
BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Zaharren egoitzaren aurrean dagoen espaloian : aulki gehiago jarri. Baranda 

guztia saneatu 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Bankuei buruzkoa 114. proposamenarekin bat aztertu eta baloratu da. Edozein kasutan aipatu 

beharrekoa da espaloi horren gainean ibilgailuak aparkatzen direla askotan honen zabalera 

murriztuz. Bankuak jarriko balira irisgarritasun arazoak egon daitezke, pasatzeko zabalera nahikoa 

ez zen geldituko eta. 

 

Barandaren berrikuntzari buruz, aztertu da eta beharrezkoa da hau konpontzea. Lan hauetarako 

aurreikuspen ekonomikoa egiten da. 

 

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

 

6.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

4 hilabete. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

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

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Poner una barandilla entre la fuente y la carretera de la pista deportiva de 

Zikuñaga 

Revisión y reparación de barandillas que están podridas y en mal estado entre 

otras las que hay en las escaleras de la Calle Elkano a Orkolaga 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herriko eskudel batzuek berrikuntza lanak behar dituzte. Hauetan konponketak egitea beharrezkoa 

litzateke. Elkano eta Orkolaga bitartekoak eskatzen dira baina gehiago egon daitezke. 

 

Zikuñagan eskudela eskatzen den zatia aldapatsua da eta eskudela jartzeak zentzua dauka. 

 

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

 

30.000€ (Berri batzuk jartzeko eta daudenetan konponketak egiteko). 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

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

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

 Poner más bancos en algunos puntos de Hernani y zona de Florida. 
 Renovar los bancos del parque de Karabel 

 Bancos subida Puerto a Hernani centro 

 Bancos nuevos en el parque de karabel 

 Renovación bancos (Karabel) 

 Tilosetan, Izpizua kale aldera, txoznak eta pretil artean zeuden bankuak  (3) berriro jarri 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Banku batzuk berritzeko eta berriak jartzeko eskatzen da. 

 

Bankuen berrikuntzari buruz, Karabeleko parkearen kasuan bankuak egoera txarrean zeudela 

jakinarazi zen sailean orain dela hilabete batzuk. Horrela zela ikusi zen eta banku hauek berrikuntza 

prozesuan sartuta gaude. Urrirako guztiak berrituta edukitzea espero da. Lan hauek hiri altzarien 

mantenu partidaren barne egiten ari gara. Bankuen estruktura egoera onean dagoela ikusi da eta 

egurrean egin beharreko konponketak eta aldaketak egiten ari gara. 

 

Banku berriak jartzeari buruz, egokia izan daiteke aipatzen diren beste eremuetako batzuetan. 

Proposatutakoen artean leku aproposenak aukeratu beharko dira. 25 banku berri inguru jartzeko 

aurreikuspena egiten da. 

 

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

 

10.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

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

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

Udaletxeko plazaren (Gudarien plaza) lurra konpondu 
Deserosoa da, pertsona helduentzat igarotzeko zaila, Lizeaga kaletik etorri eta arkuetatik sartuz gero 

hasierako zatia (arkupea) lisatua dago, baina ondoren ez, eta hortik espaloira igotzeko koska oso 

handia da. Orokorrean herritarren joera da uraren kanalizazioaren bidetik igarotzea plaza. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Plazan dauden bi areken funtzioa (ur isurkiak) euri ura jasotzea da, bere egitekoa betetzeko sekzio 

hidrauliko nahikoa duelarik. Oinezkoen biderako areka handitzen bada, indarrean dauden 

irisgarritasun Arau Teknikoei jarraituz, arekak espaloi baten gutxieneko zabalera izan beharko luke 

(2 metro) eta plazak badu oinezkoentzako espaloi bat perimetro guztian, zoladura erregularra duena. 

 

Aipatutako espaloira igotzeko koxka handiko irisgarritasun oztopoa kentzeko, arkupe ondoan 

oinezkoentzako ibiak egin litezke plano inklinatuen bidez 

 

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

 

Bi oinezkoentzako ibiak egitea: 7.260 euro 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

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

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera (oinezkoentzako ibiak egitea) 

 



BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

 

 PROPOSAMENA 55 

 

Hernaniko anbulatorioaren inguruan, ezinduentzat egokitutako aparkaleku 

gehiago jartzea. 
 
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Kontuan izanik, biztanleriaren zahartzea eta anbulatorioaren beharra eta erabilpena gero eta 

handiagoa dela , egokitzat jotzen dugu beste aparkaleku bat prestatzea behar hauetarako. 

 

Gaur egun, goi aldeko aparkalekuan, plaza bat dago horretarako. 

Behe aldean ez dago besterik ez delako leku hain segurua. 

 

Leku aproposena dagoenaren ondoan beste bat gehitzea da. 

 

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

 

600€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

2019ko udaberrian egin daiteke. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Herri lan saila. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 
 

 PROPOSAMENA 

 

Sorgintxulo sarreran dagoen markesinaren irisgarritasuna hobetzea. 
Arreglar la marquesina de Sorgintxulo-Meabe 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Badirudi autobus gidariek ezin dutela geltokiraino behar bezala hurbildu irisgarritasuna bermatu ahal 

izateko. Markesina dagoen eremuaren berrantolaketa eskatzen du arazo honek. Espaloia eta 

autobusa gelditzen den lekuaren arteko tartea egokitu beharra ikusten da. 

 

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

 

10.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

9 hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

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

 

Urte bat (2019) 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 

 


