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BILERAREN XEHETASUNAK /  
DETALLES DE LA REUNIÓN: 

DINAMIZAZIOA /  
DINAMIZACIÓN: 

- Landutako gaiak/ Temas tratados: Ingurumena, 
Energia, Jarduera fisikoa eta Kirola, Elikadura 
burujabetza eta Herri segurtasuna / 

Medioambiente, Energía, Ejercicio físico y deporte, 

Soberanía alimentaria y Seguridad ciudadana 

- Hitzordua: Udaletxeko pleno aretoa, arratsaldeko 
18:00etan 

- Parte hartzaile kopurua/ Número de participantes: 
18 herritar, 7 emakume eta 11 gizon.  

- Aztikerreko dinamizatzaileak: Markel Ormazabal 

eta Maitane Barrenetxea  

 

 
 

 

 
 

 



1. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA  

 

Estibaliz Aldeiturriaga zinegotziak saiora bertaratutakoei ongi etorria egin die. Erabaki Hernani prozesuaren 

bigarren fasean gaudela azaldu du, proposamenak jaso ondoren, hauek lehenesteko garaia dela aipatuz.  

Alkatearen aurkezpenaren ostean Maitane Barrenetxea Aztikerreko teknikariak gaurko saioaren nondik 

norakoak azaldu ditu: 

La concejal Estibaliz Aldeiturriaga ha dado comienzo a la reunión agradeciendo la participación de las 

personas asistentes. Después de la breve presentación, Maitane Barrenetxea técnica de Aztiker ha 

explicado el orden del día de la reunión:  

 

1. Aurkezpena eta prozesuaren errepasoa / Presentación y repaso del proceso  

2. Kanpoan geratu diren proposamenak eta arrazoiak / Propuestas que han quedado fuera 

3. Proposamenak lehenesteko ariketa / Ejercicio de priorización 

4. Hurrengo urratsak eta balorazioa / Próximos pasos y valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON GAUDE? 

1.Fasean, herritarrek Hernani hobetzeko proposamenak egiteko aukera izan dute. Guztira 533 proposamen 

jaso dira apirila eta maiatzean zehar. 

2.Urratsa proposamenak lehenestea dugu. Prozesu honetako 500.000€ekin ezin izango dira jasotako 

proposamen guztiak bete, hori dela eta, herritarrekin adostutako 3 irizpiderekin batera proposamen 

batzuk lehenetsiko ditugu. Lehenesten ez direnak prozesutik kanpo geratuko dira. 

3.Urratsa proposamenen balorazioa izango da. Horrela, udal teknikariek lehenetsitako proposamen guztiak 

baloratuko dituzte. 

4.eta azken urratsa proposamenak bozkatzekoa izango da. 

 

1ª fase, ha consistido en recoger propuestas. En total hemos recibido 533 propuestas. 

2ª fase priorización de propuestas. Los 500.000€ de este proceso no podrá hacer frente a todas las 

propuestas recibidas. Por ello, se acordaron con la ciudadanía 3 criterios de priorización. 

3er paso será la valoración de propuestas. El personal técnico realizará las valoraciones correspondientes. 

4º y último paso será la votación ciudadana de todas las propuestas. 



2. PROPOSAMENEN ERREPASOA  

 

Proposamen gehienak baloratu egin dituzte Udalean, eta hauetako batzuk prozesutik kanpo geratu dira.  

Proposamenak kanpo gelditzeko arrazoiak azaldu dira lehendabizi, eta ondoren, gaurko saiokoak diren eta kanpoan geratu diren proposamenak aurkeztu 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. 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 166.000€ak gainditzen 

dituztenak ere kanpo geratu dira. 

- Beraz, aurrera egin duten proposamenak aurrekontu zehatz bati 

lotutakoak izan dira. 

 

 Entre todas las propuestas recibidas, algunas no son competencia del Ayuntamiento, quedando fuera del proceso (Gobierno Vasco, Diputación, u 

otras entidades) 

 Las que son competencia del Ayuntamiento siguen en el proceso. Entre ellas, 

 Algunas de ellas ya están previstas en el presupuesto de este año, por lo que se descartan en este proceso 

 Otras propuestas no están contempladas en el presupuesto de este año, siguen adelante. De entre ellas,  

- Algunas no necesitan presupuesto ya que se pueden gestionar con los recursos municipales actuales (quedan fuera) 

- Otras no son viables técnicamente o superan presupuesto (quedan fuera) 

- Siguen en Erabaki Hernani aquellas que necesitan presupuesto 

 

 



Proposamenak jasotzeko lan fasearen ondoren, Udalak lehendabiziko irakurketa eta antolaketa egin du. Horrela, hainbat proposamen prozesutik kanpo geratu 

dira. Bi diapositiba hauek kanpoan geratutakoak eta hauen arrazoiak jasotzen dituzte. 

 

Tras haber recogido todas las propuestas, el Ayuntamiento ha realizado una primera lectura y organización de propuestas. Este primer filtro ha dejado fuera del 

proceso algunas propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gaurko saioan landuko diren gaiei dagokionean, kanpoan geratu diren proposamen zehatzak hauek 

dira: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SAIOAN LANTZEKO PROPOSAMENAK 

 

3. LEHENTASUNAK  

 

Proposamenen balorazioak aurkeztu ostean, proposamenak lehenesteari ekin zaio. Leheneste irizpideak hiru hauek izan dira: 

1. Herritarren egunerokoa errazten du. Irisgarritasuna, Segurtasuna, Oinezko ibilbideak, bizi kalitatea… / Facilita el día a día 

2. Ingurumena babestuko duten neurriak - proposamenak izatea / Protege el medioambiente 

3. Elkarbizitza eta hiritartasuna bultzatzen ditu. Proiektu eta proposamen hezitzaileak dira / Convivencia, civismo, educativo 

4. Amaitzeko, partaide bakoitzak bere gustoko hiru proposamen aukeratuko ditu / Valoración personal 

 

ENERGIA eta ARGIZTAPENA 

  

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

1 Energi berriztagarriekin soilik hornirtzeko eta jasangarritasunean oinarritutako herri bat izateko plan orokor baten 
beharra. 

-2 16 9 2 25 

2 Udal eraikin publikoetan Energia Aurrezteko neurriak hartzea (Biteri, Udala, Beterri, Eskolak, Brigada...). Aislamendua 
eta argiztapena: berogailu sistemak berrikusi eta ondo programatu (beharrezkoa denerako bakarrik); fluoreszente, 

incladestente eta kontsumo baxuko bonbilak led argiterira aldatu eta sentsoreak jarri, presentzia detektagailuak, 
pertsonen presentziaren arabera intentsitatea jaisten duten gailuak, argitasun sentsoreak (*4) 

9 16 9 0 34 

3 Kaleetako argiteriaren ikerketa bat egiteko beharra, argi kutsadura murrizteko. Argiztapen maila zein den, zein gune 

diren argi kutxadura sortzen dutenak leku batzuk argi askorekin eta beste batzuk gutxirekin. (*2) 

7 10 8 0 25 

4 Herri adimentsu bat izateko argiteri tradizionala aldatzea proposatzen da; -Gauean argiteri publikoaren kontsumoa 
murrizteko, pertsonen eta ibilgailuen  presentziaren arabera, argiteri intentsitatea regulatzen duten detektagailuak eta 
elementu elektronikoak kaleetako argiterian zehar jartzea; -kaleetako argiteria led teknologiarekin ordezkatzea. (*2) 

10 12 5 0 27 

5 Udalak eta herritarrak energia berriztagarriekin konpromisoa indartu. -2 7 1 0 6 

6 Realizar una huerta solar con paneles fotovoltaicos en los terrenos de la antigua cantera de Santa Barbara para la 

producción de energía eléctrica renovable. 

-5 2 0 0 -3 

7 Ginasioko makinetan, bizikletan, arrauna, step...energia sortzen duten dinamoak jartzea -5 6 -1 0 0 

8 Udalak 2 ibilgailu elektriko edo hibridoak erostea 3 11 -1 0 13 

9 Udalak Goienerrekin kontratua egitea 1 9 6 0 16 

10 Poner o renovar el alumbrado del Camino Negro, desde la rotonda hasta Zikuñaga 14 2 11 0 27 

11 Cambiar/renovar iluminación a LED en todo el barrio de Lizeaga.  8 9 4 0 21 

12 Renovar - homogeneizar la iluminación del barrio Karabel  7 7 6 0 20 

13 Laubidieta pasa ondoren dagoen autobus geltokian, Donostiarako norabidean, argiztapena hobetzea 12 1 7 0 20 

14 Instalar farolas en carreteras que conectan Hernani y Donostia (de Galarreta a Miramón y de Galarreta a Rekalde) 11 2 6 0 19 

15 Mejorar la iluminación del camino que une Hernani con Ergobia paralelo a las vías del tren y el río .  14 3 10 0 27 
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ELIKADURA BURUJABETZA 

     

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

16 Baratze parke gehiago sortzea, hala nola; santabarbara auzoan, paradorreko berdegunen, portu auzoan, zubiondoko 

lurretan,.. uste dut, posible den neurrian, auzo bakoitzak bere baratze parkea euki beharko zuela. 

6 8 8 0 24 

17 Elikadura subirotasuna izateko hainbat ekintza egitea: 
- Lehen sektorean lana egin nahi dutenei erraztasunak eta baliabideak jartzea; 
udal lurrak lantzea, lur pribatuen jabeekin hitz egitea... 
-Herriko eskoletako jangeletan, jatetxeetan..,dauden janari soberakinak izoztea eta behar duten pertsonei ematea. 

-Herriko berdeguneetan, pasialekuetan (santa barbara, ibaiondo, baratze 

parkean...) eta mendietan fruitu zuhaitzak landatzea. 

9 12 14 1 36 

 

 

 

 INGURUMENA 
     

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

18 Baratza asko landu gabe daudela eta, lur horiek lantzen ez dituztenen aurrean zerbait egin. Kudeaketa hau hobetzeko 
medioen beharra proposatzen da. Beste alde batetik, Antziola aldean gelditzen den baratza parkean bi baratza gehiago 
eta Sagastialdekoetan 6 berri egitea. Baita ere, baratza parkeek erabiltzaile gehiago izateko, baratza batzuk erdibitzea 

proposatzen da. Agian batzuei astunegia egien zaie 30 m2 lur eremua lantzea.  

6 11 10 0 27 

19 Herri baratzetan, ureztatze sistema jarri. Baratza bakoitzean, iturri bat jarri. 7 0 3 0 10 

20 Zinkoenean dauden hondakin lurperatuen zuloetan zuhaitzekin, zuhaixkekin, landare bizkorrekin... berdegune bat 
sortzea proposatzen da. 

0 4 -1 0 3 

21 Tilos aldean, Elizaren fatxadari pegatuta, landareak landatzeko oxidozko edo harrizko jardinera finko batzuk egitea 
proposatzen da. 

-1 1 -2 0 -2 

22 Skate pistan belarra ez hazteko jarri zen plastikozko maila kentzea proposatzen da. Ez du bere funtzioa betetzen, 
iskinetan belarra hazten da, maila estaltzeko landatu ziren untzak falta dira eta leku batzuetan altxatua dago. 

-5 -3 -3 0 -11 

23 Airearen kalitatea (NO2, SO2, CO2...) eta izpi ultramoreen indarra, zein den azaltzen duten panel informatzaileak. 
Zinkoenean, panel elektroniko bat eta, udaletxeko web orrialdean informazioa azaltzea. 

3 1 2 0 6 

24 Herriko airea kutsatzen duten enpresei ( AMR, Papelerak, Atofina, kimikak...) ke isuriak murriztea derrigortzea, plan 
bat sortzearen bitartez; udalaren konpromisoa eskatzea (*2) 

11 15 14 2 42 

25 Zarata kutsadura sortzen duten ibilgailuen jabeei tutu hodiak aldatzera derrigortuko dituzten medioak (teknologia 
finkoa, teknologi mugikorra,..) erostea eta kontrolak egitea proposatzen da. 

8 12 6 1 27 

26 Hernani nekazal kimiko eta elikagai trasgeniko gabeko herri izendatzeko plan bat sortzea 4 10 8 0 22 

27 Udal eraikinak garbitzeko (biteri, kiroldegia, kaleak…) produktu kimikoak erabiltzen dituzten enpresak ez kontratatzea 1 11 3 0 15 
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 HONDAKINAK      

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

28 Sentsibilizazio kanpainak sustatu herria txukun mantendu eta zaintzeko. Atez atekoaren inguruan informatu (datuak), 
ondo egiten ez dutenen ohiko jarrerak salatu; herritarrak kontzientziatzeko ikastaroak; sentsibilizazioa eta kontrola 
uztartu; formación-información-campaña-sanción (*5) 

6 11 8 1 26 

29 Retorna sistema bat herriko supermerkatuetan eta kaleetan jartzeko beharra 7 12 10 0 29 

30 Txotx garaian, kedadeta, oialume dantza festa... sortzen diren plastiko basoak murrizteko, berrerabiltzen diren basoak 
erosteko aukera ematea 

7 13 9 0 29 

31 Biteri kultur etxean aterkientzako plastiko zorroak kentzea. 0 3 6 0 9 

32 Hondakin ontzi gehiago: urbieta kalean; plazetan eta parkeetan; autobus geltokietan; Karabel – Zikuñaga artean; (*5) 13 10 9 0 32 

33 Kaxkoan dauden hormigoizko hondakin ontziak egokitu, estetikoki txukundu. Loreak jarri. -1 -1 1 0 -1 

34 Zabor ontzi biribiletan hobekuntzak egitea: brailez idatzitako letrak goiko aldean (zuloen gaineko tapan),plastikoa 
botatzeko ontzia handiagoa izatea, zer non bota jakiteko goiko aldean ere kolorean jartzea, zigarro puntak botatzeko 
zirrikitua jartzea 

11 4 8 0 23 

35 Herriko kale, plaza eta eraikin publikoen sarreretan, zigarro puntak botatzeko eduki ontziak jartzea 7 6 6 0 19 

36 Auzo konposta egiteko etxola gehiago; etxola Lizeaga kalean (*2) 12 14 8 0 34 

37 Limpieza diaria en Sagastialde (no existe recogida diaria de basuras mezcladas en Sagasialde) 6 8 7 0 21 

38 Atez aterako maiztasuna handitu organiko eta ontzi arinentzat. Biak batera ateratzeko aukera astean bitan adibidez. 9 3 1 0 13 

39 Revisar el sistema de recogida de basuras para poder echar todos los días cualquier tipo de residuo.  -1 -2 -1 1 -3 

5.  
6.  

 HERRI SEGURTASUNA      
Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

40 Kaxkoan suaren prebentziorako neurriak hartzea 10 4 11 0 25 

41 Zaharren Egoitzako Eguneko Zentrutik ateratzeko, larrialdietarako irteera bat behar da. Pasabide bat egin daiteke 
Urumea ikastola aldera. 

15 3 10 3 31 

42 Cuando se producen desperfectos en vienes particulares por los eventos multiludionarios, que se haga cargo el seguro 
del Ayuntamiento o el de los organizadores del evento. 

7 0 9 0 16 

43 Aumentar la policia municipal, poner medios para formarles y más vigilancia nocturna sobre todo en los eventos 
multitudinarios y temporada sidrería (*2) 

10 2 14 0 26 

44 Arauak eta ordenantzak hausten dituzten pertsonak hezteko eta zigortzeko beharra; -Herriko errepideetan araututako 
abiadura errespetatzen ez dutenak; -Gehiegizko azelerazioak egiten dituztenak; -Klaxona modu desegokian erabiltzen 

dutenak; -Zebra bideetan eta kohesistentzia guneetan oinezkoen lehentasuna errespetatzen ez dutenak; Lurrera 

hondakinak botatzen dituztenak; Zarata ordenantza betetzen ez duten ibilgailuak; Atez atekoa gaizki egiten dutenak; -
Txakur kakak jasotzen ez dituztenak; -Txakurrak aske eramaten dituztenak; -Tabernetako ateak irekiak; tabernen 
aforoak; -txotx, oialume eta kedadetan edariak kristalezko ontzietan zerbitzatzen dituzten ostalariak; -Botellon; -Adin 
txikikoei alkohol salmenta; -..... 

7 0 6 1 14 
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 JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA      

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

45 Udal kirol ekipamendu eta instalazioen erabilera ikerketa bat egin, eraginkortasuna bultzatzeko (*2) 9 6 9 0 24 

46 Skait pistan zenbait interbentzio egitea: Pistaren erdialdean trukoak egiteko elementuak kentzea, pista ingururatuz 
lurrarekin egindako lurrezko panel "sonoabsorbente"-ak egitea, bertan landatuta zeuden setoak berreskuratzea; -eta 
erabilera ordutegia urte guztian zehar berdina izatea 8:00-etatik 22:00-tara izatea.  

2 -1 1 0 2 

47 Kirol errendimendua (egoera fisikoa) neurtzeko material/gailuak: Encoder T Force; Opto Jump eta zelula 
fotoelektrikoak; 20 pulsometro Poler Team; Ordenagailu portatila; 2 Ipad; Korrika egiteko zinta, 24Km/h abiadura 

hartzen duena; 3 Kronometro; Laktato analizatzailea. Herri modura horrelako gailuak erostean, herriko kirol talde 

guztiek erabili ahal izango dute eta gastua elkarbanatu. Kirol patronatutik kudeatu ezkero (eskaerak egin, egutegiak 
antolatu etab) herriko kirol talde ezberdin guztientzat bere jardunerako interesgarria den materiala eskura izango 
genuke, kirol taldeei gasturik suposatu gabe. 

14 5 12 6 27 

48 Zubipen markadore elektroniko bat jartzea, estetikoki eta funtzionaltasunagatik, elektronikoa eta izenak euskeraz 
jartzeko aukerarekin  

7 -2 1 5 11 

49 Bizikletan ibiltzeko zirkuito  bat egitea (Ave Mariako parkearen albo batean, piszinetako aldean dagoen basotxoan), 
txirrindaren domeinu eta abilezia hartzeko, ez inongo lasterketa edo konpetiziorik egiteko. Zirkuitu  hau bertan dauden 
zuhaitzik bota gabe egin beharko litzake. 

2 -3 0 0 -1 

50 Bizikleta parke legal bat egitea, gazteentzat eta ez hain gazteentzat. Lurrez egindako maila ezberdinetako jauziekin 
(txikia, ertaina, handia) eta zirkuitu txiki batekin. Horretaz gain jaietan erakustaldiak edo lehiaketak ere antolatu 

daitezke. Euskal herrian oso leku gutxi daude kirol hau praktikatzeko (dirtjumpa).  

0 0 1 0 1 

51 Rokodromo bat eraikitzea (kanpoan, nahiz kiroldegian) 9 1 8 0 18 

52 Latsunbe Berriko frontoia estaltzea (*3) 12 2 8 1 23 

53 Kiroldegi kanpoan, Biterin edota Latsunbe inguruan korrika egitera doan edota erosketak etab... utzi nahi 
dituztenentzat takila batzuk. 

9 2 5 0 16 

54 Herrian zehar ping-pongean jolasteko mahai gehiago jarri.  6 -1 1  6 

55 El solárium de encima de la piscina, se utilice como multipista (*2) 9 3 9 0 21 

56 Ejercicios al aire libre para jóvenes como por ejemplo taichi, rumba, yoga, bailes varios, circuitos deportivos, patinaje, 
etc 

8 3 12 1 24 

57 Ubicar más aparatos para hacer ejercicio en Ave maría para gente más jóven: barra de dominadas, bancos de 
abdominales... 

10 1 10 0 21 

58 Kirol gune publiko bat belodromoarekin, futbol zelaiarekin, beisbol zelaia etab. 5 2 7 0 14 

59 Paarkour parke bat jartzea: Parke muerto parkean / Ave Maria (*2) 2 1 5 0 8 

60 Atletismo pistako zorua aldatu. Harmailak jarri   (*7) 14 9 14 14 51 

61 Atletismo pista inguruan (barruan) belarra txukundu eta prestatu korrika egiteko 17 12 16 4 49 

62 Atletismo pista inguruan (barruan) bizikleta eta patinetan ibiltzeko belodromo bat egin 1 -2 -3 0 -4 

63 Arreglo del Frontón de los Tilos 3 2 6 0 11 

64 Irristaketa praktikatzeko pista bat presatzea (jada existitzen den eremu baten lurzorua egokitzea izan daiteke) eta 
horretarako lehentasuna izateko adierazi panel baten bidez. Aukerak: Gabriel Celaya plazako eremua; Elizatxo 
ikastolako jolas eremu estalia; Gartzia Goldaratz-eko jolas eremua; Gabriel Celaya eraikineko (Enplegu Gunea-Beterri) 
jolas eremua (*2) 

5 1 6 3 15 
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65 Patinetan ibiltzeko ibilbide egoki bat asfaltatu.  Ibilbide aukera bat: Karabeletik abiatuta –Landare - Arizeta – Akarregi 11 4 12 4 29 

66 Una pared  (frontis) en la cancha deportiva de Zikuñaga para un fronton, que tenga un tamaño adecuado para jugar a 
pelota mano y a pala. 

15 4 14 0 33 

67 Poner más gradas en el campo de rugby 9 2 11 1 23 

68 Frontoiko gimnasioa berritu eta egokitu kirol kluben beharretara 8 3 5 0 16 

69 Trinkete bat egin, AMR inguruan dauden paretak erabiliz 6 3 9 0 18 

70 Espazio publikoan boley kantxa bat egin 9 3 8 0 20 

71 Espazio bat egokitu, kirol elkarte guztiek beraien gauzak gordetzeko, beraiek biltzeko… (co-working espazioa) 12 3 13 0 28 

72 Espazio publiko bat sortu, kirol elkarte guztiek entrenatu dezaten. Praktika anitza bultzatzen duen espazio bat eta 
beraien ekintzak bisibilizatzeko balio duena. 

14 1 12 0 27 

73 Zinkoenean, autobus parada baino lehen dagoen bidegorria txukundu eta segurtasuna bermatu dezan egin beharreko 
aldaketak egin 

10 2 11 0 23 

74 Zikuñaga auzoan, papelera atzetik, arraun instalazioetara joateko bidegorri bat egin. 12 6 12 0 30 

75 Pistina irekiak irailean ere irekitzea 11 3 11 0 25 
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ONDORIOAK: 

Leheneste koadroetan datu guztiak agertzen dira. Bertan markatuak daudenak izango dira prozesuan 
aurrera egingo duten proposamenak. 

Zerrenda honetan jasotzen dira AURRERA EGINGO DUTEN PROPOSAMENAK:  
 

El cuadro de priorización recoge los contenidos de toda la dinámica. Las propuestas señaladas serán las 
que seguirán adelante en este proceso. 

Esta última lista recoge LAS PROPUESTAS QUE SEGUIRÁN EN EL PROCESO:  

 

PROPOSAMENA BAL. 

Atletismo pistako zorua aldatu. Harmailak jarri   (*7) 51 
Atletismo pista inguruan (barruan) belarra txukundu eta prestatu korrika egiteko 49 
Herriko airea kutsatzen duten enpresei ( AMR, Papelerak, Atofina, kimikak...) ke isuriak 
murriztea derrigortzea, plan bat sortzearen bitartez; udalaren konpromisoa eskatzea (*2) 

42 

Elikadura subirotasuna izateko hainbat ekintza egitea: Lehen sektorean lana egin nahi dutenei 
erraztasunak; Herriko eskoletako jangeletan, jatetxeetan… dauden janari soberakinak izoztea 

eta behar duten pertsonei ematea; Herriko berdeguneetan, mendietan fruitu zuhaitzak 
landatzea. 

36 

Udal eraikin publikoetan Energia Aurrezteko neurriak: Aislamendua eta argiztapena: berogailu 
sistemak berrikusi, programatu; bonbilak led argiterira aldatu, sentsoreak jarri, presentzia 
detektagailuak, presentziaren arabera intentsitatea jaisteko gailuak, argitasun sentsoreak (*4) 

34 

Auzo konposta egiteko etxola gehiago; etxola Lizeaga kalean (*2) 34 
Una pared  (frontis) en la cancha deportiva de Zikuñaga para un fronton 33 

Hondakin ontzi gehiago: urbieta kalean; plazetan eta parkeetan; autobus geltokietan; Karabel 
– Zikuñaga artean; (*5) 

32 

Zaharren Egoitzako Eguneko Zentrotik ateratzeko, larrialdietarako irteera bat behar da. 
Pasabide bat egin daiteke Urumea ikastola aldera. 

31 

Zikuñaga auzoan, papelera atzetik, arraun instalazioetara joateko bidegorri bat egin. 30 
Retorna sistema bat herriko supermerkatuetan eta kaleetan jartzeko beharra 29 

Sortzen diren plastiko basoak murrizteko, berrerabiltzen diren basoak erosteko aukera ematea 29 
Patinetan ibiltzeko ibilbide egoki bat asfaltatu.  Ibilbide aukera bat: Karabeletik abiatuta –

Landare - Arizeta – Akarregi 

29 

Espazio bat egokitu, kirol elkarte guztiek beraien gauzak gordetzeko, beraiek biltzeko… (co-
working espazioa) 

28 

Herri adimentsu bat izateko argiteri tradizionala aldatzea proposatzen da; -Gauean, pertsonen 
eta ibilgailuen presentziaren arabera, intentsitatea regulatzeko detektagailuak; -kaleetako 

argiteria led teknologiarekin ordezkatzea. (*2) 

27 

Poner o renovar el alumbrado del Camino Negro, desde la rotonda hasta Zikuñaga 27 
Mejorar la iluminación del camino que une Hernani con Ergobia  27 
Baratzen kudeaketa hobetzeko medioen beharra. Beste alde batetik, Antziolan bi baratza 
gehiago eta Sagastialdekoetan 6 berri egitea. Baita ere, baratza batzuk erdibitzea  

27 

Zarata kutsadura sortzen duten ibilgailuen jabeei tutu hodiak aldatzera derrigortuko dituzten 
medioak (teknologia finkoa, teknologi mugikorra,..) erostea eta kontrolak egitea  

27 

Kirol errendimendua (egoera fisikoa) neurtzeko material/gailuak: Encoder T Force; Opto Jump 
eta zelula fotoelektrikoak; 20 pulsometro Poler Team; Ordenagailu portatila; 2 Ipad; Korrika 
egiteko zinta, 24Km/h abiadura hartzen duena; 3 Kronometro; Laktato analizatzailea.  

27 

Espazio publiko bat sortu, kirol elkarte guztiek entrenatu dezaten.  27 

Sentsibilizazio kanpainak sustatu herria txukun mantendu eta zaintzeko. Atez atekoaren 
inguruan informatu (datuak), ondo egiten ez dutenen ohiko jarrerak salatu; herritarrak 

kontzientziatzeko ikastaroak; sentsibilizazioa eta kontrola uztartu; formación-información-
campaña-sanción (*5) 

26 

Aumentar la policia municipal, poner medios para formarles y más vigilancia nocturna sobre 
todo en los eventos multitudinarios y temporada sidrería (*2) 

26 

Energi berriztagarriekin soilik hornirtzeko eta jasangarritasunean oinarritutako herri bat 
izateko plan orokor baten beharra. 

25 

Kaleetako argiteriaren ikerketa bat egiteko beharra, argi kutsadura murrizteko.  25 

Kaxkoan suaren prebentziorako neurriak hartzea 25 
Pistina irekiak irailean ere irekitzea 25 

 



2. SAIOAN LANTZEKO PROPOSAMENAK 

 

4. HURRENGO URRATSAK  

 

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

dira: 

 
- Aurrera egingo duten proposamenak 

teknikarien eskuetara pasako dira, 

balorazioak egin ahal izateko. 

- Iraila amaieran, balorazio tekniko guztiak 
jasoko dira eta dokumentu batean 
aurkeztuko dira. 

- Prozesuaren azken fasea, urrian abiatuko 
da, proposamen guztien bozketa abiatuko 
da. 

 

 

 

Los próximos pasos de este proceso serán los 
siguientes: 

- Las propuestas priorizadas pasarán a manos 
del personal técnico municipal para realizar 
las valoraciones correspondientes 

- A finales de septiembre presentaremos un 
documento que recoja todas las 
valoraciones. 

- La última fase del proceso será la votación 
ciudadana de todas las propuestas. 

 

 

 


