanpoan zein barruan, eserlekuak egin ahalko
lirateke.

20.000€

Lurrean margotutako jolasak jartzea
Atsegindegin. Jolaserako gune erakargarria
sortzen du; Estetikoki plaza hobetzen du; Jolas
aktiboak sustatzen ditu (patinajea, bizikletak,
lasterketak, saltoak…); Kreatibitatea, imajinazioa
pizten ditu, harreman sozialak sortzen; Plazan
ospatzen diren beste ekitaldiak ez ditu oztopatzen;
Merkea, koste txikia

Zikuñagako Haurtxokoak zireneko soportalean, auzo elkarteak berak egina du
horrelako zerbait, xumea izangatik interesgarria. Gutxienez hangoak eta beste
batzuk ere margo daitezke.
Auzolanean planteatzeko aukera egon daiteke.

1.500€

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

1.
aukera:
3.280,00m2 aglomeratu
Ezkiaga pasealekuko zoladura leku askotan hondatuta dago, eta beste askotan
asfaltiko + Slurry=
irregularra da, zuloak estaltzeko egindako partxeoak gaizki eginak baitaude.
157.164,48 €
Zoladura konpontzeko proposamena: lehendabizi lurra berdintzea, aglomeratu
aukera:
asfaltikozko 3 cm-ko geruza bat jarrita eta, horren gainetik, koloreko edo 2.
3.280,00m2 aglomeratu
koloreetako akabera bat ematea Slurry-rekin edo, bestela, erretsina eta harri
asfaltiko + erretsina eta
birrindu bidez egindako akabera ematea.
harri birrindua=
229.198,20€

Aristizabal eta Karobieta artean dagoen plaza
hobetzea. Bertan zegoen haur parkea kendu zuten
eta ez dago ezer, teniseko mahaiak jarri daitezke
adibidez gazteentzat.

(Balorazio zehatzaren zain)

Mañe y flaquer auzoan dagoen bide heziketako
pistaren ondoan zegoen parkearen lekua
txukun jartzea, eserleku, belardi edo beste
parke batekin

Gaur egungo lurra, hormigoia da miranda harriarekin osatua dago eta juntetan
eta abar belarrak etabar ikus daitezke. Lurraren egoera ez da oso ona eta
berritzea egokia litzake.
Eskatzaileak belardi edo beste parke batekin txukuntzea eskatzen du.

33.541€

Txakurrentzako parkea. Txakurrak lotutak joan
behar dute uneoro baina badute eskubidea korrika
aske ibiltzeko ibiltariei oztopo egin gabe.
Nire proposamena, Hernanik dituen gune

Iaz egin zen txakurren ordenantzan jasota dago txakurrak libre ibiltzeko gunea
Karobieta parkean. Martxan jarri eta egokitu behar da.

(egingo da)

Zalantzarik gabe parkeek, jardinek eta pasealekuek herria atseginagoa egingo

(Kudeaketarekin lotuta)
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BALORAZIO TEKNIKOA

berdeak herritarron erabilerarako egokitzea
da. Hala nola, harrobian parke eta jardinak sortu,
Florida auzoaren atzekaldeko mendixkan
pasealekuak egin, parke botanikoa eta pistina
irekien artean dagoen eremua egokitu eta ireki,
harrobia eta Sorgintxulo auzoko mendixka, Orona
aldera, egokitu eta ireki, Goiz Eguzki eta bere
ondoko berdegunea pana parkearekin konektatu
pasealuko bat eraikiz.
30
Parque infantil cubierto

31

Arreglar pavimento de Plaza Berri

lukete, erakargarriagoa… herritarrentzat, eta bide batez, bisitarientzat ere.
Lanketa handiagoa behar duela eta, azterketa sakonago bat behar du. Beraz,
kontuan hartzen da eta Udalean gaia lantzen joango da, baina prozesutik
kanpo.

Haurren jolas parkeetan estaldura jartzeak haiek euria egiten duenean
erabiltzeko aukera ematen badu ere espazio horien argiztapen eta aireztapen
naturala ere oztopatzen du.
Hortaz, nire proposamena martxan dagoen Atletismo pistaren ondoko parkeko
estalduraren prozesua burutu eta hura martxan egonda onurak eta galerak
baloratu ondoren parke berriak estaltzeko irizpideak jartzea da.
2015erako Aurrekontu parte hartzaileen prozesuan ateratako proposamena.
Egina.

(Kanpo)

(Egina)

PARTE HARTZEA

Prozesuan AURRERA

ZKIA
32

PARTE
HARTZEA

Prozesutik KANPO

PROPOSAMENA
Haurren prozesu partehartzailea. Diseinatzen diren
egitasmoetan hartzen diren erabakietan eragiteko aukera
emateko.

BALORAZIO TEKNIKOA
Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko
da.

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA
(Kudeaketarekin lotuta)

KULTURA
Prozesuan AURRERA
KULTURA

ZKIA

Prozesutik KANPO
PROPOSAMENA
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Un auditorio en buenas condiciones. No hay espacio en
buenas condiciones para actuaciones de teatro, música, baile,
etc. Creemos que es una necesidad compartida.
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Abe Maria parkeko etxea berritu erabilera kulturalak
emateko: edozein erabilera izanda ere pena mereziko lukela
uste dut, egoera penagarrian dago.
Udalak 12 karpa tolestagarri erostea (neurria: 3m x
2m). Herrian zehar hainbat ekintza antolatu ohi dira eta
momentu honetan ez dago horrelako karparik guztion artean
konpartitu ahal izateko.
Biteriko areto nagusiko ekipoak errebisatu eta behar
izanez gero berritu:
soinu-ekipoa, nahasketa-mahaia, proiekzio-ekipoa,
argiztapena, mikrofonoak...
Milagrosa Kapera txukuntzea. Hezetasunak eta goterak
konpondu eta eraikuntzaren fatxada txukundu.
Eraikuntza hori asko erabiltzen dugu herritarrok. Pixka bat
konpontzea uste dut beharrezkoa dela.
Milagrosa Kapera konpondu barrutik: zutabeak, soinu
tresnak hezetasunagatik hondatu egiten dira.
Goiko zapaia erortzeko arriskua egon daiteke gaur egungo
egoeragatik
Urte zaharrean Txaranga jartzea, aspaldiko ohiturak
jarraituz! Jende asko biltzen zen bertan eta azken urte
hauetan urte zahar gauak zeukan esentzia galdu egin duela
iruditzen zait. Polita litzateke ohitura hori berreskuratzea
Udalak musika ekipo bat erostea, bai udal
ekimenetarako, baita herriko eragile sozial ezberdinek
antolatzen dituzten ekimenetarako
Kafe antzoki moduko bat sortzea Hernanin. Egun herrian
ez dago, kontzertuak, emanaldiak, erakusketak...egiteko leku
aproposik. kultur etxea txikia geratzen da, eta ez du
ahalbidetzen formatu ezberdinetako emanaldiak egitea.

BALORAZIO TEKNIKOA
Biteri Kultur Etxeko aretoa motz geratu da arlo askotan, alde batetik, espazio
eszenikoa eta haren disposizioa oso mugatua da hainbat ikuskizun eta
konpainia hartzeko. Eta bestetik publikoarentzat ere oso mugatua da, aforo
eta erosotasunaren aldetik.
2.000-3.000 m2-ko kultur ekipamendu baten proiektua egiteko 122.000 € 172.000 € behar dira.
Baina prozesu honen aurrekontuak ez du auditorio bat egokitzeko nahikoa
baliabide ekonomiko, beraz, prozesutik kanpo geratuko da.
Eraikina modu intentsiboago batean erabili nahi izanez gero, estalkia ez
beste guztia eraberritzea beharko luke. Eraberritze proiektuak egituraren
azterketa bat izan beharko luke barne.
Edozein kasutan lehenik eta behin definitu beharko lirateke eraikinaren
erabilerak eta haiekin egokitzapen proiektua egin.
Erabilgarria dela uste dugu, hainbat herri eta udal ekimenetan erabiliko
litzateke. Orain, Berriak Elkarteak dauka horrelako azpiegitura bat eta
herriko elkarteek haiei egiten dizkiete eskaera.
Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza baten bidez erosiko dira, eta beraz,
prozesutik kanpo geratuko da erosi egingo direlako.
Baliabideak nola jarri herritarren eskura aztertu behar da, batez ere,
proposamenaren bigarren zatiari erantzuteko asmoz.
Biteriko ekipamenduak hobetzen ari gara,
eta hobekuntzak egiten
jarraitzeko aurrekontu gehiago beharko litzake.

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

(500.000€ak
gainditzen ditu)

(Kulturako
prozesuan landuko
da)

(egingo da)

25.000€

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Pentsatu liteke urte zaharretan zerbait antolatzea. Eztabaida prozesua ireki
nahi dugunez, bertan aztertzeko gaia dela uste dugu.
Somatzen da eragile ezberdinetan soinu ekipo horren beharra, ekitaldi
txikietarako, oinarrizko ekipoa. Ekipoak funtzionamendu autonomoa izan
beharko luke. Egunean bertan udal langilerik beharko ez duena. Altaboz,
mikro bat eta musika jartzeko sarrera bat izan beharko luke.
Hernaniko kultur egoeraren eta Hernanik behar duen kultur ereduaren
inguruan hausnarketa prozesua bat egiteko asmoa dago, eta bertan, landu
beharko litzateke gai hau.
Momentuz prozesutik kanpo geratzen da, baina Kultur prozesuan landuko da.

(kultur prozesuan
landuko da)

1.000€

(Kultur prozesuan
landuko da)
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“Ipuin kontaketa” con mas frecuencia y diferentes días
del mes

Saio gehiago egiteko aukera izango bagenu, honakoa da proposamena: 12
saio urtean (orain egiten dugunaren doblea) eta pertsona bat saioa
prestatzeko eta zaintzeko

6.900€

ONDAREA
Prozesuan AURRERA
ONDAREA

PROPOSAMENA

ZKIA
43

Prozesutik KANPO
BALORAZIO TEKNIKOA

Recuperación, arreglo y recolocación del único
letrero de “Hernani” que queda en Hernani en
Lizeaga 9 (Paisak etxea) de los que la Diputación
colocó, en cerámica, en los pueblos de Gipuzkoa a
comienzos del siglo XX

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

Limpiado y pintado con “antigrafitis” las fachadas de
piedra del casco histórico

Printzipioz, FCCren kontratuaren baitan esan, presio gutxiko are finezko
fatxada garbiketen gailua udalaren zerbitzura duela FCCk eta beraz,
antigrafiti tratamenduak, lan hau erraztuko lukeela. Tratamendu hau
emateko lehenik komeni litzake interes berezia duten elementuak zehaztea
eta probatzea, antigrafitiek duten kostua ikusita eta aldiro tratamendua
berritu beharrak eraginda.

44

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA
(Kudeaketarekin lotuta)

2.300€

LURRALDE ANTOLAKETA, ERREPIDEAK, APARKALEKUAK ETA TRAFIKOA
LURRALDE
ANTOLAKETA,
ERREPIDEAK,
APARKALEKUAK
eta TRAFIKOA

ZKIA

PROPOSAMENA

45

Boulevarización de la carretera del circuito (Gi2132 desde Teilerigain a Sorgintxulo) y
ASFALTADO anti-ruido de toda la longitud de la vía.
Como se está haciendo en Añorga o ya se hizo en Ayete,
creación de bidegorris, aumento del número de
semáforos y pasos cebra, reducción del ancho de la
calzada, creación de isletas centrales, etc.
Boulevarizar la carretera GI-2132 desde la rotonda
de Mandazubi hasta la de Galarreta. La GI-2132
soporta un tráfico de 20.000 vehículos diarios. Una
boulevarización propiciaría una circulación más lenta e
invitaría a algunos conductores a tomar un circuito
alternativo.
Instalación de un semáforo en el cruce Tellerigain
kalea con la GI2132. Sería de gran utilidad para los
vecinos y vecinas de Tellergain y Santa Barbara 20/30,

46
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BALORAZIO TEKNIKOA

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari jakinaraziko
zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari jakinaraziko
zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari jakinaraziko
zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)
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Estudiantes y trabajadores de los centros escolares institutos de la zona.
Instalación de nuevas señalizaciones en la A15
antes de la salida de Mandazubi dirección UrnietaDonostia. Informar correctamente principalmente a los
camiones que existe otra salida a Hernani (Hernani
Iparra-Norte) y sus zonas industriales principales
evitando que salgan en Mandazubi camiones que acaban
girando, peligrosamente, en Teilerigain o, incluso,
entrando en el casco de Hernani totalmente perdidos.
A15 eta A5 errepideak insonorizatzeko panelak
jartzea, batez ere A15 errepideen Hernani bailara
guztian zehar bi aldeetan eta A5 ean antziola
auzoaren aldera. Hauen inguruetan dauden
berdeguneetan zuhaitzak jartzea ere gustatuko
litzaidake
Modificación de direcciones en el sistema de
circulación de Hernani:
1).Ejecutar una solución que facilite el acceso a la
rotonda de Antziola y de este modo a una de las
SALIDAS principales de Hernani. Se plantean dos
posibles soluciones globales y distintas alternativas de
las mismas:
a)Que la calle Antziola, en su tramo desde la rotonda
Antziola, hasta su intersección con la calle Oriamendi
sea de doble sentido.
b)Apertura de un nuevo vial perpendicular a la calle
Antziola.
2).Que la calle Oriamendi siga manteniendo su carácter
de vial de coexistencia y tránsito interno vecinal.

51

Herriko errepideen norabideak gainbegiratzea.
Badira herrian zenbait bidegurutze kotxez gainezka:
Ezkerro fruta denda aurrean eta Atsegindegi.

52
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Etxeberri auzoko tunela hobetzea: moduren batean
handituko balitz, Hernaniko beste irteera oso
interesgarria bihurtuko litzateke.
Trenbide azpiko pasabidea hobetu(handitu)
oinezko eta autoentzako irtenbide hobeagoa lortuz
Errepideetako marrak margotu: batzuk margotu gabe
daude eta ez da ondo ikusten. Zubiondo zubitik, tunel
txikira, renferen parean dagoenera.
Florida auzoan aparkalekuen moldaketa: politena
parkearen parean baterian aparkatzen da eta nire ustez

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari jakinaraziko
zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari jakinaraziko
zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Hernaniko Mugikortasun planak eta AASS testuan jasota daude hainbat neurri
egungo errepide eta norabide sistema moldatu eta hobetzen lagunduko
dutenak.
Horretarako kudeaketa egin behar du Udalak egin beharreko aldaketa hauek
ez baitaude Udalaren esku baizik eta promozio urbanistikoekin lotuta.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Hernaniko Mugikortasun planak eta AASS testuan jasota daude hainbat neurri
egungo errepide eta norabide sistema moldatu eta hobetzen lagunduko
dutenak.
Ezkerroko bidegurutzea, herriko bidegurutzerik konplexuenetakoa da, hiru
kale bertan elkartzen direlako. Eta honek garbi eragiten dio trafikoari,
moteldu egiten du noski.
Anbulategi aurretik pasatzen den bidea irteera nagusienetakoa da. Garraio
publikoa eta gainontzekoen irteera bakarra
Horretarako kudeaketa egin behar du Udalak egin beharreko aldaketa hauek
ez baitaude Udalaren esku baizik eta promozio urbanistikoekin lotuta.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Bere garaian ADIFekin egin zen kontsulta eta ez dago aukerarik tunela
hobetzeko, ADIFen arabera.

(Ezin da)

Bere garaian ADIFekin egin zen kontsulta eta ez dago aukerarik tunela
hobetzeko, ADIFen arabera.

(Ezin da)

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Kontuan izanik kasu honetan, aparkaleku hauek erabiltzen direla hauxe da
gure balorazioa.

(Aurrekontu
zehatzaren zain)

egokiago da linean aparkatzea

1234-
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Herrian aparkaleku gehiago sortzeko
proposamena: Txantxillako sarreran karril bat kendu
eta baterian aparkalekuak egitea; Elkano kalean,
polikiroldegiko aldapan dauden aparkaleakuak, linean
egon beharrean baterian aparkatzeko prestatzea; Atzieta
kalean baterian dauden kotxeen arteko tartea txikitzea;
Urbieta kalean, linean aparkatu beharrean baterian
aparkatzea; Txirrita kaleko eskubiko karrila, autobus
geltokia eta gero, linean ordez baterian aparkatzeko
aukera, edo autobus gorriaren geltokia zinkoeneara
eraman eta honela, kale guztian baterian aparkatzeko
aukera egongo litzeteke.

57
Aumentar plazas de aparcamiento, mejorar la
iluminación y aceras del barrio Sagastialde

58

Herriko hainbat leku peatonalizatzea: Hala nola:
- Izpizua-Elkano bidegurutzea, Urumea ikastola,
kontuan izanik herriko haur askok erabiltzen dutela
errepide hori eskolara joateko
- Elkano-Nafar kaleko bidegurutzea, Txarter inguruan
- Karmelo Labaka-Elkano-Antziola kaleko bidegurutzea
- Latsunbe auzoa-Elkano bidegurutzea, bertako
semaforoa kenduz
- Aristizabal-Urbieta kaleko bidegurutzea
- Latsunbe kalea-Urbieta kalea eta Marieluts kalea
elkartzen dituen bidegurutzean
- Zinkoeneako oinezkoen gunea handitu eta ahal den
bidegurutze gehienetan
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Ondorengo lekuetan zeharbideak jartzea:
- Agustindarren errotondan, udaltzaingoren parean.
- Karmelo Labaka kalean, Antziolara bidean,
erdikaldean. Bertan, ibilgailu askok, semafora berdea
ikusi eta abiadura handitzen du. Zeharbidea eta

Baterian aparkatzeko erabiltzen den eremua pintatzea, aparkalekua
margotuz eta hauek hartu behar duten angelua markatuz.
Linean dauden aparkalekuen eremua ere margotu eta aparkalekuak ere
margotu espaloiaren kontra aparka dezaten.
Floridako zuzen honetako errepidea margotu, bi erreiak ondo bereiziz.
Ez dugu bateriatik lineara pasatzeko beharrik ikusten

Txantxillako sarreratik oinezkoen pasabideraino aparkalekuak baterian jar
daitezke baina bidea estutzen denez ( garraio publikoa , zamalanen kamioiak
eta zerbitzu publikoenak, suhiltzailak barne ) espaloi zatia kentzea
ezinbestekoa da, bestela ibilgailuen atze aldeak kanpoan geratuko lirateke.
Elkano kaleako bateraia ez dugu egokia ikusten. Garraio publikoarentzat
espazioa ezin da estutu.
Atzietako aparkalekuak estutzea ez dugu egoki ikusten.
Urbieta kaleko bateria bideragarria da.
Txirrita kaleko proposamenari dagokionez, autobus geltokia bertatik kenduz
gero izango luke bidegarritasuna, bestela ez.
Espaloiak: Zerbitzuetatik aurten egin dira hainbat konponketa eta mantenu
lan Sagastialde auzoko espaloietan.
Aparkalekua: Sagastialden aparkalekuak handitzeko eskaera dela eta,
Hernaniko Udala herri mailako azterketa bat egiten hasiko da aparkalekuen
inguruan, eta Sagastialderen kasua bertan aztertuko da.
Argiteria: Argiteria nagusia aztertu ondoren, badago auzo erdian gune bat
argiteria indartzeko obra egin beharko litzakeena.
Aztertu ditut banan bana proposatu diren guneak:
-

Izpizua-Elkano bidegurutzea: errepide ezberdinetako trafikoa batu
egiten da, trafikoa handitzen den heinean oinezkoentzako arriskua
handitzen da. Hori dela eta, momentu honetan ez dut egokia ikusten
oinezkoei lehentasuna emateko “gune 10” jartzea.

-

Elkano-Nafar kaleko bidegurutzea eta Aristizabal-Urbieta kaleko
bidegurutzea: Inguru horretan dauden zerbitzuak ikusita (Kultur
etxea, Osasun zentroa, Supermerkatuak, autobus geltokiak…)
oinezko-gunea zabaltzea proposatzen dut.

-

Latsunbe kalea-Urbieta kalea eta Marieluts kalea elkartzen dituen
bidegurutzea: Gune honetan egokia ikusten dut oinezkoentzako
gunea jartzea.

-

Zinkoenea: Betidanik autoentzako espazio izanda poliki poliki
oinezkoentzako espazioa bihurtzen ari da. Hala ere, oraindik trafiko
gehiegi jasaten du oinezkoentzako gunea handitzeko.

-

Karmelo Labaka-Elkano-Antziola kaleko bidegurutzea eta Latsunbe
auzoa-Elkano bidegurutzea: Gune hauek trafiko handia jasaten dute.
Azkeneko trafiko aldaketak egin ondoren ez dut egokia ikusten
zerbait gehiago egitea.

Agustindarren biribilgunean udaltzaingoaren parean zeharbidea jartzea ez
dugu egokia kontsideratzen. Agustindarren biribilgunearen egiturak
ahalbideratzen du udaltzaingora eta ingurura iristea alboetan dituen bi ardatz
nagusietatik.
Karmelo Labaka kalean ere baditugu zeharbide pare bat hasieran eta

(Aurrekontu
zehatzaren zain)

Argiteria: 6.000€

(1) Elkano-Nafar
kaleko
bidegurutzea; (2)
Aristizabal-Urbieta
kaleko
bidegurutzea; (3)
Latsunbe kaleaUrbieta kalea eta
Marieluts kalea
elkartzen dituen
bidegurutzea
oinezkoentzat
egokitzea:
36.575€

(Aurrekontu
zehatzaren zai)

konkorra jarri ezkero, abiadura motelduko lukete.
60
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Ibilgailuen gehiegizko abiadura errespetatzeko
neurriak jartzea eskatzen dut.
- Herriko Txantxillako sarrera eta irteera
- Orbegozoko zubia, Oialumera bitarte
- Urbieta pasealekua
- GI 2132, Santa Barbaratik Sorgintxuloraino
- Zikuñagako bailara, Ereñozu bitarte
- Florida kalea, Zinkoeneatik Etxeberrira
- Txirrita kalean
- Aristizabal kalea
- Antziola kalea
- Latsunbe kalea
- Agustindarren errepidean, buelta osoan
Moto eta kotxe trukatu eta zaratatsuek sortzen
duten kutsadura akustikoa eta bibrazioak ekiditeko
neurriak hartzea, bai kontrolak eginez, lege bat eginez
edo dagoena ezarriz horrelako ibilgailuen debekuari
eragingo diona

bukaeran. 120 metroko kale zatian, erdi aldean, zeharbide berria egitea
egokia ikusten dugu.

Herriko zenbait puntutan, abiadura moteltzeko sistema desberdinak jarrita
daude egoki ikusi dugulako abiadura moteltzea. Moteltze hau konkorren bidez
eta banden bidez ere burutzen dugu.
Bestalde adierazi nahi da herriko kaleak zeharkatzen dituzten ibilgailu kopurua
jaistea dela gure helburu nagusia. Mugikortasunaren kontzeptuaren azpian,
mugikortasun segurua da gakoa eta egun jasaten ari gara herriko kaleetan,
herria zeharkatzen duten ibilgailu asko, beste alternatibak izanik herriko
erdigunetik egunero pasatzen direnak. Trafikoa uxatzeko proposamenak
aztertzen ari gara.
Kudeaketarekin erabat lotuta egonik, prozesutik kanpo geratuko da.

(Kudeaketarekin
zerikusia)

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

(Kudeaketarekin
lotuta)

LURRALDE ANTOLAKETA, Herri lanak
Prozesuan AURRERA
ZKIA

LURRALDE ANTOLAKETA
Herri lanak

Prozesutik KANPO
PROPOSAMENA

62
Etxeberriko frontoi atzeko autobus geltokian
markesina edo itxaroteko lekuren bat jartzea
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Martindegi auzoko saneamendua obrak egitea, ur
zikinak, estolderiko urak saneamendu orokorrera
(Loiolako araztegira) bideratu ahal izateko. Hogei
etxebizitzatik gora dira auzoan fosa septikara edo
zuzenean errekara ur zikinak botatzen dutenak eta
honetaz gain aktibitate ekonomiko konkretu batzuk
daude: sagardotegiak, gaztategi bat, e.a.

BALORAZIO TEKNIKOA

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

Autobus gidariarekin hitz egin ostean, gidariak aipatu du puntu
horretatik Bestizan aldera joateko, batzuetan autoak aparkatuta
egotearekin arazoak izaten dituela bertatik pasatzeko. Hau ikusirik,
itxaron leku bat egitekotan, bertan dauden aparkaleku pare bat kendu
eta bertan itxaron leku bat jartzea proposatzen da.

8.500€

Horrelakorik egin da esaterako Ereñozun, beti ere Añarbeko urekin
elkarlanean. Orain arte, proiekto teknikoa Añarbek garatu izan du,
sarea berea izan ohi zelako eta Udalarekin aportazio ekonomikoa
adosten zen. Uste dugu hau dela eskaera honi erantzuteko jarraitu
beharreko bidea.

(proiektua egiteko
zain)

ZERBITZUAK
Prozesuan AURRERA
ZERBITZUAK

Prozesutik KANPO
PROPOSAMENA

ZKIA
64

Kaleetako garbiketa hobetzea. Zenbait auzoetan
makina garbitzailea besterik ez da pasatzen eta
garbitzaileen beharra dago, izan ere, makina txirrikitu
askotara ez da iristen.
65

Komun publikoa Ave Marian. Ave Maria parkea oso
leku egokia da familiak, kuadrilak... arratsalde edo
egunpasak egiteko, baina komunak falta ditu.

66

Larrialdietarako irteera bat Zaharren Egoitzan (1.
pisuan)

BALORAZIO TEKNIKOA
2011ean murrizketak medio, urtean 77.000 eurotako jaitsiera onartu zen
kale garbiketako kanonean, langileen oporrak ez ordeztuz, besteak beste.
Erabaki haren ondorioz, urtean gutxienez langile bat gutxiago izan dugu
zerbitzuan.
Udala kale garbiketa kontratuaren gainbegiratzea eta berrikuspena egitera
doa 2016ko udaberrian eta bertan jaso beharko dira zerbitzuaren hobetze
sistema edo jarraipen zehatza.
Egun Hernanin baditugu hiru komun publiko, Igogailu aurrean, Kiroldegi
atarian eta Tilotan eta beste komun publiko batzuk eraikitzen ari gara
Sagastialde auzoan. Komun hauek obran eginak dire eta egunero
garbitzen ditu Udalak.

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

80.000€

52.000€

(Balorazio zehatzaren zain)

MERKATARITZA

MERKATARITZA

ZKIA

PROPOSAMENA

67

Zabor ontzi gehiago jartzea merkataritza
guneetan

BALORAZIO TEKNIKOA
Iaz ere eskaera berdina egin zen eta horren ondorioz Udalak 14
hondakin ontzi gune berri ezarri zituen.
Plaza Berrin egindako berritze lanak ontzi berriak jarri dira Alde
Zaharrean, lehen zeudenak kendu eta haien ordez, puntu bakoitzean,
laukitxoa duten bakarra jarri. Horrela, lehen lau puntutan laukotea
bazegoen orain 6 puntutan bakarra dago. Horrek adierazten du bi
puntu berritan ere jarri direla:
Gudarien plazan bat eta bestea,
Zinkoenenan, Andrekalek eta Kale Nagusiak bat egiten duen puntuan,
bi ezarlekuren ondoan. Ez zait iruditzen Kaskoan gehiago behar denik.

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

MUGIKORTASUNA ETA IRISGARRITASUNA
Prozesuan AURRERA

MUGIKORTASUNA
ETA
IRISGARRITASUNA

ZKIA

Prozesutik KANPO

PROPOSAMENA

68
Atsegindegi eta Txantxilla lotzeko ranpa
edo eskailera mekaniko bat jartzea.
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71
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73
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75

Nire proposamena da oinezkoek erabiltzen
ditugun espaloietan gure eskubideak
errespeta ditzaten bitarteko gehiago
jartzea. Gai hori ondo bideratzeko
udaltzain gehiago edo beste neurriren bat
hartu behar den.
Hernani eta Donostiako Errekalde auzoa
batzen duen bidegorria egitea
Hernani eta Añorga lotzen dituen
bidegorria eta paseoa eraikitzea
Hernani eta Ereñozu bidegorri batez
lotzea. Herriko gazte ugarik, udan batez ere,
errekara bizikletan joan nahi dute. Autobus
gutxi daudenez eta gertu dagoenez, bizikleta
aukeratzen dute garraiobide egokiena delako
baina errepide horrek arrisku gehiegi ditu.
Hernanitik Donostira Urumea ibaiaren
ertzetik “ibilbide berde” bat eraikitzea,
kirolerako eta paseatzeko leku paregabea da
naturarekin bat egiteko aukera emanez.
Autobus guztien geralekua Urbieta kalea
izatea. Taxi parada zein autobus paradak kale
berdinean kokatzen badira, beste kaleak
libreago geratuko dira eta oztopo gutxiago
suertatuko dira.
Linea de bus a Donosti que llegue a
Etxeberri

BALORAZIO TEKNIKOA

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

Eraikuntza aldetik lan zaila da, izan ere Aristizabal kaleko bi
aldeetan eskailera mekanikoa eten egingo litzateke garajeetarako
sarbideak daudelako.
Beste instalazio batzuk erreferentzia gisa hartuta, esan daiteke
eskailera mekaniko baten lerro metroaren kostua 30.000,00 €-koa
izatera irits daitekeela (BEZ kanpo). Hortaz, bakarrik eskailera
honek 3.750.000 €-ko kostua izan lezake (BEZ kanpo).

(500.000€ baina
gehiago)

Udalak kudeatu
bideratuko da.

arruntetik

(Kudeaketarekin
lotuta)

eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari
zaio.
eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari
zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari
jakinaraziko zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari
jakinaraziko zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari
jakinaraziko zaio

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena. Halere, Aldundiari
jakinaraziko zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren
jakinaraziko
Aldundiaren
jakinaraziko

beharrekoa

da,

eta

aurrekontu

(Ez da Udalaren
eskumena)

INGURUMENA
Prozesuan AURRERA
INGURUMENA

ZKIA
76

77
78
79

Prozesutik KANPO
PROPOSAMENA

Herrian zuhaitz gehiago jartzearen proposamena ondorengo lekuetan:
- Agustindarren plaza inguratzen
- Skate parkearen gainean, Banboo nanoak dauden paterrean
- Atzietas amaieran, bake epaitegia dagoen kalexkan
- Zinkoenetatik florida bidean, etxeberrira arte.
- Florida bidean, gartzia goldarazera sartzeko espaloian
- Karmelo Labakako errotondatik eroskiko aparkalekura
- Karmelo Labaka kalean, Ibai taberna dagoen espaloian
- Txantxillako aparkalekuan
- Lidleko aparkalekuan
- Latxunben, Hernani autoeskola dagoen espaloian eta parean
- Orkolagan, Anboto taberna dagoen plazan.
- Ibaiondo errepidean falta diren lekuetan
- Ibaiondo eta Akarregi bailaran, AMR inguruan.
- Haurreskolaren atzeko magalean, erreka dagoen magalean
- Baratza parkeak dauden pasealeku osoan
- Balantxan, autobus geltoki atzean dagoen paterre horretan
- Karabelen, Zubipe futbol zelai aldera dauden blokeen inguruan
- Karabel eta portu arteko bidegorrian dauden pago setoetan
- Akarregi industriaguneko errepidean, bariante inguran
- Hernani-Donostia bidegorriaren ertzetan
- Atsegindegiko gune peatolean eta G1 eta G2ren geltokietan
- Zinkoenean dauden 4 isletetan
Oro har, ahal den plaza, kale eta zabalak diren espaloi eta bideetan.
Hernani - Donostia bidegorriaren ertzetan zuhaitzak landatzea. Martindegi
auzoaren zatian jartzeko aukera zegoen eta ez dira jarri
Gipuzkoako parke botaniko bat eraikitzea: Txillida lekua dagoen tokian,
Oronako esplanadan, Hernaniko parke botanikoa dagoen horretan, hau
handituz edota Hernaniko harrobian.
Orbegozoko zubiak, GI 2132 errepideak, E5 errepideak zein A15 errepideak
eragiten dituen zaratetarako, insonorizazio neurriak jartzea.

80
Poner en manos de las empresas ayudas para insonorizar motores, por
problemas de ruido en los alrededores de la empresa.
81

Poner en mano de la policía municipal más medios y tiempo para controlar el
ruido de las empresas y si cumplen las condiciones de licencia de actividad

82
Papelerak sortzen duen kutsadura zein zarata ekiditeko neurriak hartzea, bai
usaia ekiditeko filtroak jartzea eta insonorizazio neurriak jartzea.

BALORAZIO TEKNIKOA

AURREIKUSPEN
TEKNIKOA

1.- Agustindarren plaza inguratzen. 2015eko
udaberrian
haltzak landatu dira eserleku
inguruetan. Orain landatutakoaren eboluzioa
ikusi behar da, oraingoz, zuhaitz txikiak dira
baina hasten doazen heinean hasiko dira itzala
ematen.
2. eta 3. proposamenaren inguruan adierazi,
Goroldik aurreikusia duela Atzietako eremu
horretan gaur egun dauden zuhaitzak moztea
eta haien ordez beste landaketa bat egitea.
Horretarako Udalari, ingurune hori biziberritzeko
proiektua aurkeztuko dio Udalari iraila aldera.
Gainontzeko lekuekin lanketa berdina egingo
da, zuhaitzak eta berdeguneak indartzeko
lanarekin jarraituko da, beti ere Goroldiren
gomendio eta proposamenak kontuan hartuz

(Udaletxeak
kudeatuko du
Goroldirekin
batera)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena.
Halere, Aldundiari jakinaraziko zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena.
Halere, Aldundiari jakinaraziko zaio.

(Ez da Udalaren
eskumena)

Aldundiaren eskuduntza da, ez Udalarena.
Halere, Aldundiari jakinaraziko zaio.
Enpresen aktibitateek sorteen duten soinu edo
bestelako kutsaduren jarraipena egitea ez da
Udalaren eskuduntza, eta motorrak insonorizatu
beharko balira, enpresak berak egin beharreko
lana da.
Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu
arruntetik bideratuko da.
Papeleraren jarraipena Eusko Jaurlaritzak eiten
du eta bere kutsadura mota ezberdinen
jarraipena egiten du. Beraz, neurriak jarriak
ditu, jarraipena egiten zaio eta guk dakigunez
betetzen ditu.

(Ez da Udalaren
eskumena)

(Ez da Udalaren
eskumena)
(Kudeaketarekin
lotuta)
(Ez da Udalaren
eskumena)
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Liburu bat, Hernaniko landareen eta animalieen ezaugarriak eta bertako
izenak biltzen dituena. Hernaniko ondare kultural, natural eta linguistikoak biltzen
ditu liburu honek. Herriko 45 pertsonei egindako elkarrizketetatik atera dira datuak,
eta bertako 350 animali eta landare izen biltzen dira. Euskal Herriko udalerri batean
inoiz egin den animalia eta landare izenen bilduma handiena da hau.

Ingurumenaren aldetik interesantea deritzot
gure udalerrian dagoen landare eta animali
aberastasuna bildu eta modu idatzian jasotzea.
Jasotzeaz gain inportantea da herritarren
eskura informazio guzti hori jartzea.

15.000€

INTERNAZIONALISMOA
Prozesuan AURRERA
INTERNAZIONALISMOA

ZKIA
84

Prozesutik KANPO
PROPOSAMENA

Propuesta para la solidaridad política a la lucha
pacífica de los Territorios Ocupados del Sáhara
Occidental aportando material informático,
concretamente, para poder ir grabando vídeos y
fotografiando todo aquello que ocurre. Y escribiendo
noticias al mismo momento que ocurren para difundir a
través de nuestros medios de comunicación (redes
sociales y página web) y por las Redes de Solidaridad
creadas, con la mayor rapidez posible.

BALORAZIO TEKNIKOA
Lankidetza
arlotik
interesgarritzat
jo
dugu
aurkeztutako
proposamena. Ekimenari esker, herritarrek aukera izango dute
gaur egun Mendebaldeko Saharan zer gertatzen ari den jakiteko,
informazio erreala eta kalitatezkoa jasotzeko. Era horretara,
egungo informazio-blokeoa hautsi ahal izango da. Horrez gain,
beste herrialde batzuk jasaten ari diren errealitateak ezagutzeko
ere balioko du, haien inguruko kontzientzia sortu eta herrien arteko
solidaritatean sakontzeko.

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA

2.500€

AUZOAK

Prozesuan AURRERA
AUZOA
LIZEAGA

ZKIA

Prozesutik KANPO
PROPOSAMENA

85
Estrechamiento aceras Victor Hugo kalea y
Larramendi kalea 13, 15 y 17, para poder realizar
un aparcamiento en línea y recuperar las zonas
peatonales invadidas por los vehículos.
86

Pavimento plaza Victor Hugo 4 y plaza
Madalena 8, el pavimento de estas zonas se
encuentra en precarias condiciones.

87
Mejora del paseo y rampa trasera de acceso
desde Urumea ikastola a Sandiusterri kalea
KAXKOA

88
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Kaxkoko fatxaden paretetatik eta pertsianetatik
pintadak kendu eta grafitien aurkako produktua
ematea.

Auzoa berrurbanizatzerakoan aztertu beharreko lanak dira honakoak eta ez
da uste zentzurik duenik, aurrez honelako lanak egitea, ez badira lehen
berrurbanizatze lanak epe luzera aurrikusten eta beraz aurretik lan partzial
batzuk aurreratzea erabakitzen, beti ere proiektua jarraiki.
Larramendi 13.15 eta 17 portalen arteko espaloian 9 autorentzat
aparkalekua sor daiteke.
Bi plazetan zoladura hormigoizkoa da eta azken urte honetan hainbat zulo
eta erramate konpondu dira. Lehen parkea zegoen gunea atondu beharko
litzake, gainontzeko eskaerak berrurbanizatzerakoan egin beharko
liratekeela uste dugu.
Gaur egun Sandiusterrira igotzeko arrapala, hormigoiaz bukatuta dago eta
euri urak bideratzeko erliebe bat dauka gainazalean, honek gurpildun
jendearentzat marruskadura handitu egiten duelarik. Denetara 600m2
berritzeko proposamena aurreikusten da.
Fatxadetan elementu edo interes berezia duten fatxadak bereizi eta
aztertuko dira, baina fatxada ez den elementuetan tratamentua aplikatzeak,
funtzionamenduan eragin dezake, beraz ez da batere egokia ikusten
horrelako elementuak tratatzea.

Udal araudiak betearaztea: Zarata, txakurrak,
kartelak, pankartak… mugatzen dituzten araudiak
betearaztea, Udalak horretarako baliabideak jarriz.

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

Autobus geltoki guztietan hondakin-ontziak
jartzea.

Autobus geltoki guztiak errepasatu ondoren, ikusi da batzuetan badaudela
bertan edo os gertu. Hori dela eta, paradaren batean jartzekotan hauetan
jarriko nituzke:
1.- Zinkoenean, Astigarraga aldera doan paradan.
2.- Txantxillako paradan.
3.- Galarretako bietan
4.- Sorgintxulo goiko paradan.

Itxita dauden Kaxkoko denden erakusleihoak
Kaxkoarekin zerikusia duten argazkiekin
apaintzea.

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

Kaxkoko dendetan errotuluak jartzea "bandera"
ereduari jarraituz, fatxadetatik ateratzen diren
errotuluak izanez.

Eraikuntza inguruko Udal Ordenantzek diote “Hirigune Historikoa
(HE)HS.01” arean kokatutako lokaletan ezarri beharreko errotuluek eremu
horretan indarrean dagoen Babes Plan Berezian horrelakoetarako jasotako
zehaztapenak bete beharko dituztela”.
Hernaniko Hirigunea Erabat Birgaitzeko Plan Bereziaren Ordenantzen 80.
artikuluak (establezimenduen eskaparete, markesina eta errotulei buruzkoa
baita) hau dio:

90
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BALORAZIO TEKNIKOA

92

AURREIKUSPEN
EKONOMIKOA
(Aurrekontu
zehatzaren zain)

(Kanpo)

35.840€

2.300€
(Kudeaketarekin
lotuta)

3.500€

(Kudeaketarekin
lotuta)

(ezin da)

“5.- atala.- Galarazita daude bandera gisan ipinitako errotuluak”
93
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Kaxkoko eraikinei tratamendu bat ematea
bertan pixa egitean eraikina ez zikindu eta
kaltetzeko
Plaza Berria estaltzea. Modu egonkorrean estalita
mantentzearen ikuspegitik, ingurunearekin estetikoki
bat letorkeen estalpe bat egin daiteke. Tren geltoki
zahar baten moduko estalpe bat jartzea izan daiteke
aukera bat. Bestela, montatu eta desmontatu ahal
izateko bestelako estalpe bat ere egokia litzake.

(Proposamen zehatzaren zain, baina prozesuan aurrera)
Dena den, Plaza Berrin estalpe finko bat jartzea ez dela egokia uste da.
Plaza hau asko erabiltzen da (izan bertatik egiten diren joan etorriak, izan
bertan egoten den jendea edo bertan antolatzen diren merkatu eta
bestelakoak) eta duen tamaina eta konfigurazioagatik (zuhaitz eta banku
asko ditu eta ez dago azalera libre handirik) ez da aproposa bertan halako
elementu bat jartzea

(Kanpo)

Suteen prebentziorako neurriak hartu eta
simulakroak antolatzea, beste herri batzuetako
alde zaharretan gertatu dena gerta ez dadin. Ur
hartuneak, su hitzalgailuak, etab. Jartzea ere
kontuan izan beharko litzateke.

2009-2012 Kaxkoko etxebizitzen azterketa egin zen eta horren ondorioz,
sute-arrisku mapa osatu zen. Momentu hartan baloratzen hasi zen neurria,
70 urtetik gorako herritarrak zeuden etxeetan ke detektagailuak jartzea
izan zen.
Beste neurri bat izan daiteke eskuorrik buzoneatzea, non azaltzen dira
oinarrizko gomendioak suteak prebenitzeko.
Bestalde, herritarrek eskatzen dute simulakroak egitea. Hori udal baliabide
eta Donostiako suhiltzaileen laguntzarekin egin daiteke, beste kosterik
gabe.

1.
aukera:
Ke
detektagailuak
(180
etxebizitzatan)=
9.000 €
2. aukera: Suteen
aurkako KIT (180
etxebizitzatan)=
13.680 €

Dirulaguntzak lortzen laguntzea kalean sortzen
diren zarata neurrigabeak direla eta
etxebizitzak intsonorizatu ahal izateko

Ez da ezagutzen xede horretarako erakunde publikoen diru-laguntza
lerrorik.
Horrekin antzekotasun bat eduki dezakeen lerroa, Eusko Jaurlaritzaren EEEEVE erakundeak eskaintzen duen “Leihoak berritzeko Plan Renove” delakoa
izan daiteke. Diru-laguntza bateragarria da beste erakundeetatik jaso
daitezkeen laguntzekin, beraz, Hernaniko Udalak egintza berdinarentzako
laguntza eman dezake.
Udalak diru laguntza partida bat ireki dezake leihoak aldatzeko.

10.000€
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97

Tilosetako zoladura (lurra) konpontzea eta
hobetzea. Erabilera handiko gunea izanik, lurra oso
egoera txarrean dago, erabilera batzuetarako oztopo
bat izatera iristen delarik: haurren jolasetarako,
erortze arriskua dakar, etab.

98
KARABEL

Tilosetako kioskoa hobetu edo berritzea

99

100

1.
aukera:
3.280,00m2
aglomeratu
asfaltiko + Slurry=
157.164,48 €

Ezkiaga pasealekuko zoladura leku askotan hondatuta dago, eta beste
askotan irregularra da, zuloak estaltzeko egindako partxeoak gaizki eginak
baitaude.
aukera:
Zoladura konpontzeko proposamena: lehendabizi lurra berdintzea, 2.
3.280,00m2
aglomeratu asfaltikozko 3 cm-ko geruza bat jarrita eta, horren gainetik,
aglomeratu
koloreko edo koloreetako akabera bat ematea Slurry-rekin edo, bestela,
asfaltiko +
erretsina eta harri birrindu bidez egindako akabera ematea.
erretsina eta harri
birrindua=
229.198,20€
Egin beharra dago gehiago honda ez dadin

12.045,42€

Parkeko lurra aldatzea.

Gomazko lurrari dagokionez, lurrean ez da eten berezirik nabarmentzen
(egurrarekin elkartzen dena ezik), baina bai punturen batean gomaren
azpian aurkitzen den oinarriak eman egin duela eta ondorioz horrek “zulo”
antzeko pare bat sortu ditu, bat oso nabarmena izanik.
Bestetik, egurrezko tarimaz osatutako lurrak, nahiko arazo ematen ditu,
jasaten dituen tenperaturen aldaketen ondorioz.

39.000€

Ibaia garbitzea eta Karabel inguruan
aisialdirako gunea egitea.

URA agentziaren eskuduntza da Urumea ibaia. Dena den, Udalak gestioak

(Ez da Udalaren
eskumena)

101

102
103

ZIKUÑAGA

104
105

106
SANTA
BARBARA

107

Bide-gorri bat egitea bi zubien artean (KarabelZinkoenea) errekaren ondoan Neumaticos Uria
enpresaren aldean.

egingo ditu eta proposamen hau bideratuko du.
Bi zubi horien artean, errekaren aldean, oinezkoen bidea egiteko asmoa du
Udalak. Espazio publikoa estua denez, hiru metroko zabalera, eta aurretik
aipatutako bidegorria existitzen delarik, ez da aurrikusten eremu horretan
beste bidegorririk.

Hormigoizko ping-pong mahai bat jartzea
auzoan.

Kanpoan jartzeko mahaia antibandalikoa izan behar du

Etxe berrietan egingo dituzten urbanizazioan
aurreikusita dagoen parkea egin beharrean
pilotaleku bat eraikitzea; ahal bada, handia
Latsunbeberri auzoan dagoenaren antzekoa.
Auzoan bizikleta eta motoentzako aparkaleku
estalia egitea.
Ikastetxearen beheko aterpean pertsianak edo
Atsegindegi plazan dauden gortinen antzekoak
jartzea. Euria egiten duenetan jolaserako leku
bakarra da eta "korriente" handia egon ohi da.
Auzoko garbiketa egiteko zerbitzua hobetzea
eta horretarako esleituta dagoen diru partida
handitzea.
Mantenimiento regular y programado Arenerosifón-semáforo-acera y laterales hasta la
rotonda

108
Murete o escollera de contención zona de
entrada y salida del barrio
109
Aceras hacia culaquier parte. Se sigue
circulando por las cunetas.
110

111
112
113
114
115

Presencia policial, para tráfico (carretera del
circuito Lau-Bidieta)y alrededores. No se
respetan los semáforos - Velocidad excesiva –
Solicitar realicen las gestiones oportunas y presionen
donde sea necesario.
OLORES: sigue oliendo mal, se puede decir que
este problema va en aumento

Gazte eta helduentzat berriz espazio publikoan aisiako kirola egiteko
eremurik ez dago eta hortaz, proposatutako frontoia oso egokitzat jotzen
da. Hala ere, erabilera aniztasun handiagoa ematen dute frontoi handi batek
baino, Portu, Zikuñaga edo eta Bidebietako plazako moduko frontoi txikiek,
5 x 10 metro karratutakoak eta 3-4 bat metroko altuerakoak, azalera beren
pertsona gehiagok erabiltzeko aukera ematen dutelako.
Zikuñagako elkarteko lokalaren ondoko gunea bizikletentzako aparkaleku
bezala ibiltzea proposatzen da.
Atsegindegiko esperientzia kontuan hartuta elementu finko batez ixtea
proposatzen da, batez ere iparraldeko itxitura eta mendebalderuntz ematen
duen lehenengo elementua ere bai. Itxitura hau, policarbonatoz ixtera
proposatzen da.

(Prozesutik kanpo)
1.600€

(Kudeaketarekin
lotuta)

6.400€

7.200€

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Santa Barbarako harrobiko bidearen eta Arrigoainpeako etxeetara joateko
bidearen artean batez beste 2 m-ko altuerako ezponda dago, eta zenbait
lekutan mozketa oso zorrotza da, horregatik auzoan bizi direnak lurjausiak
gertatzeko beldur dira.
Proposamena: ezpondaren oinarrian hormigoizko eustorma bat egitea, alde
bat bistan duena, batez beste metro bateko altuerakoa.
Arrigoinpea-Santa Barbara auzo elkartearekin harremanetan jarri eta
adierazi didate ez dela auzoko leku jakin batean espaloia egiteko
proposamen zehatza, baizik eta erreibindikazio edo atentzio-deitze bat ,
oinezkoak isolatuta sentitzen baitira, auzoak ez duelako ondoko herrietara
(Urnieta eta Donostiara) oinez joateko biderik.

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

Proyecto de rehabilitación de la Cantera

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

Cierre, por seguridad, para el nuevo
transformador de Iberdrola y también algo de
vegetación para tapar los muros
Regular de alguna forma el tránsito de
camiones a la cantera.
Tratamiento para erradicar las ratas

Udalak begiratuko du ea Arandia betetzen duen, et ahorren arabera
Iberdrolari eskatu beharrekoa eskatuko zaio.
Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.
Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

8.064,66 €

(Kudeaketarekin
lotuta)
(Kudeaketarekin
lotuta)
(Kudeaketarekin
lotuta)
(Kudeaketarekin
lotuta)
(Kudeaketarekin
lotuta)
(Kudeaketarekin
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SORGINTXULO
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MARTINDEGI

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

Hacer seguimiento de limpieza y
mantenimiento de caminos rurales: (1) Arrigoain
- Marraca; (2) Arrigoain - Butano - Jauregui, las
cunetas se podían mantener más limpias; (3) Camino
Institutos - Lago

Herri bideen inguruan Ingurumeneko Sailari dagokiona da herri bide
bazterretan dagoen sastraka eta belar txarrak moztu, zuhaitzen kimaketa
egitea eta herri bideren bat egoera txarrean dagoela ikusten bada, txostena
egin eta herrilanetako departamentuari jakinaraztea.
Kudeaketa egokiago batekin uztartuko da, proposamen honetan jasotako
bideetan begia jarriz.

(kudeaketarekin
lotuta)

Iturregi, faltan las bases de algunos árboles.

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Faltan rebajes en aceras semáforo, Lau-Bidieta.
Futbol zelaiko lokalean argiztapena jartzea.
Udazken eta neguan goiz iluntzen du eta ez da ezer
ere ikusten
Jauregirantza doan bidea argiztatzea, Oronak
egin du bidearen zati bat, baina auzora iristen den
azken zatia argiztapenik gabe dago. 8 farola inguru
beharko litzateke
Sorgintxuloko plazan zaborrontziak jartzea
Sorgintxuloko autobus geltokia egokitzea,
irisgarritasunaren ikuspegitik

124

Martindegi auzoan bizilagunen elkartearen
lokalaren urbanizazio obretarako diru kopuru
bat jasotzea aurrekontuan. Elkartearen
eraikuntzaren bigarren atala auzolanean burutuko
da, baina horren aurretik, lehendabiziko urbanizazioa
egin beharra dago.
Martindegi auzoan Erroilaburutik Epelera
(Orona zaharraren ingurura) jaisteko bidea
egokitzea, "quitamiedos" bat jarrita
Auzoko errepideetan dauden zuloak
konpontzea. (1)Akan baserritik gorantza doan
bidean zulo handiak daude. (2) Txandrene baserritik,
Telleri zahar eta Erroilaburu aldera doan bidean ere
zulo handiak daude.
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FLORIDA ETXEBERRI

Hacer cumplir la ordenanza de perros
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Parque berria estaltzea (etxeberriko bloque 3
ondoan dagoena)
128

lotuta)
(Kudeaketarekin
lotuta)

Florida 99 tik florida 165eraino hobeto
argiztatzea (goiko errepidea)

Udalak
KOXKA
elkartearekin
duen
elkarlanerako
dinamika
eta
hitzarmenaren arabera lan hauek bideratzen ditugu. Beraiekin landuko
dugu.
Egun bertan dagoen argiteria oso eskasa da, eta gainera, argiteri publikoa
martxan jarri arte ez dute argirik, horregatik, instalazioa asko hobetu eta
egun osoan zehar argiteria edukitzeko aukera bideratuko zen.
Egun Orona ingurua eta Sorgintxulo auzoa argiztatuak ditugu, baina tartean
gelditzen den tramoa ez.
Tramoa argiztatzeko zazpi (7) argi puntu instalatu beharko lirateke,
instalazio nagusia hormigoizko zutabeen bidez eta aereon egitea
aurreikusten da.
Plaza horretan jendea egonean egoten bada, orduan bai jarri beharko
litzatekeela lauko hondakin ontzi bat. Baina bat bakarrik, lau frakzio bilduko
dituena.
Udalak KOXKA elkartearekin duen elkarlanerako dinamika eta
hitzarmenaren arabera lan hauek bideratzen ditugu. Beraiekin landuko
dugu.

(Kudeaketarekin
lotuta)
4.500€

14.325€

665€
(Kudeaketarekin
lotuta)

Urbanizazio obrak hasi ziren baina aurrekontu arazoengatik erabat bukatu
gabe geratu ziren. Komeni da hau bukatzea auzolanean eraikina egiten
jarraitu ahal izateko.

20.000€

Aurten, 2015 urtean zehar egin da.

(Egina)

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.
Haurren jolas parkeetan estaldura jartzeak haiek euria egiten duenean
erabiltzeko aukera ematen badu ere espazio horien argiztapen eta
aireztapen naturala ere oztopatzen du.
Hortaz, nire proposamena martxan dagoen Atletismo pistaren ondoko
parkeko estalduraren prozesua burutu eta hura martxan egonda onurak eta
galerak baloratu ondoren parke berriak estaltzeko irizpideak jartzea da.
Egungo argiteri araudia betetzen du, baina zenbait argi-puntu zuhaitzen
begetazioa dela tapatuak daude eta horrek puntu beltzak egotea bideratzen

(Kudeaketarekin
lotuta)

(Kanpo)

8.500€
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Panelak jartzea trenaren soinua tapatzeko
(Bestizan kalean)

130
Etxeberriko bloque 7 ren atzeko eskaileretan
ranpa bat egitea karroak eta helduak igo al
izateko

PORTU

131
Portuko tunelean trafikoa erregulatu, zentzu
bakarreko izanez (goitik behera) edo peatoiak
babesteko Baden bat jartzen tunelan sartu baino
lehen (Portu aldera)
132
Espaloi bat sortu Tuneletik Lonja bitarteko
tramuan, oinezko edo peatoientzako ez dago inongo
babesik.
133

Umeen parkea haunditu edo behingoz berritu,
joko berriren bat jartzen eta goma zikina eta zulatuta
aldatzen

134
Portu eta Geltoki arteko bidea argitu eta zorua
berritu
135
136

Autobus geralekua egokitu informazio zutabe
baten bitartez, ordutegiak eta ibilbideak zehazten
dituen informazioa jarri.
Elizatxo ikastolaren aurrean trafikoa
erregulatzea, espaloietan piboteaz jartzen kotxeak
espaloi gainean jarri ez izateko eta peatoiak pasa
ahal izateko.

du. Argiteria hobetzeko aukera badago, argi puntuei altura emanez,
konfigurazioa aldatuz eta LED luminaria berrien inplantazioarekin, gainera
horrek, eraginkortasunaren eskutik egungo argi narangatik argi txurira
pasatzeko aukera legoke.
Oso proposamen interesantea baina zalantza dut horrek trenaren zarata
entzutea ekidingo lukeen. Bereziki Bestizan auzoko etxeetara iristen dena,
zeren etxeen altuera handiagoa da jarriko liratekeen panelena baian.
Lagundu dezake hori bai, Florida muturrean dauden etxe baxuak jasotzen
duten zarata murrizteko.
Panel horiek jartzea ordea ez da Udalaren egin beharra. Udalak modu
ofizialean eskatuko dio Renferi, Hernanitik pasatzen den trenbide zatian
zarata murrizteko panelak edo elementuak jartzeko.
Etxeberri auzoko 7 zenbakiko eraikinaren atzeko aldean 17 eskalera-maila
eta 4 eskailera-atal dituen eskailerak daude. Proposamen honen bitartez
oztopo arkitektonikoak ezabatzea lortuko litzake.
Eskailera horren ordez malda bat jarriko balitz, apirilaren 11ko 68/2000
Dekretua aplikatuz, %8ko arranpa lortuko genuke, 2,00 m-ko zabalerakoa.
Fitxa teknikoak irudian adierazten diren xehetasunekin.
Ez dugu inolaz ere planteatzen zentzu bakarreko bidea bihurtzea Portuko
bidea. Ezinbestekoa da bide hau bi norazkoetan mantentzea, Portura
iristeko eta inguruko etxebizitzetara iristeko Karabeletik sartzea
ahalbideratzen duelako.
Abiadura dela eta badira moduak hau nolabait motelarazteko eta lurreko
oztopak dira erabilienak. Bideragarria da honelako sistema bat ( badena
aukera bat da ).
Gaur egun Portu auzoan trenbide azpiko tuneletik Lonja bitarte dagoen 105
ml-ko bideak 30 ml-ko espaloia dauka bakarrik, ezkerraldean, eta gainerako
zatian oinez doazenak galtzadan barrena ibiltzen dira.
Proposatzen dut espaloi bat egitea, bidearen ezker aldeko luzera guztian,
batez beste 1,50 m-ko zabalera izango duena, eta bidearen zabalera 5,50
m-tan uztea.
Haur jolasak margotu behar dira, eta segurtasun lurra konpondu. Elementu
gehiago jartzeari dagokionez, proposamena, segurtasun lurra haunditzea
litzateke, gerora, adosturiko elementuak jarri ahal izateko.
Egun Portutik Renfeko tren geltokira doan bidea ez dago osotasunean
argiztatua eta dagoen argiztapena eskasa izateaz gain asko hobetu daiteke.
Egungo argiteri instalazio aereoa kentzea proposatzen da, konfigurazio
berria izango duen argiteria eraikitzeko.

(Renferekin
kudeatu)

56.269,24 €

(Aurrekontu
zehatzaren zain)

20.435,99 €

9.500€

16.474 €

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

(Kudeaketarekin
lotuta)

Udalak kudeatu beharrekoa da, eta aurrekontu arruntetik bideratuko da.

(Kudeaketarekin
lotuta)

