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BILERAREN XEHETASUNAK /  
DETALLES DE LA REUNIÓN: 

DINAMIZAZIOA /  
DINAMIZACIÓN: 

- Landutako gaiak/ Temas tratados: Haur, nerabe 
eta gazteak, Kultura, Berdintasuna, Gizartegintza 
eta auzoetako beharrak / Infancia y juventud, 

Cultura, Igualdad, Política social y necesidades de 

barrios 

- Hitzordua: Biteri kultur etxean, arratsaldeko 
18:00etan 

- Parte hartzaile kopurua/ Número de participantes: 
6 herritar, 4 emakume eta 2 gizon.  

- Aztikerreko dinamizatzaileak/ Dinamizadores/as: 

Markel Ormazabal eta MaitaneBarrenetxea  

 

 
 

 

 
 

 



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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 
 

AISIALDIA, HAURRAK, NERABEAK eta GAZTEAK 
  

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

1 Una sala de psicomotricidad 6 0 5 0 11 

2 Haur-Txoko bat 5-11 urte bitartekoentzat. Hainbat herritan daukaten bezala; Adibidez; Donostia, Beasain, Irun,.. 4 -1 5 0 8 

3 * Haurrentzako aisialdi taldeak bultzatu; Kanika moduan. 
* Haurrentzako zinea ez dadila soilik urritik apirilera mugatu. 

4 3 5 0 12 

4 Actividades para jóvenes, nuevos locales de reunión y realización de conciertos al aire libre, juegos, etc 3 2 5 0 10 

5 Edoskitze gela edo lokal publikoa, bai titia eta bai biberoiak emateko egokitzea 3 -2 3 0 4 

 
 
 

 
 
 

 
 

AUZOETAKO BEHARRAK 

     

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

6 Cursos para adultos, rotativos en los barrios: informática, Euskara, etc (*2) 5 0 6 0 11 

7 Asesoramiento para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en temas administrativos (subvenciones, solicitudes, 
etc.) 

6 -1 6 0 11 

8 Que Hernaniko Udala se haga cargo del alquiler de un nuevo local, que esté situado en el Kaxko, como ya se hace con 
alguna asociación de vecinos de Hernani 

4 0 4 0 8 

 

 

 

 

 

 

 



 BERDINTASUNA eta GIZARTEGINTZA – POLITIKA SOZIALA      

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

9 Plax zerbitzua luzatu. Gaur Egun oso ordu gutxi dauzka 5 -1 6 0 10 

10 Bestetik herriko kultur ekintza, kirol jardueretan parte hartu dezagun haur zaintza batzuk. Adibidez Biterin egiten 

diren hitzaldietarako, kiroldegiko spining edo beste edozein saiotarako... ez guztietarako baina astean batean edo 
zerbitzu hori egotea ona iruditzen zait.  

6 0 6 2 14 

11  Zaintza sareak auzoetan: astean zehar, haur-zaintzaz kolektiboki eta doan arduratzeko egitasmoa (auzotarren 
txandakako antolaketaz).  

5 0 6 0 11 

12 Auzoetako adineko pertsonak eta haur/gaztetxoak elkartuko dituen dinamika. Elkartrukea: bizipoza batzuk, jakintza 
besteak. Helburua: elkar ezagutzea eta elkarrekin gozatzea (auzotarren txandakako antolaketaz gauza daiteke 
dinamika hau).  

4 1 5 0 10 

13 Auzotrukea: auzoen artean elkar ezagutzeko dinamikak.  4 1 5 0 10 

14 Herri mailan, jubilatutako pertsonentzako ezagutze dinamikak. Lagunarte bat sortzeko aukera emango duten 

dinamizazioa (egitasmo honek hasieran dinamizazio bat eska dezake, baina parte hartzearen baitan horien kabuz 
jarraitu ahal izango dute beren burua antolatzen).  

5 0 6 0 11 

15 Etxebizitza duina lortzeko programa edo sarea eraiki. Alokairu sozialerako dauden herri diru-laguntzak indartu. 
-Babesgabetasun egoeran dauden herritarrentzako mikrokredituak indartu; Arazo energetikoak pairatzen dituzten 
etxeentzako diru-laguntzak eskaini; Etxebizitzatzen gaia lantzeko prozesu parte hartzaile bat martxan jarri.( Adb: 

Etxe hutsen gestioa, dirulaguntzak… etab landuko dituena) 

6 3 6 0 15 

16 Es necesario pensar en cómo ayudar a los que piden limosna en las puertas de los supermercados de una manera 
digna y constructiva 

4 -1 5 0 8 

 
 GARDENTASUNA, PARTE HARTZEA, KOMUNIKAZIOA eta 

TEKNOLOGIA BERRIAK 

     

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

17 Minbizi tasa azaltzen duen mapa bat sortzea eta honen arabera kutxadura murrizteko plana sortzea 4 5 6 2 17 

18 Aplicación Hernani (APP) donde se notifiquen noticias, notas, propuestas, trabajo, obras… 4 0 4 0 8 

19 Wifi gratis en el pueblo (*2) 1 -4 0 0 -3 

20 Kuota minimoa ordaintzea interneta herri osoa eduki -1 -4 -1 0 -6 

21 Herritarrok udalera bidaltzen ditugun proposamenak zein fasetan dauden jakiteko, sistema informatikoa 
modernizatzea  

5 1 3 1 10 

22 Udaleko tramiteak, antolamendua, fluxutasuna, kordinazioa, kaosa… hobetzekoa proposatzen da. Ez dakit nola egin 
daitekeen, noizbait udala digitalizatu eta informatizatu behar da 

6 4 5 0 15 

23 Erabaki guneak sortzea herritarren beharrak zeintzuk diren jakiteko, udalak dituen asmo guztiak azaltzeko, herriak 

erabakietan parte hartzeko, udalaren errealitatea ezagutzeko... 

5 1 5 2 13 

24 Herriko erabaki inportante guztiak herritarrok erabaki beharko genituzke, hala nola; zer nolako etorkizuna eraiki nahi 
dugun ezpezie eta gizarte bezala, arau subsidiarioen inguruan eztabaida sakon bat, udaltzaingoen betebeharrak, 
nekazal kimiko gabeko herri bat bezala agertu nahi dugun, udaleko soldatak, aurrekontuak nola eta zertan gastatu, 
turismo eredua, tabernen ordutegi itxierak, lantegiek airera egiten dituzten isuri kaltegarriak... Guzti hau prestatzen 
joateko eta erabaki guneak sortzeko, prozesuko diru partida bat erabiltze proposatzen da. 

6 3 5 1 15 

25 Erabaki Hernani prozesuan egiten diren zenbait proposamenen jarraipena egiteko eta erantzuna jakiteko, bai udalaren 
kudeaketan gelditzen direlako edo udalaren eskumenean ez direlako, horien berri jakitako medioak sortzea 
proposatzen da. 

3 1 3 0 7 



 
 MERKATARITZA, TURISMOA ETA TXOTX GARAIA      

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

26 Bisitariei herriko interes guneak, zerbitzu guneak, komunak, hilerria, aisialdi guneak...non eta zein distantziatan 

dauden azaltzen duten seinale bertikalak eta mapak kaxkoan eta herriko kaleetan zehar. 

3 2 6 0 11 

27 Potenciar proyectos económicos y turísticos ( distintos de las juergas y los eventos multitudinarios) asignar un 
importe económico para ello. 

2 1 3 0 6 

28 Poner mas WC fijos para evitar meadas que se realizan en los eventos en parques, portales, paredes, etc.  5 5 5 1 16 

29 Sagardotegi garaian mugak jartzea komenigarria da 4 4 4 0 12 

30 Txoxt garaiak herritarrei eta herriari sortzen dion higadura nolabait orekatzeko, sagardotegietako menuetan 
pertsonako 3€-ko zega bat kobratzea eta ibaiondora aparkatzera etortzen diren autobusei eserlekuko 2€- ko zerga 
bat kobratzea edo bertan aparkatzeagaitik tasa bat ordaintzea 

0 0 0 0  

31 Txotx garaian, larunbatetan lbaiondo lantegietan aparkatzen duten autobusen ordutegia, gaueko 1:30-ra mugatzea. 1 1 3 1 6 

32 Herriko, kaxkoan bereziki, komertzioari bultzada bat eman, irekita dauden, eta ireki daitezkeen komertzio horiei 
babesa ematea da.  
- Herrian erostearen garrantziaren inguruko kanpaina abiatu. HERRIAN BIZI, HERRIAN EROSI. Honek, bizitza ematen 
digulako danori. Eta bereziki, supermerkatu handietan erosteak dakarren kalte horiek ekiditeko. 
- Alkilerretan diru laguntza jarriaz, komertzio bat irekitzeko/ zein irekita dutenei... Diru laguntza hori eskatu ahal 

izateko, baldintza minimo batzuk ezarriaz.  
- Kaxkoan dauden lokal itxi horiei, aukera bat eman irikitzeko. Kalea, txukunagoa, eta biziagoa egongo zen (tokiak 
abilitatzeko diru laguntza bat ere, ondo legoke aztertzea) 
Herriari azken finean BIZITZA ETA BIZIPOZA eman, herriko kaleak, irekiaz eta beteaz, herriko ekonomia solidaria eta 
eraldatzailea bultzatuaz.  

6 3 6 0 15 

33 Compra de nuevas luces navideñas y poder así iluminar un mayor numero de calles y zonas. -3 -4 -3 0 -10 

34 Negozio bat irekitzeko erraztasunak izateko, prozesuko diru bat erabiltzea. 4 2 5 0 11 

35 Herriko tabernen ordutegia murriztu gaueko orduetan, Gaueko 3:00tan ixteko muga izan dezatela 1 1 3 0 5 

 

 
 HEZIKETA      

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

36 Kaleetako paretetan, kartelen bitartez eta itxita dauden lokalen erakusleihoen bitartez, sentsibilizazio esaldi eta 

irudiak jartzea 

4 1 6 0 11 

37 Egunerokotasunean erabiltzen diren produktu kimikoak sortzen duten osasun eta produktu hauek inguru giroan ez 
bukatzeko, xaboiak, desodoranteak, hortzetako pasta, etxea garbitzeko produktu naturalak... nola egin herriko 
ikastetxeetan erakusteko programa bat prestatzea 

3 5 3 0 11 

38 Gizarte, balioetan, kooperazioan,  kolektibitatean eta kontsumo arduratsu eta murritzagoaren inguruan herriko eskola 

guztietan formakuntza eskaini. 

2 1 4 0 7 

39 Herriko berdeguneetan, lore baratzen (lore eta zuhaixka apaingarriekin egindako gunetxoak) beharra. Modu honetan, 
ume horiek herrian zehar beraiek landatutako landareak errespetatu eta hazten ikusiko lituzkete. 

5 6 5 0 16 

40 Abiadura arauak errespetatzen ez dituztenak, zakurrak suelto eta hauen gorotzak jasotzeko arauak betetzen ez 

dituztenek, zarata ordenantza betetzen ez dituzten ibilgailuen jabeek, boteiloia egiten dutenek... zer nolako isuna 
duten adierazten duten seinaleak jartzea proposatzen da. 

3 3 4 0 10 

 



 KULTURA      

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

41 Musika udalekuak antolatzea udan, horrelako azpiegitura bati nolabait 'bizitza' emateko aukera paregabea delako 
ustea  

2 1 4 0 7 

42 Kultura arloan Udal artxibo historikoa digitalizatu eta interneten denon kontsultarako jarri beharko zen. Gure herriko 
historia lantzen duten ikertzaileei lana erraztuz. 

5 3 6 1 15 

43 Kulturan ere gure herriko artista eta grafiteroekin ekimen zabala eta irekia martxan jarri gure herrian dauden hainbat 
pareta gris eta ilunak argitzeko. Herri askotan zabaltzen ari da muralena  herria biziberritzeko eta apaintzeko. 

5 4 6 0 15 

44 8.000€ aspalditik egiten ari garen ipuina finantzatzeko. Ipuina jendea sentsibilizatzeko eta egoera larriak salatzeko. 
Ipuina dago idatzia, itsuek ere ulertu dezaten. Marrazkiak erliebeetan, ukitu ditzaten 

6 4 6 5 21 

45 Biteriko ikastaroetan aukera zabalagoa izatea haur eta gazteentzat 5 1 5 0 11 

46 Actividades para niños/niñas de 0 a 3 años 2 1 4 0 7 

47 Kultur-etxea handitu, berritu eta egokitu 5 1 4 1 11 

48 Mantenimiento de los centros culturales de Hernani Kulturetxe paredes, ventanas, cine: asientos rotos, escenario 
ajado 

5 1 5 0 11 

49 Milagrosa kapera eta inguruak txukundu 4 2 4 0 10 

50 Reutilizar el edificio de urumea como músika eskola, y sede de asociaciones. 5 1 6 0 12 

51 Ave Maria kafe Antzoki moduko batean bihurtzea 4 3 4 1 12 

52 Espacio abiero para EVENTOS como S. Juan, etc 0 0 1 0 1 

53 Festetan edota oporretan antolatzen diren ekitaldietan haurren egunean Astigarragan antolatzen dituzten jaiei 
erreparatzea, ze bertan hainbat ur-jolas, puzgarri berezi, tailerrak... eta oso ondo egon ohi dira. Donostia aldean 
auzoetan antolatzen dituzten tailerrak bezalakoak antolatzea asteburuetan (Aieteko liburutegian bezala) 

3 1 3 0 7 

54 Nik uste dut interesgarria izango zela Udal Liburutegia larunbat guztietan irekitzea. Eta igande goizetan ere bai. 6 1 6 0 13 

55 Kontziertoak gehiago 2 -1 2 0 3 

 

 
 ONDAREA      

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

56 Kaxko historikoan zehar dauden monumentu historikoetan (plazan, udaletxean, eraikinetan, elizetan, pasabideetan, 
metraietan...,) hauen informazioa azaltzen duten plaka informatzaileak (urtea, historia pixka bat...) jartzea  

6 0 6 0 12 

57 Galtza Errealeko bidetik kendu ziren adokinak, jatorriko tramu batean jartzea proposatzen da izan zena simulatuz. 
Egun herriko leku batzuetan kokaturik daude, duten balioa desestimatua egonez. 

-1 1 2 0 2 

58 Ave Mariako parkean dagoen etxea erabilgarri egin. 2 1 4 0 7 

59 Crear una partida presupuestaria plurianual:1. Subvencionar la recuperación de elementos perdidos, la limpieza y 

eliminación de elementos extraños de las fachadas. 2. Seleccionar grupos de casas del casco histórico y eliminar o 
reordenar los cables. 3. Estudio que comprobará los últimos lanzados de cable, obras en fachada realizada, etc que 
estén incumpliendo la ordenanza de protección del Casco 

1 1 2 0 4 

60 Recuperar el letrero de "Hernani" de la calle Lizeaga 9 colocado en su día por la Diputación  2 1 4 0 7 

61 Crear un fondo económico para que universitarios hagan proyectos de fin de carrera, para mejorar y recuperar el 
Kaxko histórico de Hernani o zonas emblemáticas de Hernani. Así como desarrolar un plan estratégico para la 
reparacióm de las zonas mencionadas por estar descuidadas.  

6 1 6 0 13 



ONDORIOAK: 

Zerrenda honetan jasotzen dira AURRERA EGINGO DUTEN PROPOSAMENAK:  

Oharra: saio bakoitzetik heren batek aurrera egingo zutela azaldu zen saio irekian. Kasu honetan, 21 
proposamen hautatzea aurreikusten zen, baina 20.proposamenetik aurrera 11 proposamenek balorazio 
bera dute. Beraz, guztiak aurrera pasatzea erabaki da. 
 
Esta última lista recoge LAS PROPUESTAS QUE SEGUIRÁN EN EL PROCESO:  

Nota: en la reunión abierta se explicó que pasarían la fase de priorización un tercio de las propuestas. En 
este caso serían 21, pero 11 propuestas tienen la misma puntuación, por lo tanto, pasarán todas a la 
próxima fase. 
 

PROPOSAMENA BAL. 

8.000€ aspalditik egiten ari garen ipuina finantzatzeko. Ipuina jendea sentsibilizatzeko eta egoera 
larriak salatzeko.  

21 

Minbizi tasa azaltzen duen mapa bat sortzea eta honen arabera kutxadura murrizteko plana  17 
Poner mas WC fijos  16 

Herriko berdeguneetan, lore baratzen (lore eta zuhaixka apaingarriekin egindako gunetxoak). Modu 
honetan, ume horiek herrian zehar beraiek landatutako landareak errespetatu eta hazten ikusiko 
lituzkete. 

16 

Etxebizitza duina lortzeko programa edo sarea eraiki.  15 
Udaleko tramiteak, antolamendua, hobetzea, udala digitalizatu eta informatizatu behar da 15 

Herriko erabaki inportante guztiak herritarrok erabaki ahal izateko, guzti hau prestatzen joateko 
eta erabaki guneak sortzeko, prozesuko diru partida bat erabiltze proposatzen da. 

15 

Herriko, kaxkoan bereziki, komertzioari bultzada bat eman, irekita dauden, eta ireki daitezkeen 
komertzio horiei babesa ematea da.  

15 

Kultura arloan Udal artxibo historikoa digitalizatu eta interneten denon kontsultarako jarri beharko 
zen. Gure herriko historia lantzen duten ikertzaileei lana erraztuz. 

15 

Kulturan ere gure herriko artista eta grafiteroekin ekimen zabala eta irekia martxan jarri gure 
herrian dauden hainbat pareta gris eta ilunak argitzeko.  

15 

Herriko kultur ekintza, kirol jardueretan parte hartu dezagun haur zaintza batzuk. Adibidez Biterin 
egiten diren hitzaldietarako, kiroldegiko spining edo beste edozein saiotarako...  

14 

Erabaki guneak sortzea herritarren beharrak zeintzuk diren jakiteko, udalak dituen asmo guztiak 
azaltzeko, herriak erabakietan parte hartzeko, udalaren errealitatea ezagutzeko... 

13 

Udal Liburutegia larunbat guztietan irekitzea. Eta igande goizetan ere bai. Eskerrik asko 13 

Crear un fondo económico para que universitarios hagan proyectos de fin de carrera, para mejorar 
y recuperar el Kaxko histórico de Hernani o zonas emblemáticas de Hernani.  

13 

* Haurrentzako aisialdi taldeak bultzatu; Kanika moduan. 
* Haurrentzako zinea ez dadila soilik urritik apirilera mugatu. 

12 

Sagardotegi garaian mugak jartzea komenigarria da 12 
Reutilizar el edificio de urumea como músika eskola, y sede de asociaciones. 12 
Ave Maria kafe Antzoki moduko batean bihurtzea 12 

Kaxko historikoan zehar dauden monumentu historikoetan (plazan, udaletxean, eraikinetan, 
elizetan, pasabideetan, metraietan...,) hauen informazioa azaltzen duten plaka informatzaileak 
(urtea, historia pixka bat...) jartzea  

12 

Una sala de psicomotricidad 11 
Cursos para adultos, rotativos en los barrios: informática, Euskara, etc (*2) 11 
Asesoramiento para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en temas administrativos 

(subvenciones, solicitudes, etc.) 

11 

 Zaintza sareak auzoetan 11 
Herri mailan, jubilatutako pertsonentzako ezagutze dinamikak.  11 
Bisitariei herriko interes guneak, non eta zein distantziatan dauden azaltzen duten seinale 

bertikalak eta mapak kaxkoan eta herriko kaleetan zehar. 

11 

Negozio bat irekitzeko erraztasunak izateko, prozesuko diru bat erabiltzea. 11 
Kaleetako paretetan, kartelen bitartez eta itxita dauden lokalen erakusleihoen bitartez, 

sentsibilizazio esaldi eta irudiak jartzea 

11 

Xaboiak, desodoranteak, hortzetako pasta, etxea garbitzeko produktu naturalak... nola egin herriko 
ikastetxeetan erakusteko programa bat prestatzea 

11 

Biteriko ikastaroetan aukera zabalagoa izatea haur eta gazteentzat 11 
Kultur-etxea handitu, berritu eta egokitu 11 
Mantenimiento de los centros culturales de Hernani Kulturetxe paredes, ventanas, cine: asientos 
rotos, escenario ajado 

11 

  



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. 

 

 


