
BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:  INGURUMENEKO UNITATEAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Ampliar el parque de huertos urbanos y cambiar la forma de gestionar el 

parque 
 

Habilitar nuevos huertos urbanos en l azona de Sorgintxulo 

Baratze parque gehiago sortzea 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Balorazioa iazkoaren berdina: 

 

Udal baratze parkearen helburua hasiera hasieratik izan da beste modu batera baratze bat izateko 

aukera ez duen jendeari aukera bat ematea baratze bat izateko. Udalak lurra eta baratze bat 

kudeatzeko gutxieneko lanabesak sorta jarri ditu baratzegileen eskura. Handik aurrera, baratzegile 

bakoitzak ikusi behar du beste lanabes gehiago behar dituen ala ez eta gehiagoren beharrean dagoela 

pentsatuko balu ba berak moldatu hura lortzen edo elkartearekin adostu guztien artean lortzeko. 

Hori da hain zuzen ere baratze komunitarioen printzipioa. 

 

Baratze gehiago jartzearena berriz, iaz adierazi nuen berbera, ADOS beti ere Udalak apostu sendo 

bat egiten badu proiektuaren alde eta pertsona edo enpresaren bat jartzen badu baratze horien 

kudeaketarako.  

 

Beste Udalerri batzuetan hala egiten da; hau da, Udalak baratzen parkea kudeatzeko enpresa bat 

kontratatzen du eta enpresa hori da arduratzen dena alta eta bajak kudeatzeaz, Enpresa berak 

kudeatzen ditu itxarote zerrendak, ziurtatzen du barazkigintza ekologikoa egiten dela. Ikastaroak eta 

tailerrak ere antolatzen ditu. Ez da bakarrik lurra jarri eta herritarrak kudeatzea. Alderantziz, 

barazkigintzaren inguruan zerbitzu integral bat dute antolatua. Zergatik ez antzeko zerbait egin 

Hernanin. Jada badira lau urte baratzek eman zirela. Datorren urteko iraian tokatzen da kontratuak 

berritzea. Hitz egin dezagun Karabelekorekin, Ekogunearekin, Kimubatekin eta antzeko zerbait 

antolatu dezagun Hernanin. Horrek aukerak zabaltzen dizkigu beste eremuren batean ere, herritar 

horrek eskatzen duen bezala, baratze gehiago egiteko. 

 

 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):  

 

Duela 5 urte baratze eremuak sortzeko genuen aurrekontua 72.000 €-takoa izan zen. Gutxiago 

gastatu zen baina orain, nik proposatzen dudana kontuan, berriak eraiki eta guztientzat kudeatzaile 

egokiak kontratatzea urte osorako, aurrekontua 72.000 €-takoa egokia dela iruditzen zait 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Urte bat 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Herrilanak, Ingurumen Unitatea, Kontratazio Saila eta Bilketa departamentua 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

Gastuetan. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Aurrera (beti ere goian adierazitako baldintzetan) 

 


