
HERRITARREK 2018ko AURREKONTUAN SARTZEKO  

EGINDAKO PROPOSAMENEN 

 BALORAZIOAK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esku artean duzuen dokumentu honetan Hernaniko 

herritarrek 2018ko Udal Aurrekontuan txertatzeko 

proposamenen balorazioak jasotzen dira. 2017ko ekaina 

eta iraila artean udalak egindako lanaren itzulketa dugu.  

 

 

Jasotako proposamenak arloka sailkatuak izan dira.  

 

 

Proposamenak egin diren jatorrizko hizkuntzan agertzen 

dira zuzenean, ez da itzulpenik egin. Balorazio teknikoak 

Euskaraz eginak izan dira.  

 

Edonork proposamenaren jatorrizko hizkuntza ulertzen ez 

badu, edozein proposamenen eta balorazioen 

itzulpena(k) eska dezake, gurekin harremanetan jarriaz 

(erabakihernanidecide@gmail.com). 

 

Lan fase honen amaierara iritsita, prozesuaren azken fasea 

garatzea besterik ez da geratzen: proposamenen bozketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento recoge las valoraciones de las propuestas 

realizadas por la ciudadanía de Hernani para el Presupuesto 

Municipal de 2018. Las propuestas han sido valoradas entre junio 

y septiembre del 2017. 

 

 

Todas las propuestas han sido organizadas por ámbitos de 

actuación. 

 

 

Las propuestas se presentan en el idioma en el que han sido 

recibidas, sin ninguna traducción. Las valoraciones del personal 

técnico se han realizado en Euskara.  

 

Toda aquella persona que no entienda el idioma original de la 

propuesta, podrá pedir la traducción de toda(s) aquella(s) 

propuesta(s) y valoracion(es) que quiera, poniéndose en 

contacto con nosotras (erabakihernanidecide@gmail.com). 

 

 

Una vez terminada esta fase, el proceso llegará a la fase final: la 

votación de las propuestas. 
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AISIALDIA   

 

 PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 Una sala de psicomotricidad 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

 Un club de plaza y abrir el Yausika 
Proposamen honek ez du Udal Aurrekontuarekin 

zerikusirik 
-- 

 

 

ARGIZTAPENA  

 

 PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 Poner o renovar el alumbrado del Camino Negro, desde la rotonda 

hasta Zikuñaga 
Prozesuan Aurrera. Ikusi balorazioa 

 

 Cambiar/renovar iluminación a LED en todo el barrio de Lizeaga.  
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

 Renovar - homogeneizar la iluminación del barrio 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

 Laubidieta pasa ondoren dagoen autobus geltokian, Donostiarako 

norabidean, argiztapena hobetzea 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

 Instalar farolas en las mencionadas carreteras 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

 Mejorar la iluminación del camino que une Hernani con Ergobia 

paralelo a las vías del tren y el río. Muchos hernaniarras utilizan dicho 

camino para realizar running o pasear y la ausencia de farolas o el 

nulo funcionamiento de las que hay lo hace peligroso.  

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

 Habilitar e iluminar el paseo paralelo al río que trascurre del polígono 

Zubiondo a Ergobia. 
Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

 

 

AUZOETAKO BEHARRAK  

 
 PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 Cursos para adultos, rotativos en los barrios: informática, 

Euskara, etc 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa 

 

 Asesoramiento para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 

en temas administrativos (subvenciones, solicitudes, etc.) 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa 

 



 

 Cursos itinerantes por barrios para personas mayores: 

manualidades, informática, cocina, primeros auxilios… 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa 

 

 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 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

 

 

BERDINTASUNA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 

 
 Plax zerbitzua luzatu. Gaur Egun oso ordu gutxi dauzka 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

 

 

EUSKARA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 

 
 Euskaraz hitz egin 

Proposamen hau orokorregia da balorazio zehatz bat egiteko, 
ezin da jakin proposamena egin duenak zein gauza zehatz 

eskatzen duen. Hori dela eta, prozesutik kanpo geratu da. 

-- 

 

GAZTEAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 

 
 

Actividades para jóvenes, nuevos locales de reunión y 

realización de conciertos al aire libre, juegos, etc 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

 

ENERGIA   

 

 PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
Udaletxeko areto nagusia egokitu, ondo aislatu (leihoak eta 

ateak) 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

 

Udal eraikin publikoetan Energia Aurrezteko neurriak hartzea. 

Aislamendua eta batez ere, argiztapena: berogailu sistemak 

berrikusi eta ondo programatu (beharrezkoa denerako bakarrik), 

led argiterira aldatu eta sentsoreak 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  



 

 
Udalak eta herritarrak energia berriztagarriekin konpromezua 

indartu.  

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

 

Realizar una huerta solar con paneles fotovoltaicos en los 

terrenos de la antigua cantera de Santa Barbara para la 

producción de energía eléctrica renovable. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  

Udal eraikinen (biteri, udala, beterri, eskolak, brigada...) argiteria 

led argiteriarekin ordezkatzea. Fluoreszente, incladestentes eta 

kontsumo baxuko bonbila asko dituzte eta ez da egokia ikusten 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

Udal eraikinetan argi, kalefakzio eta hozteko kontsumoa 

murrizteko beharra. Presentzia detektagailuak, pertsonen 

presentziaren arabera intentsitatea jeisten duten gaíluak, 

argitasun sentsoreak, termostatoak.... 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Kaleetako argiteriaren ikerketa bat egiteko beharra, leku batzuk 

argi askorekin eta beste batzuk gutxirekin. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa.  

  
Energi berriztagarriekin soilik hornirtzeko eta jasangarritasunean 

oinarritutako herri bat izateko plan orokor baten beharra. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa.  

  

Oraindik kale gehienak argiteri tradizionalarekin argiztatuak 

daude. Hernani herri adimentsu bat izatea proposatzen da; -

Gauean argiteri publikoaren kontsumoa murrizteko, pertsonen 

eta ibilgailuen resentziaren arabera, argiteri intentsitatea 

regulatzen duten detektagailuak eta elementu elektronikoa 

kaleetako argiterian zehar jartzea; -kaleetako argiteria led 

teknologiarekin ordezkatzea. 

  

  

Argi kutxadura murrizteko eta gune ilunak edo eta oso argitsuen 

argiteria ikertzeko beharra, Herriko gaueko argiztasun maila zein 

den, eta zein gune diren argi kutxadura sortzen dutenak jakiteko, 

ikerketa bat egitea proposatzen da. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa.  

  
Ginasioko makinetan, bizikletan, arrauna, step...energia sortzen 

duten dinamoak jartzea 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  Udalak 2 ibilgailu elektriko edo hibridoak erostea 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  Udalak goienerrekin kontratua egitea 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  

Kaleetako argiteria alferrik piztuta ez egotea. Ez dakit zein izango 

den arrazoia, baina hau gertatu ez dadin, sentsoreak Ieku  

ezberdinetan kokatzea prposatzen da. 

  

 
 

 



 

ETXEBIZITZA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

Arau subsidiarioak ezagututa, eta etxebizitza berrien kokalekua ezagututa, nahi nuke 

kontuan hartuko bazenute berde guneak babestea eta, beraz, etxebizitzak iada 

urbanizatuak dauden tokietan egiten hastea (adibidez, eta barbara magalekoak egin 

baino lehen, mrv zaharra zegoen tokian egitea). Hau da, lehentasuna iada zementua 

dagoen eremuei ematea. Beti ere etxebizitza beharra badago. 

Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

 

 

 

GIZARTEGINTZA-POLITIKA SOZIALA   

 

 PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 

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.  

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. 
Ikusi balorazioa 

 

 
Zaintza sareak auzoetan: astean zehar, haur-zaintzaz kolektiboki eta doan 

arduratzeko egitasmoa (auzotarren txandakako antolaketaz).  

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. 
Ikusi balorazioa 

 

 

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).  

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 2017-

06-05memoria ikusi. 

-- 

 Auzotrukea: auzoen artean elkar ezagutzeko dinamikak.  
3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 

geratu zen. Informazio gehiagorako 2017-
06-05memoria ikusi. 

-- 

 

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).  

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa.  

 

- 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) 

Prozesuan aurrera, Ikusi balorazioa -  

 
Es necesario pensar en cómo ayudar a los que piden limosna en las puertas de los 

supermercados de una manera digna y constructiva 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 2017-

06-05memoria ikusi. 

-- 



 

 Que el ayuntamiento se hermane con los vecinos del pueblo 
Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

-- 

 

 

 

HAUR ETA NERABEAK   

 

 PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
Haur-Txoko bat 5-11 urte bitartekoentzat. Hainbat herritan 

daukaten bezala; Adibidez; Donostia, Beasain, Irun,.. 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05 memoria ikusi. 
-- 

 
* Haurrentzako aisialdi taldeak bultzatu; Kanika moduan. 

* Haurrentzako zinea ez dadila soilik urritik apirilera mugatu. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 Una ludoteca   

 
Edoskitze gela edo lokal publikoa, bai titia eta bai biberoiak 

emateko egokitzea 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

 Haur jolasleku estali-itxi publikoa (batez ere negukorako   

 Leku handi bat neguan umeak jolasteko   

 

 

 

 

HERRI LANAK   

 

 PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
Renovar - cambiar la acera de la parte final de la calle 

Larramendi 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

 Renovar las escaleras del apeadero hacia la calle Atzieta. 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

 

Gabriel zelaia plazako kirol pista: iluntzen denean, hau da 

neguan arratsaldeko 6 tan, erabilezina gelditzen da. 

Era berean lur zorua erabiltzaileentzat ez da oso egokia, batez 

ere haurrentzat, oso maiz erortzen direlako 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

 

 

 



 

HERRI LANAK. EURI URAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 

mejorar la canalización y recogidad de aguas fluviales en 

Sagastialde 7 y 8 (en toda la calle) 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  Arreglar la canalización del agua de Balantxa 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

 

 

 

 

HERRI LANAK. ITURRIAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Santa barbara institutuko patioan iturri bat jarri Ez da Udalaren eskumena, Eusko Jaurlaritzarena baizik. -- 

 
 

Marieluts auzoko Tranbia ondoko parkean dagoen iturria 

konpondu 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  Alguna fuente mas en el pueblo 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

 

 

 

HERRI LANAK. BANKUAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 

Zikuñaga auzoan dauden bankuen inguruetan zuhaitzak jartzea, 

itzala ahalbidetzeko 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

  Poner bancos en el fondo de la pista deportiva de Zikuñaga 
Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 

prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 
 

  
Ahal bada eserlekuak jartzea, bereziki elkano kalean, atsegindetik 

Urumea ikastola tarte horretan. 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

  
Atsegindegiko aterpean banku batzuek jartzea. 

Herriko aterpe batzuetan bankuak jartzea. 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

  Bancos públicos dentro de la ciudad 
Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 

prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 
 

  
En la C/ Txirrita colocación de bancos. Pasan a diario cantidad de 

gente mayor y no tienen un banco donde poder descansar 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 



 

  C/ Txirrita y C/ Elkano poner bancos 
Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 

prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 
 

  Poner los bancos a la altura debida 
Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 

prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 
 

  
Atsegindegitik Karobietara, bankuak jartzea, jendea eseri ahal 

izateko. 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

  
Atsegindegitik Karobietara, bankuak jartzea, jendea eseri ahal 

izateko. 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

  
Atsegindegitik Karobietara, bankuak jartzea, jendea eseri ahal 

izateko. 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

  
Atsegindegitik Karobietara, bankuak jartzea, jendea eseri ahal 

izateko. 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

  Calle Txirrita poner bancos 
Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 

prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 
 

  Calle Txirrita poner bancos 
Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 

prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 
 

  Calle Txirrita poner bancos 
Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 

prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 
 

  
Poner bancos en la Calle Txirrita y Elkano. Del ambulatorio a Buenos 

Aires no hay bancos. 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

 
 

Zikuñaga: poner mas bancos en el barrio, también en el campo de 

fútbol en la zona de la pared. 

Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 
prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 

 

  Bancos para sentarse 
Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 

prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 
 

  Levantar los bancos de parques y paseos a una altura cómoda 
Bankuen proposamenak elkarrekin joango dira, 

prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa 
 

 

 

 

HERRI LANAK. URBANIZAZIOA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 

Posibilidad de recoger una partida de este presupuesto para la 

reurbanización del barrio de Lizeaga. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

 

 

 



 

HERRI SEGURTASUNA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Kaxkoan suan prebentziorako neurriak hartzea Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Mas vigilancia nocturna sobre todo en época de sidrerias Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa.  

  

Zaharren Egoitzako Eguneko Zentrutik ateratzeko, 

larrialdietarako irteera bat behar da. Nik uste dut pasabide bat 

egin daitekeeka Urumea ikastola aldera. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Sagardotegiko langileek lehen mailako sorospen kurtsoa egitea Proposamen hau ez da Udalaren eskumena. -- 

  
Que se haga cargo el seguro del ayuntamiento o el de los 

organizadores del evento. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  
Poner los medios de control necesarios para el cumplimiento de 

la ley establecida 

Kudeaketarekin zerikusia  

  

Aumentar la policia municipal y poner medios para formarles en 

la aplicación de la legalidad, sobre todo en los eventos 

multitudinarios 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa.  

  

Arauak eta ordenantzak austen dituzten 

pertsonak hezitzeko eta zigortzeko beharra; -Herriko 

errepideetan araututako abiadura errespetatzen ez dutuztenak; 

-Gehiegizko azalerazioak egiten dituztenak; -Klaxona modu 

desegokian erabiltzen dutenak; -Zebra bideetan eta 

kohesistentzia guneetan, oinezkoen lehentasuna errespetatzen 

ez dutenak; Lurrera ondakinak botatzen dituztenak; Zarata 

ordenantza betetzen ez 

dituzten ibilgailuak; Atez atekoa gaizki egiten dutenak; -Txakur 

kakak jasotzen ez dituztenak; -Txakurrak aske eramaten 

dituztenak; -Tabernetako ateak irekiak; tabernen aforoak; -

txoxt, oialume eta kedadetan edariak kristalezko ontzietan 

zerbitzatzen dituzten hostalariak; -Botellon; -Andin txikikoei 

alkohol salmenta; -..... 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  Udaltzaingo gehiago kontratatzeko diru partida Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa.  

 

 

 

 



 

HERRI LANAK. GARBIKETA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 

Promover campañas de información para que sepamos 

cuánto cuesta la limpieza de calles y parques. 

Invertir más dinero en mantenimiento, especialmente en 

el camino de Sagastialde. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 
 

Campaña educativa pro-limpieza y cuidado de 

instalaciónes  

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Mejora de parques Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Más limpieza en los aseos públicos que hay Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Limpieza del pueblo Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  
Limpieza con pistoleo en las zonas de colgadores de 

basura 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Mas mantenimiento en las zonas verdes (cortar la hierba 

con más frecuencia) 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Kale garbiketa sakonak (presioarekin) Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  

Limpiar las paredes y para las puertas que son privadas, 

asignar un importe para que los vecinos las reparen sin 

costo esconómico 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  
Que se pongan mas medios para que nuestro pueblo 

esté mas limpio 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Mejor servicio limpieza Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Garbitzaile gehiago Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Kale garbiketa sakonak (presioarekin) Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Kale-garbitzaile gehiago Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  

Revisión y limpieza de alcantarillado, despejar las aceras 

en las cuales aparcan coches (alrededores de la EPO y 

entrada al aparcamiento de Eroski) 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

 

HERRI LANAK. MANTENUA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  
Presupuesto para la renovación del local, quitar humedades, cambiar la 

iluminación (renovar la instalación eléctrica), renovar las columnas 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  Karobieta Auzoa kaleko adokinak kendu eta alternatiba bat bilatu, 1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. -- 



 

adokinak behin eta berriro puskatu egiten dira. Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

  Quedar con uno del ayuntamiento para que le diga algunos fallos 
Proposamena orokorregia da, eta ez dagokio Udal 

Aurrekontuei. 
-- 

  
Arreglo de parques. Como la parte baja del Parque de los Jubilados. Que 

sea parque para personas y no para perros 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  Las losas del suelo del ambulatorio a Buenos Aires un desastre, poner Brea 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  Ave Mariako belardiaren txukunketa lanak sarriagotan egitea 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  Marieluts auzoan (plaza "Tranvia" taberna) los árboles cuidar 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Que se reparen a la mayor brevedad y se pongan los medios para 

revisarlos y hacer un seguimiento para que no se alargue su reparación 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  Barandilla en la fuente del campo de fútbol. 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Barandillas sobre muretes que tengan altura y en zonas peligrosas para 

niños 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  Arreglar la acera en la calle Larramendi 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Controlar los riesgos incontrolados de la casa sobre los bares en la calle 

Larramendi hacia los Tilos. 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 

zerikusia. 
-- 

  

Anbulategi zaharrean gelditu ziren hormigoizko puskak ea zeinek kentzen 

ditun konpondu geroztik daude eta etropuz egiten dugu. Enpresari behartu 

kentzea 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

-- 

  
Colocar unos tubos, pasando por el muro que vayan a la corredera de la 

carretera; soltando una fila de baldosas  

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

 

  

Puskatuta dauden galtzada harriak zapaltzerakoan zipriztinak ez botatzeko 

eta ondo zapaltzeko konpontzeko beharra. mañe eta flaquer auzokoan 

(florida kalean), izpizua kalean, agustindarren plazan, txirrita kalean. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  

Mane y flaquer auzoan guztiaren zehar hainbat hobekuntza egitea: -Autoek 

espaloien tamaina ez murrizteko lurrean topeak jartzea, auzoko parkinean 

ibilgailuak espaloia ez hartzeko lurrean topeak jartzea eta dauden balizak 

kentzea, kotxeak espaloietan ez aparkatzeko balizak jartzea, Espaloi 

batetik bestera igarotzeko zebra bideak, espaloietan rebajeak egitea, eta 

galtza harriak konpotzea (florida kalekoak) 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

 

 

 



 

KOMUNIKAZIOA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 Aplicación Hernani (APP) donde se notifiquen noticias, notas, 

propuestas, trabajo, obras… 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

 

 

 

HIRIGINTZA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 

Gainbehera dauden Industrialdeak berpiztu edo eremu 

hoiekin zerbait egin… 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  

Arau subsidiarioetan herriko zenbait leku berdegune 

bihurtzeko, berdetzeko eta herritarron erabilerako 

bihurtzeko proiektuak martxan jartzea;-lzpizua kalea 

larramendi bitarte berdetzeko proiektua, -Goiz eguzki 

Pana parkearekin lotzeko proiektua, -Urumea erreka 

bazterretan geditzen diren gune degradatuak 

berreskuratzea (FCC ondoan gelditzen dena),  

-Florida kalea berdetzea, 

-Etxeberri auzoa eta lturmendi auzoa menditik lotzen 

dituena, eta –Sorgintxulo auzoa, jardin botanikoa eta 

Txillida pasealekua lotzen dituena, Arrobia... 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

Egun baditugu nahiko etxe huts herrian zehar natur 

gune gehiago austeko eta auzo berri gehiago egiteko 

beharra izan gabe. Natur gune horiek herritarren 

aisialdi, baratza gune, kirol guneetarako,.. erabili 

beharko lirateke. Garai batean saldu ziren terreno horiek 

berriro berreskuratzea  

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du zerikusia. -- 

 

 

 

ELIKADURA BURUJABETZA    
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 Baratze parke gehiago sortzea, hala nola; santabarbara 

auzoan, paradorreko berdegunen, portu auzoan, zubiondoko 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 



 

lurretan,.. uste dut, posible den neurrian, auzo bakoitzak 

bere baratze parkea euki beharko zuela. 

 

 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. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 

 Lehen sektorean lan egin nahi dutenei eta elikadura 

subirotasunean oinarrituz, udal lurrak edo jabe pribatuekin 

hitz eginez, lurra landu nahi dutenei erraztasunak jartzea 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 

 

 

 

MUSIKA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Musika udalekuak antolatzea udaran, horrelako azpiegitura bati 

nolabait 'bizitza' emateko aukera paregabea dela uste dut.  

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

 

 

 

 

TEKNOLOGIA BERRIAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Wifi gratis en el pueblo 3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

  Kuota minimoa ordaintzea interneta herri osoa eduki 3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

 
 WIFI kalean 3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

 

 



 

HONDAKINAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  
Sentsibilizazio kanpainak sustatu herria txukun mantendu eta 

zaintzeko 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Kaxkoan dauden hormigoizko hondakin ontziak egokitu, estetikoki 

txukundu. Loreak jarri. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  
Más formación - información - campañas sobre residuos (y 

sancionar) 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

Atez aterako maiztasuna haunditu organiko eta ontzi arinentzat. 

Biak batera ateratzeko aukera astean bitan adibidez. 

Rotondarako sarreretan abiadura moteltzeko koskak jarri eta 

argiak zebrabideetan. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  
Revisar el sistema de recogida de basuras para poder echar todos 

los días cualquier tipo de residuo.  

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  

También de educar a la población y empresas en temas de 

limpieza pública . Los alrededores de LIDL dejan mucho que 

desear y la empresa es responsable 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

Quitar el puerta a puerta y poner 3 contenedores grandes de 

reciclaje que el sistema actual es una autentica guarrada 

esteticamente. 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du zerikusia. -- 

  Mentalizar a la gente que recicle bien y en su día Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Una mejora en la gestión de residuos 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
 

  

Gastar una partida del presupuesto en hacer una campaña e 

informar de nuevo sobre el PAP. Es un tema que está estancado. 

Muchos ciudadanos no lo hacen adecuadamente, las papepleras 

de los parques están llenas de bolsas de basura de las casas. 

¿Nadie evalúa si el sistema está funcionando?. HAY QUE HACER 

MAS PEDAGOGIA!!! 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Zaborraren antolaketan herritarrak kontzientziatzeko ikastaroak Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Vigilancia para los que echan o sacan las basuras de forma 

inadecuada 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du zerikusia.  

  
Sensibilización y control del lanzamiento residuos y basuras en las 

calles 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Lizeaga kalean autokonpostagea egiteko bordatxo bat gehiago Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Zaborraren kudeaketan kontzientziazio kanpainak egitea Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  



 

  Zaborraren antolaketan herritarrak kontzientziatzeko ikastaroak Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Limpieza diaria en Sagastialde (no existe recogida diaria de 

basuras mezcladas en Sagasialde) 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  
Kalean gelditzen diren zaborrak, gaizki aterata daudelako, izuna 

jarri 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Auzo konposta egiteko etxola gehiago Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Biteri kultur etxean aterkientzako plastiko zorroak kentzea. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  
Retorna sistema bat herriko supermerkatuetan eta kaleetan 

jartzeko beharra 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  

Txoxt garaian, kedadeta, oialume dantza festa.,. softzen diren 

plastiko basoak murrizteko, berrelabiltzen diren basoak erosteko 

proposamena 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Kale garbitzaileak lurrean erraztutako honakinak ondo sailkatzea Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du zerikusia. -- 

 

 

 

 

HONDAKINAK. PAPERONTZIAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Hondakin ontzi gehiago jarri urbieta kalean Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 

 

Mas papeleras pequeñas en paseos, plazas y parques.De esta manera la 

gente no echara la basura en ellas. Mucho jardin pero NO cuidados 

paseos 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Conjunto de papeleras de reciclaje en la ciudad Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Papeleras Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Mas papeleras y mantenimiento de éstas Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Zakarrontzi gehiago jarri Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  

Se necesitan mas papeleras sobre todo en las paradas de Bus, que para 

echar unos papeles o basura hay que desplazarse bastantes metros 

hasta las papeleras mas cercanas. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Papeleras de camino Hernani-Zikuñaga junto a la acera Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Papeleras al paso por aceras Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Papelera gehiago Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Papelera gehiago Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  



 

  

Zabor ontzi biribil berrien erabilera egokia izateko, ondorengo 

hobekuntzak egitea; brailez idatzitak letrak goiko aldean jartzea 

(zuloenngaineko tapan),plastikoa botatzeko ontzia handiagoa izatea, zer 

non botajakiteko goiko aldean ere kolorean jartzea, zigarro puntak 

botatzeko zirrikitua jartzea 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  
Herriko kale, plaza eta eraikin publikoen sarreretan, zigarro puntak 

botatzeko eduki ontziak jartzea 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

 

 

 

HONDAKINAK. TXAKUR KAKAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  
Mejorar la situación de cacas de perros en la cuesta desde Sorgintxulo a la parada de 

Donosti: más papeleras, arernero, campaña de concienciación. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Txakur kakak jasotzea derrigortzen duten kartelak jarri Marielutsetik autobus geltokira 

igotzeko bidearen inguruetan. 

Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

 

  

Jakinda oraindik ere txakurren jabeek ez dituztela zenbait eremu errespetatuko (ez 

kakengatik soilik, haien presentzia ere deserosoa gerta daiteke eta), nere proposamena 

da txakurrik gabeko zona batzuk sortzea. Horrela, umeen parkeak eta aisirako zona 

berdeak partzialki (Atarrabiyo parkea , Ave Mariako parkea …) hesi batez itxi eta 

txakurrik gabeko eremua bermatzea da. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Programa sensibilización retirada de excrementos de perros por sus dueños. Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Vigilancia para que los perros vayan atados y sus dueños recogan su MIERDA 
Aurrekontuarekin baino, Udal 

kudeaketarekin du zerikusia. 
 

  Quitar zona verde del campo de futbol de Zikuñaga solo cagan perros. 
Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

 

  Señales en zonas verdes (todas) recoger cacas perros  Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Controlar a los dueños de los perros y si no cumplen con sus obligaciones que se les 

sancione 

Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

 

  Txakur kaka arazoa konpondu Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Txakur kaka konpontzeko arazoa Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

 
 

Berdgune guztiak zakur kakez beterik daude, honi irtenbide eman behar zaio. Nola? 

Paisanoz ibiltzen diren udaltzaingoak kontratatzea 

Aurrekontuarekin baino, Udal 

kudeaketarekin du zerikusia. 
 

 

 

 

 



 

INGURUMENA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 

 

Zinkoenean dauden hondakin lurperatuen zuloetan zuhaitzekin, 

zuhaixkekin, landare bizkorrekin... berdegune bat sortzea proposatzen 

da. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  Más árboles en los barrios que nos protejan del olor, polvo, ruidos 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

 
 

Herriko airea kutsatzen duten enpresei ( AMR, Papelerak, Atofina, 

kimikak...) ke isuriak murriztea derrigortzea, plan bat sortzearen bitartez 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

 

 

Zarata kutsadura pertsonengan sortu ditzakeen gaixotasunak murrizteko, 

herri lasaiago eta osasuntsuago bat izateko, kutsadura mota hau sortzen 

duten ibilgailuen jabeei tutu hodiak aldatzeko derrigortuko dituzten 

medioak (teknologia finkoa, teknologi mugikorra,..) erostea ta kontrolak 

egitea proposatzen da. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 
 

Hernani nekazal kimiko eta elikagai trasgeniko gabeko herri izendatzeko 

plan bat sortzea,  

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

 
 

Renfe tren herbizida hernanin herbizida sintetikoak ez botatzeko eskaera 

egitea 

Ez da Udalaren eskumena, ADIFena baizik. -- 

 
 

Udal eraikinak garbitzeko (biteri, kiroldegia, kaleak..,), produktu kimikoak 

erabiltzen dituzten enpresak ez kontratatzea 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

 
 Landare inbaditzaileak hiltzeko beharra 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

-- 

 

 

INGURUMENA. BERDEGUNEAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 

Tilos aldean, Elizaren fatxadari pegatuta, landareak landatzeko oxidozko 

edo harrizko jardinera finko batzuk egitea proposatzen da. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

 
 

Belarra ez hazteko jarri zen plastikozko maila kentzea prosatzen da. Ez 

du bere funtzioa betetzen, iskinetan belarra hazten da, maila estaltzeko 

landatu ziren untzak falta dira eta leku batzuetan altxata dago. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

 

 

 

 



 

INGURUMENA. BARATZAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

Baratza asko landu gabe jarraitzen dute, batzuk udaberrian soilik lantzen dira, lista 

de espera bat dago, zerta gaude itxoiten lur horiek lantzen ez dutenen aurrean 

zerbait egiteko. Kudeaketa hau hobetzeko medioen beharra proposatzen da. 

Beste alde batetik, Antziola aldean gelditzen den baratza parkean bi baratza gehiago 

(aldagelaren ondoan) egitea proposatzen da eta Sagastialdekoetan (baineren ondoan 

dauden harri eremuetan eta etxeberri aldera dagoen lur eremuan) 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. Niri 

gertatu zait eta erdibana lantzen dut, eta egia esan oso gustora nago, ondo antolatu 

ez gero oso emankorra izan daiteke. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Herri baratzetan, ureztatze sistema jarri. Baratza bakoitzean, iturri bat jarri. 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

 

 

INGURUMENA. KUTSADURA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 

 

Papelerako usain nazkaharria eta ke isuri toxikoak inorrek usaintzeko eta 

arnasteko udalaren konpromezua eskatzea proposatzen dut. 

Ez dakit iada zenbat egun eta urte daramat ia egunero kaleaneta etxean 

aire nazkagarri hau usaitzen eta arnasten. Etxeak ezin dira freskatu, ze 

denmotre da guzti hau. Ke la cierren!!!! Barkatu baina lotsagarria da 

hernanin gertatzen dena. 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

 

  
Poner más pantallas antiruido al paso de la Autovía del Urumea por el 

municipio. Cada vez tiene más tráfico y genera más ruido. 

Ez da Hernaniko Udalaren eskumena, Gipuzkoako 

Foru Aldundiarena baizik. 
 

  Hitz egin Papelerarekin usainei buruz ea zer egin daitekeen murrizteko 
Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 

zerikusia. 
 

  A15=N1 Zarata eta ingurumen kutsadura tratatzea 
Ez da Hernaniko Udalaren eskumena, Gipuzkoako 

Foru Aldundiarena baizik. 
 

  
Análisis y proyecto para reducir y eliminar la contaminación y olor que 

genera la papelera. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

 

  

Presionar a las empresas para reducir el olor. Hacer un estudio para 

garantizar que dicho olor no sea producto o transmisor de enfermedades ( 

cancer u otras) 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

 



 

  

Airearen kalitatea (NO2, SO2, CO2...) eta izpi ultramoreen indarra, zein den 

azaltzen duten panel informatzaileak. Zinkoenean, airearen kalitatea eta izpi 

ultramoreen informazioa azaltzen duen panel elektroniko bat jartzea. Baita 

ere, udaletxeko wep orrialdean informazioa azaltzea. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  
Bariantean zehar, orbegozo zubian zehar, Gi-2I32 eta AP-1 zehar panel 

akustikoak jartzea. 

Ez da Hernaniko Udalaren eskumena, Gipuzkoako 
Foru Aldundiarena baizik. 

-- 

  
Telefonika eraikineko antena kentzeko beharra 

Proposamen hau prozesutik kanpo geratuko da ez 

duelako udal aurrekontuarekin zerikusirik, eta ez da 
udalaren eskumena. 

-- 

 

 

 

IRISGARRITASUNA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 

 

Ranpak, barandillak, bankuak eta irisgarritasunari eragiten dioten 

hainbat behar konpondu. Planifikazio bat egin eta horiei erantzuna 

eman 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  
Realizar una rampa o habilitar acceso accesible a Iturmendi por la 

zona de Florida-Laiztiaga 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  
Poner barandillas en las nuevas rampas habilitadas, en la entrada al 

parking, y donde el antiguo local. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  Latsunbe Berriko espaloiak aldatu eta irisgarritasunez hobetu 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  

Latsunbe Berriko, atzekaldeko kaleko lurra berdintzea. Koska asko 

daude eta behintzat berdintzea, dena urbanizatzeak kostu handia 

izango luke eta. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

 

  

Kioskoaren Parketik Karobieta Auzoa kaleraino igotzeko aldapa 

Igogailua, Kioskoaren Parketik edo Marielutsetik Karobieta Auzoa 

kalera igotzeko 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  Igogailua Urbieta kaletik Karobieta Auzoa kaleraino.  
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  

Poner baldosas en las aceras de la calle de los garajes del barrio de 

Latsunbeberri, igual que en la calle paralela que sube desde el 

polideportivo hacia Marieluts 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

 

  

Etxeberri 7 blokearen atzealdeko eskailera hauen ordez aldapa bat 

jarriko bazenigukete askoz errazagoa eta motzagoa izango litzateke 

goiko blokeetara iristea ain besteko buelta eman beharrean.  

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 



 

 

 

Rampa metálica desde la ikastola Elizatxo hasta parte trasera del 

ayuntamiento. La gente mayor, padres/madres con carrito de bebé 

lo agradecerían mucho. 

Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du. -- 

  
Mejorar el acceso para las personas mayores del barrio del Puerto al 

centro de Hernani con escaleras metálicas. 

Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  

  
Mejoras de los accesos desde el Bª  del Puerto al centro de Hernani 

con soluciones de mas líneas de autobús o escaleras metálicas. 

Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  

  Donde hay una escalera poner barandilla o rampa. 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  En la iglesia poner barandilla Proposamen hau ez da Udalaren eskumena -- 

  Hay escaleras que no tienen barandillas o rampas 
Proposamena orokorregia da eta ezin da prozesu honetan 

sartzeko balorazio zehatzik egin. 
 

  Hay escaleras que no tienen barandillas o rampas 
Proposamena orokorregia da eta ezin da prozesu honetan 

sartzeko balorazio zehatzik egin. 
 

  Hay escaleras que no tienen barandillas o rampas 
Proposamena orokorregia da eta ezin da prozesu honetan 

sartzeko balorazio zehatzik egin. 
 

  Donde hay escaleras poner barandilla o rampa. 
Proposamena orokorregia da eta ezin da prozesu honetan 

sartzeko balorazio zehatzik egin. 
 

  

Poner una barandilla en el parque de detrás de la Cervecería Gunea. 

Tiene un murete alto y ya se han caído niños. Ponerla anclada al 

canto del forjado así el muro seguirá sirviendo de asiento 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  

Barandilla en la zona de salida de las escuelas de Zikuñaga. Hay un 

muro de 2m de alto, muy peligros para niños. Poner barandilla 

anclada en el canto del muro. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  Aszensore bat Portutik Erdira Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  

  Portu auzoa eta erdialdea lotzeko pasarela edo igogailua Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  

  Portuan igogailua Herrira igotzeko Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  

  Portuan igogailua herrira igotzeko Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  

  
Mejorar las aceras de Latsunbeberri cambiándolas a baldosas como 

cualquier acera 

Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  

  Latxunbe kalean ondoratu den espaloia konpontzeko beharra 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

 

 

 

 

 

 



 

 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Kirol ekipamendu eta instalazioen erabilera ikerketa bat egin. 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  

Skait pistara begira bizi diren bizilagunek pairatzen duten zarata kutxadura 

murrizteko, skait pistan zenbait interbentzio egitea proposatzen da; -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. Egun, joan aurten jarritako argiteriaren 

programadorea beti 22:30 itzaltzen da, paneleko arauak eta ordutegiak ez 

datoz bat. Guzti hau sinplifikatzeko, ordutegia lehenago esan dudan bezala 

programatzea, eta arauen panelean ordutegi berria jartzea eskantzen da. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  

Kirol errendimendua (egoera fisikoa) neurtzeko material/gailuak: 
 

Encoder T Force (3.000€ inguru) 

Opto Jump eta zelula fotoelektrikoak(3.000€inguru) 

20 pulsometro Poler Team (2000€ inguru) 

Ordenagailu portatila (600€) 

2 Ipad (1000€) 

Korrika egiteko zinta, 24Km/h abiadura hartzen duena (1500€-2000€) 

3 Kronometro (150€) 

Laktato analizatzailea (350€) 
 

Guztira 12.100€ 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi  
balorazioa 

 

 

 

Bada garaia markadore electroniko bat jartzeko, aurrekontu nahiko 

baxuarekin 2000 edo 2500€urokoa  

Bai estetikoki eta funtzionaltasunagatik 26 urte bete dituen markadorea 

kendu eta beste bat berria elektronikoa eta izenak euskeraz duena jarriko 

nuke 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  

Ave Mariako parkearen albo batean, piszinetako aldean dagoen basotxo 

horretan, edo Hernaniko beste lekuren batean txirrindan ibiltzeko zirkuito 

tekniko bat egitea, haur eta gazteek txirrindaren domeinu eta abilezia 

hartzeko, ez inongo lasterketa edo konpetiziorik egiteko. Zirkuitu  hau bertan 

dauden zugaitzik bota gabe egin beharko litzake. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  Rokodromo bat eraikitzea (kanpoan, nahiz kiroldegian) 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  Atletismo pistako zorua aldatu. Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  



 

  

Nire proposamena da bizikleta parke legal bat egitea, gazteentzat eta ez hain 

gazteentzat. 

Lurrez egindako maila ezberdinetako jauziekin (txikia, ertaina, handia) eta 

zirkuitu txiki batekin. Horrela naturarekin bat egin eta kirolaz gozatu daiteke. 

Horretaz gain jaietan erakustaldiak edo konpetizioak ere antolatu daitezke. 

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

Projektu honekin era ezberdinetako jendea animatu nahi dugu kirol honetan 

parte hartzea neskak, mutilak, helduak, umeak... ez da lehenengo haldia 

projektu hau eskatzen dugula, urte asko goaz itxoiten.  

Proposamen honetaz gain lan bat bidali dezaket diseinuekin eta kirol 

modalitate hau esplikatuz. Mila esker agur bat. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  
Guzti honegatik, eta ahaztu gabe, gainera, herriko frontoi estali bakarra 

polikiroldegikoa dela, proposatzen dut Latxunbeko frontoia estal dezaten. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  

Jada existitzen den eremu baten lurzorua egokitzea patinetan ibiltzeko. 

Gabriel Zelaia plazaren lurzorua adibidez. Eremu zabala da, baino lurrak harri 

koxkor gehiegi ditu eta oso desiguala da. Asfalto berria botatzea nahikoa 

litzateke. 

  

  ATLETISMO PISTAK BERRITU, TRESNERIA HOBETU ETA ARMAILAK EGIN. Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Atletismoko instalakuntzak hobetu eta berritu. Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Ubicar más aparatos para hacer ejercicio en Ave maría para gente más jóven: 

barra de dominadas, bancos de abdominales... 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  
Latxunben dagoen frontoia estaltzea, bestela ez baitago aukerarik eguraldi 

txarra egiten duenean frontoian jolasteko. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  
Kiroldegi kanpoan, Biterin edota Latxunbe inguruan korrika egitera dijoan 

edota erosketak etab... utzi nahi dituztenentzat takila batzuk. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  Herrian zehar pin-pong era jolasteko mahai gehiago jarri.  
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  
Habilitar el acceso a la pista nº2 del polideportivo mediante las puertas de la 

calle Elkano que se tienen siempre cerradas.  

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

 

  
Mejor aprovechamiento de los recintos deportivos pertenecientes al patronato 

de deportes municipal.   

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  

Utilicemos a los tecnicos del ayuntamiento para buscar fuentes de 

financiacion y parte de los fondos de Hernani Erabaki para conseguir que 

estos lugares sean acondicionados y la juventud tenga canchas de Futbito, 

Balonmano, baloncesto o frontones. Si se pudiera conseguir que alguno fuera 

cubierto, mejor. 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

 

  
Aumentar el tiempo de encendido de la luz de las pistas de atletismo al 

menos hasta las 22h. Sobre todo en invierno se apaga demasiado temprano y 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

 



 

muchos Hernaniarras no pueden disfrutar de ellas ante la ausencia de luz.  

 
 

Yo propondría,que el solárium de encima de la piscina, se utilice como 

multipista 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  
Yo propondría,que el solárium de encima de la piscina, se utilice como 

multipista 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  Arreglar la pista de atletismo, y agrandarla a 400 metros oficiales 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  

Utilizar las instalaciones del frontón del polideportivo, mientras no sea usado 

para actividades de pelota, para actividades de otros deportes, como 

gimnasia rítmica, judo, kárate, etc. para optimizar el uso. 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

 

  
Ejercicios al aire libre para jóvenes como por ejemplo taichi, rumba, yoga, 

bailes varios, circuitos deportivos, patinaje, etc 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  
Kirol gune publiko bat belodromoarekin, futbol zelaiarekin, beisbol zelaia 

etab. 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  Parke muerto parkean Paarkour parke bat jartzea 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  
Arreglo de la pista de atletismo. Lleva mas de 18 años y no se ha realizado 

mantenimiento 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

1. Pistako zoruaren aldaketa osoa.                             

2. Harmailak jarri                                               

Azken urteetan, atletismo pistaren erabilerak gora egin du. Egoera honen 

aurrean instalakuntzen berrikuntza bat behar dela iruditzen zait  

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  Arreglo del Frontón de los Tilos 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  

Irristaketa praktikatzeko pista bat presatzea 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.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  

Patinetan ibiltzeko ibilbide egoki bat asfaltatu 

 Ibilbide aukera bat: 

 Karabeletik abiatuta –Landare. Arizeta – Akarregi 

Balorazio teknikoaren zai.  

 
 

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. 

Balorazio teknikoaren zai.  

  
Un parque de parkour en Ave Maria, con rampas y barandillas, suelo 

acolchado 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 



 

  Poner mas gradas en el campo de rugby 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  Frontoiko gimnasioa berritu eta egokitu kirol kluben beharretara 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  Trinkete bat egin, AMR inguruan daduen paretak erabiliz 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  Latsunbe Berriko frontoi txikia estali 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  
Atletismo pista inguruan (barruan) bizikleta eta patinetan ibiltzeko belodromo 

bat egin 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  Espazio publikoan boley kantxa bat egin 
2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 
-- 

  Pista inguruan (barruan) belarra txukundu eta prestu korrika egiteko Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa.  

  
Espazio bat egokitu, kirol elkarte guztiek beraien gauzak gordetzeko, beraiek 

biltzeko… (co-working espazioa) 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

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

anitza bultzatzen duen espazio bat eta beraien ekintzak bisibilizatzeko balio 

duena. 

Balorazio teknikoaren zai.  

  
Zinkoenean, autobus parada baino lehen dagoen bidegorria txukundu eta 

segurtasuna bermatu dezan egin beharreko aldaketak egin 

2.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-31 memoria ikusi. 

-- 

  
Zikuñaga auzoan, papelera atzetik, arraun instalazioetara joateko bidegorri 

bat egin. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  Pistina irekiak irailean ere irekitzea 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

 

 

 

 

 

KULTURA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  
Biteriko ikastaroetan aukera zabalagoa izatea haur eta 

gazteentzat 

Balorazio teknikoak prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Kultur-etxea handitu, berritu eta egokitu Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Auditorioa. Bertan musika eskola berria egoteko aukerarekin. 
Prozesu honetan dugun aurrekontua gainditzen du 

proposamen honek. 
-- 

  AUDITORIOA MUSIKA ESKOLA BARNE Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  



 

  

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.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

  Milagrosa kapera eta inguruak txukundu 
3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

  Milagrosa kapera eta inguruak txukundu 
3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

  
Tirar el edificio de urumea o reutilizarlo como músika eskola, y 

sede de asociaciones. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Biteriko wifia kontraseñarik gabe Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du zerikusia. -- 

  
Mantenimiento de los centros culturales de Hernani - Kulturetxe 

paredes, ventanas, cine: asientos rotos, escenario ajado 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Kulturgune handiago bat. Kontzertuetarako sala batekin eta 

zinema edo areto hobeago batekin. Biteri exkax geratzen da 

Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  

  Actividades para niños/niñas de 0 a 3 años 
3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

  
Nik uste dut interesgarria izango zela Udal Liburutegia larunbat 

guztietan irekitzea. Eta igande goizetan ere bai. Eskerrik asko 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Ave Maria kafe Antzoki moduko batean bihurtzea Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  

8.000€ aspalditik egiten ari garen ipuina finantziatzeko. Ipuina 

jendea sentsibilizatzeko eta egoera larriak salatzeko. Ipuina dago 

idatzia, itsuek ere ulertu dezaten. Marrazkiak erliebeetan, ukitu 

ditzaten 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Casa de cultura adecuada Proposamena orokorregia da balorazio zehatza egiteko.  

  Kontziertoak gehiago 
3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

  Espacio abiero para EVENTOS como S. Juan, etc 
3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

  Musika eta abeslariak entzuteko leku edo auditorio bat Proposamenak prozesuko aurrekontua gainditzen du.  

 

 

 

 



 

KULTURA. ARTXIBOA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Kultura arloan Udal artxibo historikoa digitalizatu eta interneten denon kontsultarako 

jarri beharko zen. Gure herriko historia lantzen duten ikertzaileei lana erraztuz. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. 
Ikusi balorazioa 

 

 

 

 

KULTURA. SORKUNTZA   

  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Kulturan ere gure herriko artista et grafiteroekin ekimen zabala eta irekia martxan jarri beharko 

zen gure herrian dauden hainbat pareta gris eta ilunak argitzeko. Herri askoetan zabaltzen ari da 

muralak egiteko lanketa herria biziberritzeko eta apaintzeko. 

Prozesuan aurrera. 

Ikusi balorazioa 
 

 

 

 

MERKATARITZA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

Proposamen zehatza: Herriko, kaxkoan bereziki, komertzioari bultzada bat eman, irikita 

dauden, eta iriki 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. 

*Proiektua motzean idatzi dut hemen, baina prest nago, proiektuaren nondik norakoak, 

dagokion tokian lantzeko, eta gehiago deskribatzeko. 

mila esker 

- 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.  

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Hacer cumplir la Ley anti tabaco y de cierre de bares a los hosteleros. 
Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

 

  Tamer, Horbel... Aurreko aparkalekuak, kendu, terraza gune txukunago bat lortzeko. 
Beste prozesu batean lantzen ari da, 

Aparkalekuen hausnarketan, hain zuzen. 
 



 

  
Compra de nuevas luces navideñas y poder así iluminar un mayor numero de calles y 

zonas. 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

  Edari energetiko postu gehiago 
Proposamen hau ez da Udalaren 

eskumena 
-- 

 
 Negozio bat irekitzeko erraztasunak izateko, prozesuko diru bat erabiltzea. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. 
Ikusi balorazioa 

 

 
 

Herriko tabernen ordutegia murriztu gaueko orduetan, Gaueko 3:00tan ixteko muga izan 

dezatela 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

 

MUGIKORTASUNA. APARKALEKUAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Aparkalekuen egoeraren eta aukeren inguruko azterketa egitea Zikuñagan Balorazio teknikoan aurrera, ikusi balorazioa  

  
Aparkaleku gehiago Zikuñaga auzoan. Aukera bezala proposatu da autobia 

azpian egiteko aukera 

Autobia azpia Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
eskumena da. 

 

  
Habilitar más lugares de aparcamiento en Sorgintxulo. Hacer un muro de 

contención en la curva (detrás de las casas); parking después del campo. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  
Habilitar un parking para autocaravanas haciendolas desaparecer de la 

calle de pista de lapista de atletismo (sagastialde).  

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa. 
-- 

  Habilitar zona de aparcamiento para motos Lizeaga 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  
Acondicionar una zona para residentes en el entorno a los edificios, 

excluyendo el parking 

Beste prozesu batean lantzen ari da, Aparkalekuen 

hausnarketan, hain zuzen. 
 

  
Motoentzako aparkalekuak jarri Latsunbe Berrin Marielutsen. Beharrezkoa 

balitz, Hernani guztira zabal daiteke proposamena 

Balorazio teknikoan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Harrobiko aparkalekua handitu 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  
Iturregi eta Karobieta Auzoa kaleetan bertakoentzat bakarrik 

aparkamendua baimentzea 

Beste prozesu batean lantzen ari da, Aparkalekuen 

hausnarketan, hain zuzen. 
 

  

Un espacio de aparcamiento para autocaravanas, las que actualmente 

aparcan en av. Sagastialde, ocasionando un problema para los residentes 

especialmente en las noches. 

El espacio vendría a constituir un activo de múltiple beneficio: Para los 

usuarios actuales, para usuarios futuros, es decir ya pensando en la visión 

turística de Hernani, y para los residentes de Sagastialde y zonas aledañas.  

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  Ampliar el aparcamiento que existe paralelo a la calle Lizeaga para poder 4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. -- 



 

usarse también durante las fiestas para las barracas. Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

  Aparkalekuak Sorgintxulo auzoan 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
 

  

Sagardotegi garaiean herri inguruko aparkalekuak (adib. Karabel) 

bertakoentzako utzi. Era berean, kontrol gehiago kalean ezbeharrik ez 

izateko 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  Aparkalekua erraztea eta kopurua handitzea 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
 

  

Hacer un aparcamiemto para coches entre el campo de deportes de 

Sorgintxulo y el terreno de los curas (alemanes) Que sirva para el Proyecto 

Hombre 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

 

  

Mejorar el reglamento para beneficiar a los vecinos comentados, así como 

cambiar la señalización de la zona de la fuente del Sevillano o la Cárcaba 

para que los vecinos la puedan utilizar como plazas de aparcamiento para 

carga y descarga de los vecinos y no de cualquiera ya que es una zona 

peatonal. 

Beste prozesu batean lantzen ari da, Aparkalekuen 

hausnarketan, hain zuzen. 
-- 

  
Proposatzen dut oraingo zati peatonala ordutegia murriztuarekin batera 

irekitzea aparkatzeko edo bestela residentes bezala jarri aparkalekua 

Beste prozesu batean lantzen ari da, Aparkalekuen 
hausnarketan, hain zuzen. 

-- 

  Concienciar a los dueños de garajes para que usen sus plazas. 
Beste prozesu batean lantzen ari da, Aparkalekuen 

hausnarketan, hain zuzen. 
-- 

 
 

Mas control en los aparcamientos de coches. Extebder a los barrios las 

plazas de residentes 

Beste prozesu batean lantzen ari da, Aparkalekuen 
hausnarketan, hain zuzen 

-- 

  

Proiektu piloto bezala, aparkaleku gune baten zati bat, belarra hazten den 

losetekin egitea proposatzen da. Aparkaleku batzuen zentzuak aldatu behar 

direnez, lturregi kalekoetan egite proposatzen da. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

 

 

 

MUGIKORTASUNA. BIDE SEGURTASUNA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Poner una balla protectora en la parte del río del Camino Negro 
Ez da Udalaren eskumena, URA Patzuergoarena 

baizik. 
-- 

  
Zinko enean zebrabide bat margotzea, Txirrita-Elkano-Urbieta kaleen artean 

daudenen antzera. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa. 

 

  

Latsunbeberriko eta beste zona batzuetako garajeen irteerak oso arriskutsuak 

dira oinezkoentzat. Ez dago bisibilitaterik eta edozein egunetan istripu bat 

gertatuko da. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 



 

  
Poner un sistema de pivotes en la acera del lateral de la Haur Eskola, donde 

el servicio público para impedir que aparquen los coches encima de la acera. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  

Poner pivotes movibles, los que tienen candado para quitar en caso de 

urgencia, en los laterales de las bocas de entrada a los garajes de 

Latsunbeberri para impedir que los coches entren a las aceras para aparcar 

delante del portal. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  

Mover los pivotes de la entrada principal de Ave María en Latsunbeberri hacia 

fuera para impedir que los coches aparquen mal y haya visibilidad en el paseo 

de peatones.  

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  
Elkano tabernako bidegurutzea, atsegindegikoa bezala, peatonal bihurtu. 

Semaforoak kendu. 

Balorazio teknikoan, prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  
Elkano tabernako bidegurutzea, atsegindegikoa bezala, peatonal bihurtu. 

Semaforoak kendu. 

Balorazio teknikoan, prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  Pipiritatik Elizatxo ikastolara doan errepidea urbanizatu  
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  

Pintar paso de cebra entre Gaestopas y la acera de Orbegozo. Hay un rebaje 

de acera ya realizado.  Su ausencia obliga a tener q andar hasta omnia motor 

para cruzar a la acera de AMR.  Viendo donde para el autobús rojo en el 

polígono de akarregi, veo conveniente el paso que explico para enfilar la recta 

hacia Etxeberri. En esa carretera de la rotonda de AMR a la de la gasolinera, 

las farolas altas que dan luz a la carretera están tapadas por las ramas de los 

árboles, con lo que llega muy poca luz para iluminar ese trozo de carretera. 

Sería conveniente despejarlas. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  

Antziola 15 inguruan, oinezkoen bidean, abiadura murrizteko zerbait behar 

da, nahiz eta pixka bat atzerago abiadura murrizkarria egon, ez da nahikoa, 

batetik bestera ibilgailuek abiadura handia hartzen dute 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  

Abiadura murrizteko zerbait behar da, hernaniko institutorako sarrera eta 

irteera, ordu puntetan eta bestela ere, batez ere hortik ateratzeko denbora 

dexente behar da, batez ere urnieta bidetik datoztenak, abiadura handiz 

datoztelako. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  Kono finkoak edo gutxienez hobeak jartzea portu-elizatxo inguruan 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  

Reeducar a la ciudadanía advirtiéndoles de que su conducta puede ser 

sancionada con multas que no deseamos pero que al final hace que por 

miedo cambie su actitud. Presencia municipal en pasos peatonales en horas 

punta,  entradas y salidas del pueblo donde la velocidad es excesiva. Los 

conductores de hoy somos peatones de hoy y de mañana 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  
Semáforos de velocidad en pasos de cebra, pasos peatonales y salidas-

entradas al pueblo 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 



 

  
Nahiz eta probisionalak izan (behinbetiko erabakia hartu arte) badenak jarri 

tuneleko bi sarreretan abiaduramoteltzeko 

Aurrekontuarekin baino, kudeaketarekin du 
zerikusia 

 

  Trafiko erregulatu Portu inguruan, Ikastola eta Lonja arteko zatiak 
Aurrekontuarekin baino, kudeaketarekin du 

zerikusia 
 

 
 

Araututako abiadurak errespetatzeko eta aurreratzeak galerazteko neurriak 

jartzea; breazko konkorrak, gomazko balizak, radarrak... 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

 
 

Portu auzoko tuneletik Urnietara joateko bidea bitarte kohesistentzia gune 

bihurtzea 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

 

 

 

Atsegindegiko kohesistentzia gunean hobekuntzak; gunearen hasieren eta 

bukaeren malden altuera handitzea; ikertxo gozotegitik irlara zebra bide bat 

margotzea; lkertxoko espaloietik porikiroldegiko espaloiera zebra bide bat, 

Elkano kalean l0km/h-ko kohesistentzia gunea azaltzen duen seinalea 

jartzea, Elkano kalean, biteri aldean dagoen seinalea kohesistentzi gunera 

gertutatzea, eta irla eta ondoan gelditzen diren ezpasioak zuhaitzekin eta 

berdeguneekin berdetzea.  

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

 

 

Herri barruko (10,20,30km/h) abiadura arauak errespetatzeko azpiegiturak 

(oinezko kohesistentzi konkortu gune gehiago, brearekin egindako lauki luze 

konkorrak, zebra bideak konkortzea eta zabalogoak egitea , zebra bide zabal 

konkortu berriak, kohesistentzi guneen igoera eta jetsiera maldak handitzea, 

radar finkoak, radar mugikorrak...) egitea 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

 

 

Florida kalean oinezkoen lehentasuna handitzeko eta ibilgailuen abiadura 

murrizteko, kohesistentzia gune konkortuak, zebra bideak konkortzea eta 

zebra bide konkordun berriak egitea proposatzen da 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa. 

 

 
 Zebra bide guztiak konkortzea proposatzen da, baina zein den politika ikusirik 

batzuk konkoftzea eta zabalagoak egitea proposatzen da 

Balorazio teknikoan prozesuan aurrera. Ikusi 
balorazioa 

 

 
 lzpizua B portaletik espaloira, zebra bide konkordun txiki bat egitea 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

 
 

Oinezko zebra bide KONKORTU eta ZABAL berriak egitea (proposamenak leku 

zehatz guztiak jasotzen ditu) 

Balorazio teknikoan prozesuan aurrera. Ikusi 
balorazioa 

 

 

 

Pertsona askoren joan etoriak dituzten zebra bideak, kohesistentzia gune 

txikiak bihurtzea: kiroldegi sarrerakoa IFA aldera dagoena, Elkano kalean 

Echeveste Elosegi 

farmaziatik Otamendi autoeskola aldera dagoena, Agustindarren espaloietik 

telepizza aldera dagoena, etb. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

 
 Gaizki argiztatuta dauden zebra bideak ondo argiztatzea 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

 
 

Zinkoeneako espaloietan balizak eta zuhaitzak landatzeko txortoak jartzea 

eta egitea proposatzen da 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

 

 



 

 

MUGIKORTASUNA. BIZIKLETAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Aparcamiento techado para bicis en Zikuñaga Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Bizikletentzako aparkalekua jartzea Portu auzoan Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Inguruko herriekin bide gorrien sarea hobetu edo sortu. Errekalde, 

astigarraga, urnieta. 

Ez da Hernaniko Udalaren eskumena, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarena baizik. 

-- 

  
Bidebieta, Ave Marian, Plaza berrin... bizikletak uzteko lekua. Eta 

bizikletak utzi ahal izateko estalpeak Biteri inguruan. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Habilitar bidegorris de Galarreta a Rekalde y a Oriamendi(donosti). 
Ez da Hernaniko Udalaren eskumena, Gipuzkoako Foru 

Aldundiarena baizik. 
-- 

  Txirringarentzako aparkamendu itxia eta estalia (Portun) Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

Añorgan egiten ari diren bolebarizazioa Hernani-rekin lotzeko, young 

play anorga-rekin lotzeko bidegorria eta paseoa egitea. Baita ere, 

young play oriamendirekin lotzeko bidegorri eta paseoa egitea 

Ez da Hernaniko Udalaren eskumena, Gipuzkoako Foru 

Aldundiarena baizik. 
-- 

  

Lizeaga kaleko bidegorria, Gi2L32 errepidetik Urnietako Oztaran 

kalearekin lotzea proposatzen da. 

 

Ez da Hernaniko Udalaren eskumena, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarena baizik. 

-- 

  
Zarautz herrian bezala, Bidegorria egin ezin den lekuetan errepidean 

marrak magortzea 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  

Errepide nagusitik babesteko, Atseginde estalpearen ondoko eta 

Ezkiaga pasealekuaren beheko bidegorria, landareak landatzeko 

oxidozko jardinera finko bat jartzea 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

 

 

 

 

MUGIKORTASUNA. ERREPIDEAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Habilitar un paso en el barrio florida, sobre las vías de Renfe, 

que una el barrio con el polígono de forma segura. 

Ez da Udalaren eskumena, ADIFena baizik. -- 

 

 Rellenar el badén que hay en la carretera que une 

Latsunbeberri con Latsunbe a la altura de la farmacia, ya que 

pega en los bajos del coche 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

 
 Rellenar el badén que hay en la carretera que une 

Latsunbeberri con Latsunbe a la altura del portal 26 al lado de 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du zerikusia.  



 

la farmacia,  pega en los bajos del coche 

 

 Herria erdibitzen duen Gi-2L32 errepidea boulebarizatzea. 

Mandazubitik Orona bitarte, rotondak, zebra bide zabal 

konkortu berriak, 

paseoak, bide gorria errepidearen aldamenetan, erdibitzaileak 

aurreratzeak galarazteko, 50km/h-ko errepidea bihuftzea eta 

abiadura errespetatzeko radarrak, berdegune berriak... egitea. 

Ez da Hernaniko Udalaren eskumena, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarena baizik. 

-- 

 

 Zikuñaga auzoko rotondari trafikoa kentzeko, Martindegi 

auzoan dagoen bariantearen irteera irekitzea eta lehenago 

zegoen sarrera egitea 

Ez da Hernaniko Udalaren eskumena, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarena baizik. 

-- 

 

 

 

MUGIKORTASUNA. GARRAIO PUBLIKOA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 

Más frecuencia, o por lo menos revisión del horario de bus urbano a su 

paso por Zikuñaga. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa. 

-- 

  Adecuar la marquesina de Sorgintxulo Prozesuan aurrera: balorazio teknikoa ikusi 20.700€ 

  Marquesina en la parada de Sagastialde Prozesuan aurrera: balorazio teknikoa ikusi 20.700€ 

  Marquesina en la parada de Etxeberri (detrás del frontón) Prozesuan aurrera: balorazio teknikoa ikusi 20.700€ 

  Hernani barruko transporte publikoa (autobus urbanoa) doako egitea. 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  

Mejorar el acceso al transporte público desde los barrios extendiendo las 

líneas existentes. Por ejemplo Florida con el incremento de viviendas 

debería tener alguna línea que pasara por allí. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa. 

-- 

  
Hace falta descentralizar las líneas de bus y que estas pasen por otros 

puntos del pueblo 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa. 

-- 

  Descentralización de las rutas de bus   

  
Autobus gorria txirrita kaleko geldialdira iristen direnean, motorrak eta 

haizagailuak itzaltzea 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

-- 

  

Markesinak espaloiari leku handia kentzen dio eta itzala behar du. Bi 

posible irtenbide ikusten dira; l-Markesina Biteriko jardinetan integratzea 

eta zuhaitzak landatzea jardinean edo 2-espaloia zabaltzea errepide 

nagusia pixkat estutuz, eta txortoak softzea espaloian zehar. 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 

zerikusia. 
 

 

 



 

MUGIKORTASUNA. OINEZKO BIDEAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  
Alargar o seguir la carretera de las casas nuevas de Karabel 

hacia el Puerto, paralelo al tren 

Ez da Udalaren eskumena, ADIFena baizik.  

  

Udaletxe atzeko kohesistentzi gunea txukuntzea eta Atzieta 

kalearen hasiera bitarte luzatzea proposatzen da. Proposatzen 

dena; Kohesistentzi gunea atzieta kalearen hasierako zebra 

bidea bitarte luzatzea, ibilgailuak zein lekutan sartzen diren 

jakiteko zebra bide zabal bat margotzea, eta gunetik urruti 

dagon seinalea gunera gerturatzea, eta bertan 10km/h-ko 

abiadura errespetatzeko gunea konkortzea (errepidea oinzkoen 

kotara igotzea). Mota hontako guneetan, ibilgailuen gurpilak 

zarata sortu ez dezaten, asfaltua lisu egite eskatzen da.  

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  
Izpizua kalea peatonalizatzeko proiektua, partaidetzaren 

bitartez martxan jartzeko beharra. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Etxeberrin dagoen trenbide azpiko tunela guztiz oinezkoentzat 

izatea. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  Tren geltokiko bazterguneak birgaitzea eta ingurua txukuntzea. Ez da Udalaren eskumena, ADIFena baizik.  

 

 

Elkano kaleko espaloi bat zabaldu, alde bateko aparkalekuak 

kenduta, edo kale osoa oinezkoentzako utzi.  Tarteko aukera 

bat da gaueko zazpi edo zortzitatik aurrera aparkatzen uztea, 

baina ez egunez. 

Beste prozesu batean lantzen ari da, Aparkalekuen 
hausnarketan, hain zuzen. 

 

  Unir el kaxko y los barrios. 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  Institutu aldea peatonalizatu 
4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  
Atsegindegitik Karobieta auzoraino dagoen bidean zehar, lurra 

hobeak jartzea, hobeto ibili ahal izateko.  

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  
Atsegindegitik Karobieta auzoraino dagoen bidean zehar, lurra 

hobeak jartzea, hobeto ibili ahal izateko.  

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  
Atsegindegitik Karobieta auzoraino dagoen bidean zehar, lurra 

hobeak jartzea, hobeto ibili ahal izateko.  

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  
Atsegindegitik Karobieta auzoraino dagoen bidean zehar, lurra 

hobeak jartzea, hobeto ibili ahal izateko.  

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 

  

Santa barbara bailaran zehar paseo eta aisialdirako berdegune 

gehiago prestatzea;Santa barbara hego magalean (lakutik 

zementuzko aldapa bitarte); Santa barbara ipar magalean 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 

-- 



 

(Sorgintxrlo urrlik butano bitarte). 

  

Gartzia goldaraz auzoan (balbi altzairu dendaren parean) 

dagoen zebra bidea oinezko trazuaren aldera aldatzea edo 

zabalagoa egitea 

Balorazio teknikoan prozestutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  
Florida kaletik (Dia supermekatutik) zubipe-landare aldera 

oinezko paso bat egitea 

Ez da Udalaren eskumena, ADIFena baizik. -- 

  
Etxeberri auzotik zubiondo lantegietara igarotzeko dagoen 

zubiaren zabalera eta altuera handitze 

Ez da Udalaren eskumena, ADIFena baizik. -- 

  

Estuak diren espaloiak zabaltzea eta ahal bada zuhaitzak 

landatzeko txortoak egitea: 3-Florida kalekoa, etxe adosatuak 

dauden zatia, -Onddi kalekoa, -Santa barbara auzoan dagoena, 

txantxilako rotondatik arrobiko igoera bitarte, -Emakumearen 

etxekoa Rueda de asia bitarte eta -Zabaltzea ahalbidetzen 

duten guztiak. 

4.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-07 memoria ikusi. 
-- 

  

AMR lantegiaren parean gelditzen den espaloia eta AHT 

zutabetan bukatzen dena, rumaniar kapanmentua dagoen 

lekurarte luzatzea 

Ez da Udalaren eskumena, URA Patzuergoarena baizik. -- 

  
Garbiguneko paseoa errekaren bazterretik Eziago 

poligonoarekin lotzea 

Ez da Udalaren eskumena, URA Patzuergoarena baizik. -- 

  

Karmelo labaka kaleko (eroski parkinaren sarrera aldean), 

espaloi handia estutzea eta espaloi estua zabaltzeko eta kalea 

naturalizatzea 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 

 

 

MUGIKORTASUNA. TRAFIKOA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  
Control de la velocidad en barrio Sorgintxulo, poniendo un radar con semáforo (superando 50km/h 

semáforo rojo). Si fuese imposible, segunda opción sería un badén entero. 

Balorazio teknikoan aurrera. 

Balorazio teknikoa ikusi 
 

  
Regular y controlar el tráfico en la calle que empieza en sagastialde y a lo largo de toda la pista de 

atletismo: tanto la velocidad como las arquetas. 

Balorazio teknikoan aurrera. 

Balorazio teknikoa ikusi 
 

  Mejorar la visibilidad de las carreteras entre Florida 99-165 y la subida a la cumbre.  
Aurrekontuan aurreikusia, 

prozesutik kanpo. 
 

  Mejorar el acceso a Laiztiaga 
Aurrekontuan aurreikusia, 

prozesutik kanpo. 
 

  
Cambiar la señalítica (poner más grande) de prohibición de camiones en la rotonda de entrada en la 

Florida.  

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

-- 



 

gehiagorako 2017-06-07 
memoria ikusi. 

  
Hacer un talud quitando medio metro en la calle Larramendi desde la intersección con lizarraga 

hasta el final, ampliando la carretera 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 

memoria ikusi. 

-- 

  Trafikoa erregulatzeko neurriak hartzea 
Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

 

  
Semaforo-radarra jarri Zinkoeneatik Florida aldera hartzen den kalearen hasieran. Abiadura 

gainditzean semaforoa gorri jar dadila.  

Balorazio teknikoan aurrera. 
Balorazio teknikoa ikusi. 

 

  
Izpizua kaleko eta zinkoeneako kohesistentzi guneak ibilgailuek 10km/h-ko abiaduran igarotzeko, 

hauen hasierako eta bukaerako malden altuera pronutziatuagoa egitea proposatzen da. 

Prozesuan aurrera. Ikusi 
balorazioa 

 

  

Zinkoenea plaza lasaiago, isilagoa, kutxadura gutxiago, ibilgailuek 10km/h eta 30km/h-ko 

abiadurak errespetatzeko, zuhaitzekin naturalizatzeko eta oinezkoari leku gehiago emateko hainbat 

hobenkuntza egitea proposatzen da. Hala nola; -bertan dauden zebra bide guztiak konkortzea eta 

zabalagoak egitea; -kohesistentzi gunea pixkat gehiago zabaltzea eta malden "pronunzizioa" 

handitzea; -anexotik zinkoenea hostatura igarotzeko dagoen zebra bidea kohesistentzia guneruntz 

zabaltzea eta konkortua egitea; -Orbegozo zubiaren aldera dagoen zebra bidea oinezkoaren ibilbide 

naturala errespetatzeko, plaza aldera zabalagoa eta konkortua egitea, edo plazaren alderago 

gerturatzea;  -plazaren inguruan eta honen ondoan gelditzen diren espaloietan zuhaitzak 

landatzeko txortoak egitea. 

Balorazio teknikoan prozesutik 
kanpo. Ikusi balorazioa 

 

  

Atzieta eta zinkoenea oinezko gunera araututako ordutik kanpo motoak ez sartzeko medioak 

jartzea prposatzen da. Ibilgailu batzu ezin badute sartu, zergaitik beste batzuk bai. Ez dakit zein 

izan daitekeen konponbidea, baina gustatuko litzaidake bat egotea. 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 
memoria ikusi. 

-- 

  

Bertan araututako aparkatze sistema betetzeko eta kaleak lasaiagoak izateko, Atzieta kalean bezala 

dagoen baliza sistema jartze proposatzen da. Igandetan 14:00 bitarte baliza jeitsita egotea 

proposatzen dut, herrira zerbait erostera (adarraga, esnal, litxarka...) etorri nahi dutenek 

erraztasunak izateko. Baita ere, ordutik kanpo motoak bertara sartu ez ahal izateko, baliza sistema 

egoki bat jartzea proposatzen dut.Taxis-ak, kebak moto bantzaileari eta garagea dutenei bertara 

sartzeko txartela euki beharko luteke. 

Beste prozesu batean lantzen 
ari da, Aparkalekuen 

hausnarketan, hain zuzen. 

 

  

Oinezkoen ibilbide naturalak errespetatzeko, oinezkoen segurtasuna handitzeko, bizikleten bidegorri 

sarea handitzeko, kaleak naturalizatzeko, ibilgailuen abiadura murrizteko... Zubiondo lantegien 

eremua egokitzea proposatzen da. Hala nola; -Landaren bukatzen den espaloia zubiondo 

bidegurutzea bitarte luzatzea eta zuhaitzak landatzeko txortoak egitea (Espaloia egin ahal izateko, 

errepidea zentzu bakarrekoa izan beharko luke, zenzua bakarra zubiondoruntz izanik); -Bakailu 

lantegiko espaloianren ondoan dauden aparkalekuetan txortoak egitea; -Etxeberriko zukitik AMR 

lantegiaren bitarte bidegorria egitea (bidegorria zubiaren tartean egin ahal izateko, zubian pasarela 

bat egitea ikusten da); - Etxeberriko tuneletik zubira bitarte, zebra bide konkortu berriak egitea eta 

daudenen kokalekuak oinezkoaren ibilbide naturalea aldatzea; -Etxeberriko tuneletik zubira bitarte 

Balorazio teknikoan kanpo. 
Balorazioa ikusi 

 



 

dauden espaloietan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea, eta berdegunean zuhaitzak landatzea. 

*plano batean proposatutakoa adierazten duena prestatuta daukat, baino ez dia txertatzen uzten. 

  

Oinezkoen ibilbide naturalak errespetatzeko, oinezkoen segurtasuna handitzeko, bizikleten bidegorri 

sarea handitzeko, kaleak naturalizatzeko, ibilgailuen abiadura murrizteko... Zubiondo lantegien 

eremua egokitzea proposatzen da. Hala nola; -Landaren bukatzen den espaloia zubiondo 

bidegurutzea bitarte luzatzea eta zuhaitzak landatzeko txortoak egitea (Espaloia egin ahal izateko, 

errepidea zentzu bakarrekoa izan beharko luke, zenzua bakarra zubiondoruntz izanik); -Bakailu 

lantegiko espaloianren ondoan dauden aparkalekuetan txortoak egitea; -Etxeberriko zukitik AMR 

lantegiaren bitarte bidegorria egitea (bidegorria zubiaren tartean egin ahal izateko, zubian pasarela 

bat egitea ikusten da); - Etxeberriko tuneletik zubira bitarte, zebra bide konkortu berriak egitea eta 

daudenen kokalekuak oinezkoaren ibilbide naturalea aldatzea; -Etxeberriko tuneletik zubira bitarte 

dauden espaloietan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea, eta berdegunean zuhaitzak landatzea. 

Balorazio teknikoan kanpo. 

Balorazioa ikusi 
 

  

* Lehenago Urumea ikastola zen eraikina printzipioz botatzekoak izanik (mantentzeko aukera 

izango balu hainbat talderentzat ekintza desberdinak egiteko aukera emango lukena; musika 

eskola, tailerrak, umeentzako txokoak, helduentzako hitzaldiak....), gaur egun parking-a bezala 

erabiltzen dena, benetako parking bihurtzea 2-3 pisuko parkina. Bere gainean ekintza-anitzetarako 

erabili ahal izateko eraikin berri bat eraikiz.  

* Arrobi aldean dagoen parking-a nahiz eta ez dagoen hain gaizki, bertara iristeko ez da hain 

erosoa, bereziki zebra bidea eta parking-aren sarrera ez datozelako guztiz bat. 

* Elkano kalean Biteri parean motoentzat eta elbarrituentzat leku zehatza dago, baina zentzu 

gehiago izango luke alderantziz balitz, ze motoek ez daukate inolako arazorik maniobrak egiteko 

eta elbarrituentzat zailagoa baita. Hau da, elbarrituena zebra bidearen ondoan jarri eta motoena 

atzera pasa. Pintatzea besterik ez da, baina behar duenarentzat lagungarri. 

* Aristizabal kalean goizetan hainbat eragozpen sortzen dira, eta nire ustez pare bat aldaketek 

erraz dezakete zirkulazioa; 

- Beheragotik markatzea bi lekutara joateko bidea, era horretara goruntz joan nahi dutenak eta 

eskubi aldera (Laubidieta ikastolarantz) joan nahi dutenak lehenagotik bereizten dira eta azkartu 

egiten da. 

- Txantxillara iristean eta berriro herrira sartzeko ezkerreko karrila zuzenekoa izan dadila, ze gaur 

egun biribilgunetik datozen kotxeak pasa arte itxaron beharra dago, eta zuzenekoa balego ilarak 

ekidingo lirateke. 

* Ikastoletan haurrak utzi ahal izateko, adibidez Txantxilla aldean errepidean dagoena 

(Elbarrituentzat bakarrik dena), handitu eta era hortara familia guztiei aukera luzatuko litzaieke 

haurrak utzi eta joateko. Biribilgunetik kotxeak aparkatzeko lekuak jartzeko aukera ere egongo 

litzateke. 

* Txantxillatik Meaberuntz joateko errepide baztarrean orain arte egina dagoen zatia handitzea, 

alde batetik bestera pasatzeko. Era hortara DBHko ikasleei etxerako/ikastolako bidea erraztuko 

litzaieke. 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 

memoria ikusi. 

-- 

 
 

*Etxeberri-Laiztiagarako sarrera egokia egitea eta bidea zabaltzea oso estua da eta juxtua batez 

ere kurban delako eta autoen muturrak beste bidea okupatzen duelako. 

4.Leheneste saioan prozesutik 

kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-06-07 

-- 



 

*Floridako eliza parean dagoen zebra bidea aprobetxatuz, bidea egitea baratzak zeharkatuz 

Sagastiyako paseora. 

memoria ikusi. 

  Mejorar el acceso de vehículos desde la recta de la Florida al Barrio de Laiztiaga.  

4.Leheneste saioan prozesutik 

kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-06-07 

memoria ikusi. 

 

  Floridako tren azpiko pasabidea, beheruntz handitu, kotxe altuagoak pasa daitezen 
Ez da Udalaren eskumena, 

ADIFena baizik. 
 

  Floridako tren azpiko pasabidearen zentzua aldatu. Lehentasuna irteten direnei eman. 
Ez da Udalaren eskumena, 

ADIFena baizik. 
 

  Ensanchar el acceso al barrio Laiztiaga 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 
memoria ikusi. 

 

  

Colocación de espejos en : (1) la incorporación de la carretera del campo de rugby con la de 

transportes Cerezuela. Hay un stop pero los coches invaden la calzada sin ver el paso de peatones 

o coches; (2) la intersección de la bajada de la cumbre con la carretera de la Florida. Los coches 

aparcados a los lados impiden la correcta visión del tráfico. 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 

memoria ikusi. 

-- 

  

Dada la zona ajardinada a ambos lados de dicho paso y, seguido a ésta, la zona de un edificio 

derruido (desconozco si es de propiedad pública), solicito que se realice una obra para un 

acceso/salida más seguros y, en definitiva, mejores al barrio. 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 

memoria ikusi. 

 

  
Poner doble dirección en el tramo de la calle Anziola, de la intersección con Pekaiztegi a la rotonda 

que da a las piscinas y a la salida a Galarreta. 

Balorazio teknikoan prozesutik 
kanpo. Ikusi balorazioa. 

-- 

  
Ensanchar el acceso a Laiztiaga. Hay una explanada inutilizada que se podría utilizar para hacer un 

mejor acceso, mejorando así la zona. 

4.Leheneste saioan prozesutik 

kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-06-07 

memoria ikusi. 

 

  

Arestian aipatutako arazoari aurre egiteko batzorde espezifiko eta puntuala osatzea. 

 "Gobernu taldeko ordezkariak, alderdiak, Udaltzaingoa eta herritarrez osatutakoa" 

Ez dakit nungo despatxo ilun eta urrun batetik erakarri gabeko aditu gabe alegia “Aditu onena 

herrira!! 

Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

-- 

  Rotonda, markesina eta ceda el paso. Lana egiten dugu KATEAN Epele bailara 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 

memoria ikusi. 

-- 

  Modificar las direcciones de tráfico en algunas calles 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 
memoria ikusi. 

-- 

  Modificar las direcciones de tráfico de algunas calles 4.Leheneste saioan prozesutik -- 



 

kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-06-07 

memoria ikusi. 

  
Laiztiaga auzoko irteera rotonda bat egin lehengo AMR enpresako lurrak erabiliz, eta ahal izanez 

gero aparkalekuak jarri. 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 
memoria ikusi. 

 

  Baden bat jartzea zubiko bi aldetan gutxienez soluzio finko bar aurkitu arte 
Udal aurrekontuarekin baino, 
kudeaketarekin zerikusia du 

 

  Colocar mas bandas de frenado antes de los pasos de cebra 

4.Leheneste saioan prozesutik 

kanpo geratu zen. Informazio 
gehiagorako 2017-06-07 

memoria ikusi. 

-- 

  Control de tráfico en el pueblo   

 
 

A la entrada de los servicios, oficinas de ayuntamiento (Florida) una señal tapa la de fin de 

carretera.  

Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

-- 

 
 

Motoak espaloietan aparkatzeko debeku ordenantza beterearaztea, hauentzako aparkaleku gehiago 

egitea eta daudenak handitzea 

Aurrekontuarekin baino, Udal 
kudeaketarekin du zerikusia. 

-- 

 

 

Zinkoeneatik kale nagusira sartzeko dagoen baliza mugikorra, Atzieta kaleko baliza mugikorra 

bezala programatzes, hau da; araututako ordutik kanpo, bertakoak txartelaren bitartez soilik 

sartzeko jeisten dena 

Beste prozesu batean lantzen 
ari da, Aparkalekuen 

hausnarketan, hain zuzen 

-- 

  
Orbegozo zubian 50km/h abiadura araua errespetatzeko eta aurreratzeak galarazteko medioak 

jartzea; zubiaren hasieran SOkm/h-ko seinalea jartzea, radarrak, breazko konkorrak, baliza 

erdibitzaileak... 

4.Leheneste saioan prozesutik 
kanpo geratu zen. Informazio 

gehiagorako 2017-06-07 
memoria ikusi. 

-- 

 

 

TURISMOA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

Bisitariei herriko interes guneak, zerbitzu guneak, komunak, hilerria, aisialdi 

guneak...non eta zein distantzieta dauden azaltzen duten seinale bertikalak eta 

mapak kaxkoan eta herriko kaleetan zehar jartzea proposatzen da. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Utilizar el edificio de Ave Maria como albergue público, con un bar-retauran en la 

planta baja. 

Proposamen honek prozesuaren aurrekontu muga 
gainditzen du. 

-- 

  
Proyectos de participación vecinal con e manera atractivo turístico (NO efectuados 

por ongs con perfil político sino por el Ayuntamiento) 

Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 
zerikusia. 

-- 

  
Potenciar proyectos económicos y turísticos ( distintos de las juergas y los eventos 

multitudinarios) asignar un importe económico para ello. 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 



 

 

ONDAREA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 Renovar la villa de Ave Maria 

Prozesuaren aurrekontua gainditzen 
du 

 

  

Kaxko historikoan zehar dauden monumentu historikoetan (plazan, udaletxean, 

eraikinetan, elizetan, pasabideetan, metraietan...,) hauen informazioa azaltzen duten 

plaka informatzaileak (urtea, historia pixka bat...) jartzea proposatzen da. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

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. 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

  

Osiñagan, txurianen parean dauden Labaderoak berreskuratu, bertara jaisteko bide bat 

egokitu eta panel informatibo bat jarri izan zuten funtzioa azaltzeko. argazki zaharrekin 

apaindu daiteke. Modu bat da gure patrimonioa zaintzeko eta ezagutarazteko. 

Ez da Udalaren eskumena, URA 
Patzuergoarena baizik. 

 

  Ave Mariako parkean dagoen etxea erabilgarri egin. 
3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

  

Propuesta: Crear una partida presupuestaria plurianual para tres líneas de actuación: 

1.- Subvencionar, hasta con el 100%, la recuperación de elementos perdidos, la limpieza 

y eliminación de elementos extraños de las fachadas, eliminación o reordenación de sus 

lanzados de cables, etc. de las casas del casco histórico cuyos propietarios inicien una 

obra en fachada o tejado. El ayuntamiento propondrá una lista de tareas supletorias a la 

obra y la financiación que dedicará a ellos por cada obra. 

2.- Seleccionar casas o grupos de casas del casco histórico -por parte del ayuntamiento- 

y, tras la comunicación con los propietarios, el ayuntamiento eliminará o reordenará los 

cables -utilizando las conducciones soterradas en lo posible-, eliminará elementos 

extraños o inútiles, sustituirá los letreros publicitarios, cables de antena, etc. 

3.- Se realizará un estudio que comprobará los últimos lanzados de cable, obras en 

fachada realizada, etc que estén incumpliendo la ordenanza de protección del Casco para 

forzar a las empresas o propietarios responsables a acomodarse dicha ordenanza. 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 

geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

  

Propuesta: Crear una partida presupuestaria plurianual para tres líneas de actuación: 

1.- Subvencionar, hasta con el 100%, la recuperación de elementos perdidos, la limpieza 

y eliminación de elementos extraños de las fachadas, eliminación o reordenación de sus 

lanzados de cables, etc. de las casas del casco histórico cuyos propietarios inicien una 

obra en fachada o tejado. El ayuntamiento propondrá una lista de tareas supletorias a la 

obra y la financiación que dedicará a ellos por cada obra. 

2.- Seleccionar casas o grupos de casas del casco histórico -por parte del ayuntamiento- 

y, tras la comunicación con los propietarios, el ayuntamiento eliminará o reordenará los 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-06-05memoria ikusi. 

-- 



 

cables -utilizando las conducciones soterradas en lo posible-, eliminará elementos 

extraños o inútiles, sustituirá los letreros publicitarios, cables de antena, etc. 

3.- Se realizará un estudio que comprobará los últimos lanzados de cable, obras en 

fachada realizada, etc que estén incumpliendo la ordenanza de protección del Casco para 

forzar a las empresas o propietarios responsables a acomodarse dicha ordenanza. 

  
Recuperar el letrero de "Hernani" de la calle Lizeaga 9 colocado en su día por la Diputación 

para instalarlo en lugar más seguro. 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

  

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.  

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

 

 

 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

Elkano eta Aristizabal arteko eremua errekuperatu: lan tekniko (azterketa) 

bat egin proposamenaren bideragarritasuna aztertuko duena, kirol 

ekipamendu erabilera emateko aukera aztertuz 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Pana parkea egokitu behar bereziak dituzten haurrentzat Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Rehabilitar la zona del parque de Sagastialde: arreglar el suelo, allanar, 

quitar los tocones, etc. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

Erabil anitzerako mahai gehiago (picknic, mahi-jolasak, merendolak,…). 

Hernaniko leku desberdinetan kokatuak. Adibidez; Urbietan dagoen parkean 

(teniseko pista eta kiroldegiaren artean), Karobieta eta Iturregin hartean 

dagoen parkea (Hormigoizko esplanada), Tilosetan, pana parkean,…Batzuk 

estaliak izatea, euria egiten duenerako. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  Floridako parkean bere desnibelak aprobetxatuz txirrista batzuk egitea.  
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  
Parkeetan sokekin egindako eremuak (Adibide gisa Tolosan triangelu 

plazaren atzean) 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Bidebieta parkean hondarreko eremua itxi, txakurrak sar ez daitezen.  
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Elizatxo ikastolako patioko atzekaldea itxi. Frontoi aldeko porteriaren 

atzekaldea, tapatu. Teilatutik, hormaraino bertikal 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  Arreglar un poco más el paseo desde el puente a la Florida. Se podría poner 1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. -- 



 

un muro vegetal para tapar las fábricas. Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

  
Arreglar un poco más el paseo desde el puente a la Florida. Se podría poner 

un muro vegetal para tapar las fábricas. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  

Habilitar para el uso publico la cantera. 

Además de un parque y junto a otras instalaciones deportivas, se podría 

habilitar un centro para la práctica de la escalada sobre roca. 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  Haurrentzat parke handi estalia 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Hacer una nueva chabola para castañas en concordancia con el Casco 

histórico. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  

Adecuar la cantera de Santa Barbara como zona de multiaventura para que 

se pueda practicar escalada, rapel, senderismo, tirolina, ascenso de escalas, 

y cuerdas, parapente, paracaidismo en túnel de viento y que con el tiempo 

y años se pueda tener un centro como el XScape- de Milton Keynes- 

Inglaterra. El simulador de Madrid "Fly" 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Prohibir entrada a perros en zonas de juego de niños. Nipara pasearlos, 

sobre todo en parques infantiles 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa. 

 

  
En la zona del arenero poner cercado bajo para que no entren los perros y 

caguen allí. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa. 

 

  Ave Marian chill-out bat 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  

Harrobiko lur eremua aisialdirako berdegunea bihurtzea;- laku bat eginez, 

munduko klima ezberdinetako landareak ezagutzeko gune besberdinak 

prestatuz, baratzak, parkeak, kirol guneak, taberna… 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  

Oroitzapenaren baso bar sortzea. Udal lur eremu bat hildakoak bertan 

lurperatzeko eta zuhaitz bat landatzeko prestatzea. Bertako zuhaitzak, 

koniferoak eta fruitu zuhaitzak soilik landatzea 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

 

 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK. BERDEGUNEAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 

Retirar la zona verde del parque de Zikuñaga, ampliando el parque y 

recuperándolo para uso infantil con más maquinas 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Goiz Eguzkiren inguruak beste erabilera batzuetarako izan ditzakeen 

aukerak aztertu  

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  Goiz eguzki Pana parkearekin lotzen duen proiektua martxa jartzea Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi  



 

prposatzen da. Egun, goiz eguzki beheko aldeko berdegunea egoera 

kaxkarrean dago (landare inbaditzaile bat, galtzada apurtuak, 

larrak...daude), intersgarria izango litzateko gune hau txukuntzea eta 

renfe geltoki aldera jesisteko prestatzea. 

balorazioa 

  

Parke naturaletan inbertutuko nuke, Ave Marian dagoen proiektua baino 

haratago. Atletismo pista inguruan, instituto eta laku alde eta santa 

barbara bidean egiteko aukera balego ere leku bikaina iruditzen zait. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  
Atarrabiyo haur parkearen ondoko parkeko berdegune batean, lurrarekin 

egindako mendixka txiki batzuk egiteko beharra. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  
Ave Marian parkean Uraren presentzia txertatzea, arbusto, landare 

bizkorrekin lore baratzak egitea eta ibilbide gehiago egiteko beharra. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  

Pertsonen erabilerako soilik diren berdeguneen beharra. Herrian ez dago 

berdegune bat ere, txakur kakaen artean ez egoteko aukera ematen 

duenik. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  

Herriko berdegune txikiak loreekin, zuhaitzekin, harri handiekin... 

dotoretzeko beharra; -Txirrita kaletik urbieta kalera igarotzeko dagoena 

(dicsonia landareak 

dituena), -Udaletxe atzeko berdeguneetan (eleagnus landar:eak 

dituztenak, -zinkoenean daudena (urkiak et rododendroa dituena), 

porikiroldegian dagoena ( urkia handia duena, elkano tabernaren 

ondoan), -izpizua kalearen hasierakoan, latxunbe kalekoa (ekain 

kafetegiaren ondokoa), -Antziola kaletik bidebieta plazara sartzeko 

dagoena, -orbegozo zubiaren hasieran dagoena, -Antziola kalean 

autobusa soilik sartzeko dagoen errepidearen ondokoa, -balbi altzairu 

dendaren parean dagoen autobus geltokiaren ondokoan (agapanthus eta 

hemerocallis landareak dituztenak), posible den guztietan. Errespetatuak 

izateko, forjazko hesi baju batekin inguratzea proposatzen da. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  

Gartzia goldaraz auzokoetan; Atletismo pistakoetan; Lizeagakoetan; 

lturmendi auzoaren parean gelditzen direnetan; Ave marian; Pana 

parkean (igogailuaren beheran daudenetan); paradorekoetan; ibaiondo 

paseokoetan, zikuñaga auzokoetan; posible den guztien. Errespetatuak 

izateko, forjazko hesi baju batekin inguratzea proposatzen da. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  
Noain herrian egin zen zentzuen jardin bezalako bat herriko parke edo 

lur zoru batean egitea. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  
Pistina irekietan dagoen berdegunea handia urte guztian zehar irekita 

egotea. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  

Zuhaitzak falta diren txortoetan reposizioak egitea; -Lidl aparkalekuko 

espaloian (Montebideo kalearen aldera dagoen espaloiekoa) falta dena; -

Laztiaga auzoko errepide nagusiako espaloian (aparkalekuak dituena) 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 



 

falta den Astigarra; -Antziola auzoan Babes ofizialeko etxe urdinen 

espaloian (auzo berrira igotzeko egiten ari diren errepidearen hasieran) 

falta den Prunus-a; -Txillida pasealekuan zehar falta diren 2 

Gereziondoak (oinezko gunean, Haritz handiaren azpikoa) eta 

Udareondoa;-Porikiroldegi ondoko haur parkean falta den Sagarrondoa; -

Meabe ikastolaren ondoan dagoen autobus geltokiaren espaloian falta 

diren guztiak; -Marieluts auzoan dagoen plazan falta den Cercisa; -Pana 

haur parkearen goiko espaloian hil duten Udareondoa; -Lizanaga kaleko 

espaloian falta den Plantanoa; -Oinddi kalearen hasierko espaloian falta 

den Plantanoa. Zergaitik estali da txortoa?; -Zubiondo poligonoko 

lantegien zehar dauden espaloi gorrietan falta diren Tiloak; Karabel 

gasolindegiaren antzeko espaloian falta den Tiloa; -lturregi kalean 

lehengo urtean landatu eta h¡l diren guztiak, Hemen apunte bat egin 

nahiko nuke; espaloi hauek oso estuak dira eta zuhaitzek traba pixkat 

egiten dute. Nik txortoak aparkalekuetan (Montebideo kalekoen antzera) 

egingo nituzke; -Meabe ikastolaren ondoan dagoen autobus geltokian 

falta direnak.; -Antziola kalean (ezkerro fruitu dendaren parean) falta 

den xarma; -Hortik noinbait ahaztu egin zaidanen zehar. 

  

lzpizuako berdeguneetan arbusto egokiakgoak jartzea, hala nola; 

eleagnus variegatoak, abelia kaledoskopeak, photiniak, erramuak... 

lzpizua kaleko berdeguneetan falta diren zuhaixkak jartzea, espaloietik 

kotxeetara igarotzeko lauzak jartzea eta  forjazko hesi batekin landare 

guneak inguratzea. Elkano kalean falta diren lonizerak jartzea eta 

azpietan belarrak ez hazteko egur birrindu geruza bat botatzea 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

 

 

Urbieta kaleko tiloen txortoan egin zen bezala, plazako txortoetan, 

txirrita kalekoetan, antziola kalekoetan, eta lurra falta duten guztietan lur 

edo konpost geruza bat botatzea 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  

Zuhaitz gabe, zuhaitz gutxiekin eta zuhaitza landatuta egon behar zuen 

tokian zuhaitza falta duten berdeguneetan zuhaitzak landatzea 

(jatorrizko proposamenean leku zehatz guztiak aipatzen dira) 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  

Herrian zehar ditugun lore baratzetan eta belarra haztea nahi ez dugun 

berdeguneetan, mantenu jasangarriago bat eukitzeko estrukturante 

geruza bat botatzeko beharra: Mañe y flaquer auzokoetan, agustindarren 

plazakoan, atzieta kalearen bukaeran daudenetan... 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  Zinkoenea plazan, ura mugimenduan duen putzu bat jartzea. 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  Lore basatiekin berdegune bat prestatzea. 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Ave Maria parkean eta lturmendi auzoaren pareko berdegune handian 

eguzkira begira entzantzeko eserleku finkoak (santiago mendi puntan 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 



 

daudenak bezalakoak) jartzea. 

  

Honen haurrean plaza eta berdeguneei beste erabilera bat ematea 

proposatzen da.Adibidez, lehengo urtean urbieta kaleko berdeguneko 

plazan pergola batzuekin gune bat sortzea proposatu zen, parke muerton 

pin pon mahaiak, adin ezberdinetako parke ezberdinak. Berdeguneetan 

ere zerbait egin zinteken, etzantzeko guneak, ariketa fisikoa egiteko 

tresnak jartzea, eskalda egiteko paretak, txirristak, orain ez zaizkit gauza 

asko bururatzen. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  Zuhaitzen txortoetan leguminosal landatzea proposatzenda 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  
Kaleetan desnaturalizatuetan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea 

(jatorrizko proposamen leku zehatz guztiak jasotzen ditu) 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  
Herriko airea kutsatzen duten lantegien inguruko berdeguneetan 

zuhaitzak landatzea (proposamenak leku zehatzak jasotzen ditu) 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  

Berdeguneak itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea. 

Sorgintxulo futbol zelaia, jardin botanikoa eta pistina irekien artean 

gelditzen den berdegunea 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  Ave maria parkeko etxean taberna eta jatetxe publiko bat egitea 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

 

 

 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK. KOMUN 
PUBLIKOAK 

  

  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Frontoi atzean komun publiko bat jarri Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 

 

Langile ikastolan komun bat jarri behar da zergatik 

arratsaldeetan, ostiral, larunbat eta igandetan itxita egoten da 

barrukoa 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  
Kaxkoko komunen sarreretan; letra hadiekin KOMUNAK direla 

adieranten duten panelak jartzea proposatzen da. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Aseos Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 

 

 



 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK. MAHAI ETA AULKIAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

Feriako bidean dagoen parkean mahaia eta aulkiak estalirik jarri. 

Aristizabal eta Laubidieta artean dagoen parkean mahaia eta aulkiak 

jarri. Txantxillan mahaia eta aulkiak jarri. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 

 

Parke desberdinetan egurrezko mahai eta aulkiak jarri, bertan jendeari 

elkartzeko aukera luzatuz (Ave Marian dagoen moduan). Adibide gisa 

erabiltzeko, modu oso egokian eginda dago Lasarten Jaizkibel plaza 

atzean, BM supermerkatu gainekoa. Tximistarreta parkea) 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 

 

 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK. TXAKUR KAKAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  cubrir un parque de perros 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  Zonas acondicionadas para perros (24 horas) 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
 

 
 

Poner mas berdegunes para los perros y no permitir que los perros 

estén sueltos por las calles, paseos y parques infantiles 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  Espacios abiertos para nuestros perros 24 h 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
 

 

 

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK. PLAZAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

 
 

Ampliar la anchura del "vierte aguas" que cruza Gudarien Enparantza 

desde Kale Nagusia hasta los arcos del Ayuntamiento 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

 
 

Buscar alternativas o posibilidades para adecuar la accesibilidad o el uso 

de Gudarien plaza.  

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  

Tilos kuadrila asko bitzen dituen leku bat da, denak elkarrekin egoteko 

lurrean eserita edo zutik egon behar izaten dugu. Izpizua kaleko 

Pretilearen parean eta Kitto-Josemari aldera dauden bankuen parean 

plazaren erdialderuntz, banku gehiago egitea proposatzen da. Pretilaren 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 



 

aldena 2 jartzea eta Kitto-Joxe Mari alderan 3 jartzea proposatzen da. 

  
Atsegindegiko aterpean 2 edo 3 pareta finko jartzea. Paretaren goiko 

zatia transluzidoa izatea argia sartzeko 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  Atsegindegi babesteko kortinak berritzea. 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  
Poner una barandilla bordeando el pretil de los Tilos donde coge más 

altura 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

  Cambiar el pavimento de la plaza del ayuntamiento. 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  

Atsegindegiko aterpeko gutxienez 2 pareta ixtea. Dauden panel horiek ez 

dute ezertarako balio, haizea dagoenean ez dituzte jeisten puskatzen 

direlako eta jada horietako hainbat ez-erabilgarri daude. Ez du zertan 

dena aldreiluzkoa izan behar, erdia metakrilatozkoa izan leike, horrekin 

argitasuna sartzea lagunduz. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

 

  

Atsegindegi edota inguruko zonalderen batean jendea lasai eserita 

egoteko aukera luzatzea, baina estalpea dutelarik. Agian Atsegindegiko 

aterpe barruan bertan, era hortara gauzak uzteko eta jendea egoteko 

aukera luzatzen da... Egunero jende heldua egon ohi da bertan eta euria 

egiten duenean ez dakite nora jo... 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

 

 

 

Plaza Nagusiko lurra berdindu, gutxienez, erdiko korridorea, kale 

nagusitik udaletxeko arkupetara doana. Orain dagoen bezala, 

irisgarritasunaren printzipio guztien aurka doa. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 

balorazioa 
 

  
Instalar paneles acústicos para la absorción de reverberación en la 

cubierta de la plaza Atsegindegi. 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  Cerrar los laterales, excepto la zona del parque infantil, de Atsegindegi 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
 

  Arreglar Plaza berri 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
-- 

  Arreglar las persianas de Atsegindegi 
1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 
 

  Plaza Berri hobeto aprobetxatzeko erdiko zuhaitzak kendu 
Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 

zerikusia. 
-- 

  

Atsegindegiko leku horrek ikarragarrizko korrientea dauka, bai entzuteko, 

bai bazkaltzeko eta baita haurrekin egoteko ere. Pertsianak jeitsi ezean 

ezin da hor egon, ferienteak ere hor daudenean ezin dute geldirik egon 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

 

  
Plazaberrin, andrekale aldera kiosko txiki bat egitea. Ekintzak daudenean 

tablado bat jartzen eta zerbait finkoa egitea 

1.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-05-29 memoria ikusi. 

-- 

 

 



 

URUMEA IBAIA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

Urumea Ibaiaren egoera asko hobetu da azken urteetan. Uraren kalitatea gero eta handiagoa 

da baina ez da behar beste aprobetxatzen. Karabelen egin den urbanizazio berriarekin ibai 

denon eskura jarri beharko zen eta ibaiara jaisteko bideak egokitu. Karabeletik Osiñagaraino 

onezkoentzat bidezidor bat egokitu beharko zen ibaia jarraituz. Ibaia herritarrei ireki behar zaie. 

Ez da Udalaren eskumena, URA 
Patzuergoarena baizik. 

-- 

  Landare eta Zubipe inguruan ibaia hain maiz atera ez dadin irtenbideren bat bilatu 
Ez da Udalaren eskumena, URA 

Patzuergoarena baizik. 
-- 

  Urumea ibaia herritik pasatzen den lekuetan, bainu eta 'aisialdi guneen beharra 
Ez da Udalaren eskumena, URA 

Patzuergoarena baizik. 
-- 

  Urumea ibaiaren ertzetan aisialdi guneen beharra. 
Ez da Udalaren eskumena, URA 

Patzuergoarena baizik. 
-- 

  
Urumea ibaiaren ertzetik Hernanitik, Ergobi eta Astigarra bitarte, paseoak, bide gorria, aisialdi 

guneak, bainu guneak...egitea 

Ez da Udalaren eskumena, URA 
Patzuergoarena baizik. 

-- 

 

 

GARDENTASUNA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  
Herritarrok udalera bidaltzen ditugun proposamenak zein fasetan dauden 

jakiteko, sistema informatikoa modernizatzea proposatzen da 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

 

 Erabaki guneak sortzea herritarren beharrak zeintzuk diren jakiteko, udalak 

dituen asmo guztiak azaltzeko, herriak erabakietan parte hartzeko, udalaren 

errealitatea ezagutzeko... 

Prozesuan aurrera. Ikusi balorazioa  

  
Minbizi tasa azaltzen duen mapa bat sortzea eta honen arabera kutxadura 

murrizteko plana sortzea 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  

Udaleko tramiteak, antolamentua, fluxutasuna, kordinazioa, kaosa… 

hobetzekoa proposatzen da. Ez dakit nola egin daitekeen, noizbait udala 

digitalizatu eta informatizatu behar dela entzun dut 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi 
balorazioa 

 

  

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.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

  Udaleko funtzionamendua hobetzeko aholkularitza bat kontratatzea 
Aurrekontuarekin baino, Udal kudeaketarekin du 

zerikusia. 
-- 

 

 



 

JARDUERA EKONOMIKOA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

Langileei ordu estrak sartzera gonbidatzen edo derrigortzen 

dituzten enpresei, langabetu egoeran dauden pertsonak 

kontratatzea derrigortzea 

Proposamen hau ez da udalaren eskumena eta ez du udal 
aurrekontuarekin zerikusirik. 

-- 

 

TXOTX DENORALDIA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  Sagardotegi garaiari mugak jarri boladari Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  

Poner mas WC fijos para evitar meadas que se realizan en los eventos en 

parques, portales, paredes, etc. Actualmente se ponen algunos provisionales 

que no son suficientes , son antiestéticos y no son acorde con un Casco 

histórico reconocido y que están colocados durante mas de cuatro meses 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Sagardotegi garaian mugak jartzea komenigarria da Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Sagardotegia boladari mugak jartzea Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

  Sagardo garaian mugak jartzea Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazioa  

 

 

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 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 
Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

 
 

Txoxt garaian, larunbatetan lbaiondo lantegietan aparkatzen duten autobusen 

ordutegia, gaueko 1:30-ra mugatzea. 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo geratu zen. 

Informazio gehiagorako 2017-06-05memoria ikusi. 
-- 

 

PARTE HARTZEA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

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. 

Beste prozesu batzuekin 
uztartu da balorazio 

teknikoan, beraz, prozesuan 
aurrera. Ikusi balorazioa 

 

 

 



 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  

Herrian zehar elkarte ezberdinek antolatzen dituzten ekitaldien berri emateko erabiltzen dituzten kaleetako 

panel informatzailetan, goiko aldean, Adierazpen libreko guneak direla adierazten duen panel bat eta 

hilabeteko zein egunetan kentzen diren adierazten duen panel txiki bat jartzea prposatzen da. 

Balorazio teknikoan 
prozesutik kanpo. 
Ikusi  balorazioa 

 

 

 

HEZIKETA   
  PROPOSAMENA BALORAZIOA AURREKONTUA 

  
Kaleetako paretetan, kartelen bitartez eta itxita dauden lokaleen erakusleihoen 

bitartez, sensibilazio esaldi eta irudiak jartze 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. 
Ikusi balorazioa. 

 

  

Egunerokotasunean erabiltzen diren produktu kimikoak sortzen duten osasun no 

eta produktu hauek inguru giroan ez bukatzeko, xaboiak, desodoranteak, 

hortzetako pasta, etxea garbitzeko produktu naturalak... nola egin herriko 

ikastetxeetan erakusteko programa bat prestatzea 

Balorazio teknikoak prozesutik kanpo. 
Ikusi balorazioa. 

 

  
Gizarte, balioetan, koperazioan, kolektibitatean eta kontsumo arduratsu eta 

murritzagoaren inguruan herriko eskola guztietan formakuntza eskeini. 

3.Leheneste saioan prozesutik kanpo 

geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

  

Herriko berdeguneetan, lore baratzen (lore eta zuhaixka apaingarriekin egindako 

gunetxoak) beharra. Modu honetan, ume horiek herrian zehar beraiek landatutako 

eta iada landatuta dauden landareak errespetatu eta hazten ikusiko lituzkete. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. 
Ikusi balorazioa. 

 

  

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.Leheneste saioan prozesutik kanpo 
geratu zen. Informazio gehiagorako 

2017-06-05memoria ikusi. 

-- 

 

 



 
 

Una sala de psicomotricidad 

 PROPOSAMENA 

Una sala de psicomotricidad 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Proposamenean ez da inolako arrazoirik ematen psikomotrizitate gela baten beharra argudiatzeko. 

Bestalde, Herriko haur eskolak (0-2 urte) eta eskola guztiek (2 urtetik aurrera) dituzte beren 

psikomotrizitate gelak. 

Espazio irekiak ere badaude herrian, haur parkeak esaterako, eta baita hainbat eskaintza ere 

(igerilekuko ikastaroak, esaterako, haur jaio berrientzat) non era honetako gaitasunak lantzeko 

egokiak izan daitezkeen. 

0-5 urteko haurrentzako gela bat ere bada, Irrixola elkarteak kudeatua. 

Esan, baita ere, herriko parkeen azterketa bat egitear dagoela, eta bertan aztertzeko gaia izan 

daiteke adin desberdinetako haurrentzako eskaintza nolakoa den eta zein behar dituen Hernanik 

zentzu horretan. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik kanpo 



 

Poner o renovar el alumbrado del Camino Negro, desde la rotonda hasta 

Zikuñaga 

 PROPOSAMENA 

Poner o renovar el alumbrado del Camino Negro, desde la rotonda hasta Zikuñaga 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

“ Camino negro” errepideak ez du argiteri publikorik eta iluna dago: Argiztatu ahal izateko egungo 

argi sarearen luzapena behar du, eta, argiztatzeko proiektu eraginkorrenak hainbat argi puntu 

instalatzea eskatzen du. 

Ibaiaren gertutasunak asko baldintzatu du instalazioa, izan ere, proiektua burutzeko URAREN 

EUSKAL AGENTZIA-aren baimena behar da, non, errepidearen argiztapenak ibaian sortuko lukeen 

kutsadura luminikoa aztertzen da. 

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

22.000€ 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Urtebete 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Argi eta ur saila 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesua aurrera 

 



 

Mejorar la iluminación del camino que une Hernani con Ergobia  
 

 PROPOSAMENA 

Mejorar la iluminación del camino que une Hernani con Ergobia paralelo a las vías del tren y el río . Muchos 
hernaniarras utilizan dicho camino para realizar running o pasear y la ausencia de farolas o el nulo 
funcionamiento de las que hay lo hace peligroso. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Hernanitik Ergobiarako errepideak ez du argiteri publikorik eta iluna dago: Argiztatu ahal izateko 

egungo argi sarearen luzapena behar du, eta, argiztatzeko proiektu eraginkorrenak hainbat argi 

puntu instalatzea eskatzen du. 

Ibaiaren gertutasunak asko baldintzatu du instalazioa, izan ere, proiektua burutzeko URAREN 

EUSKAL AGENTZIA-aren baimena behar da, non, errepidearen argiztapenak ibaian sortuko lukeen 

kutsadura luminikoa aztertzen da. 

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

15.000€ 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

9 hilabete 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Argi eta ur saila 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesuan aurrera 



 

Cursos para adultos, rotativos en los barrios: informática, Euskara, etc 
 

 PROPOSAMENA 

 

Cursos para personas mayores, se podría hacer una encuesta mediante la asociación de vecinos/as 

en el barrio para valorar cuál puede ser. 
 

Cursos itinerantes por barrios para personas mayores: manualidades, informática, cocina, primeros 

auxilios… 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Zerbitzu sozialetan aztertzen ari da auzoetan martxan jartzeko ekintza ezberdinak eta 2017. urtean 

hasiko dira. Ekintzak 2017ko udal aurrekontuan sartuta daude eta horregatik Hernani erabaki 

egitasmotik kanpo utzi behar da. 
 

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

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Prozesutik kanpo ustea proposatzen da. 
 



 

Asesoramiento para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en temas 

administrativos (subvenciones, solicitudes, etc.) 
 PROPOSAMENA 

 

Asesoramiento para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en temas 

administrativos (subvenciones, solicitudes, etc.) 
 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Diru-laguntza deitzen duen organuak maila bateko aholkularitza ematen du. Tramiteak ahalik eta 
errazenak izateko beti egin daiteke deialdien errepaso bat. Baina badira hainbat tramite legeak 
behartuta egiten ditugunak (ogasuneko ziurtagiriak, fakturen justifikazioa...). Horiek ezin ditugu 
sahiestu. Era berean, elkarte bat sortzeak, betebehar administratiboak baditu, gero eta konplexuagoak 
(administazio elektronikoa...), elkartearen zuzendaritzaren partetik ardura eta lan bat eskatzen duena. 
 

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

 

Ez dauka 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Kontuhartzailetza- Kultura - Agenda 21 - HHZ 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Kanpo ( Kudeaketa) 

 

 



 

Udal eraikin publikoetan Energia Aurrezteko neurriak hartzea. 

Aislamendua eta batez ere, argiztapena: berogailu sistemak berrikusi eta 

ondo programatu (beharrezkoa denerako bakarrik), led argiterira aldatu 

eta sentsoreak 

 PROPOSAMENAK 

o Udal eraikin publikoetan Energia Aurrezteko neurriak hartzea. Aislamendua eta batez ere, argiztapena: 
berogailu sistemak berrikusi eta ondo programatu (beharrezkoa denerako bakarrik), led argiterira aldatu 
eta sentsoreak 

o Udaletxeko Areto Nagusia nahiko zaharkitua dagoela uste da. Horrez gain, egungo leihoek eta ateengatik 
ez dago ondo babestua-aislatua. Hotz handia egin ohi du. 

o Udal eraikinen (biteri, udala, beterri, eskolak, brigada...) argiteria led argiteriarekin ordezkatzea. 
Fluoreszente, incladestentes eta kontsumo baxuko bonbila asko dituzte eta ez da egokia ikusten 

o Udal eraikinetan argi, kalefakzio eta hozteko kontsumoa murrizteko beharra. presentzia detektagailuak, 
pertsonen presentziaren arabera intentsitatea jeisten duten gaíluak, argitasun sentsoreak, 
termostatoak.... 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Udal eraikinetako azpiegiturak denboraren poderioz zahartuta gelditu dira, eta horregatik, 

urgentzizko modernizazioa eskatzen dute; Gainera, azken urteetan elektronikaren hazkundea eta 

erabiltzaileen segurtasunak bultzatuta araudi aldaketa nabariak izan dira; azpiegiturak modernizatu 

eta berrituko balira barne erabiltzaileen segurtasuna eta eraikinaren erosotasuna hobetzeaz gain 

instalazioen berrikuntzekin batera aurrezpen energetikoak eta ekonomikoak egongo lirateke.  

Horregatik guztiagatik, gauzatu beharreko lanak eraginkortasunean, automatizazioan eta 

mantenuaren beharretan oinarritu behar dira, eta horrek motibatua, egin beharreko inbertsioak 

zuzen bideratuak izateko, ezinbestean, proiektuen lanketak automatizazioan aditua den udal 

ingenieri batek zuzentzeak izatea eskatzen du. 

Era berean, udalak urtero, eraikin ezberdinetako instalazioak modernizatzeko proiektuak bultzatzea 

gomendatzen da, horien lehentasuna, eraikinen beharren araberakoa izanik. 

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

150.000€, (proiektua, delineazioa, estudioa, elementuen hornidura, instalazio eskulana, mantenu 

programa,...) 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Urtebete, oso lanketa fina behar du (Udal eraikinetako proiektuek urteetan jarraipena izan behar 

dute udal eraikin guztietara zabaldu daitezen) 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Argi eta ur zerbitzua 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Proposamen aurrera. 

 



 

Kaleetako argiteriaren ikerketa bat egiteko beharra, leku batzuk argi 

askorekin eta beste batzuk gutxirekin. 
 

 PROPOSAMENA 

o Kaleetako argiteriaren ikerketa bat egiteko beharra, leku batzuk argi askorekin eta beste batzuk 
gutxirekin. 

o Argi kutxadura murrizteko eta gune ilunak edo eta oso argitsuen argiteria ikertzeko beharra, Herriko 
gaueko argiztasun maila zein den, eta zein gune diren argi kutxadura sortzen dutenak jakiteko, ikerketa 
bat egitea proposatzen da. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

2012an, udaleko argi eta ur sailak zuzenduta kanpo argiteriaren auditoria sakona egin zen, non, 

beste araudiren artean Azaroaren 14eko, RD 1890/2008ko argiteri publiko instalazioen 

eraginkortasun erreglamentua kontuan hartu ondoren kale ezberdinen argi maila aztertu zen; eta 

auditoria irizpide hartuta urte hauetan argiteri eraginkortasun proiektu ezberdinak egin dira herrian 

zehar argiteri instalazioaren mantenua eta eraginkortasuna ustartuz. 

Horregatik, ez da urgentzizkoa beste auditoria bat egitea; hori bai, urte batzuen bueltan bai 

komeniko litzatekeela beste azterketa bat egitea non izandako araudi aldaketak jaso eta aztertzen 

diren. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik kanpo. 



 

Energi berriztagarriekin soilik hornirtzeko eta jasangarritasunean 

oinarritutako herri bat izateko plan orokor baten beharra. 
 

 PROPOSAMENA 

Energi berriztagarriekin soilik hornitzeko eta jasangarritasunean oinarritutako herri bat izateko plan orokor baten 

beharra. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Udalak aurten egin berri du “Energi plana”, eta bertan jasotzen diren neurriak datozen urteetan 

esartzen joan behar dute, horregatik, udalak energi plana jarraituz eraginkortasun proiektuetan 

inbertsioak egin behar ditu, eta horietan, kasuz kasu, aztertu beharko litzateke zein teknologia da 

aplikaziorako egokiena, eta noski, lehentasuna energi berriztagarrien erabilpenak izan beharko 

luke. 

Horregatik guztiagatik, “Energi plana”-ren hasierarekin batera energi berriztagarriak esartzen 

joango dira, eta horregatik, momentu honetan ez da energi berriztagarrien plan orokor baten 

premia ikusten. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik kanpo 



 

Herriko kultur ekintza, kirol jardueretan parte hartu dezagun haur zaintza 

batzuk.  

 PROPOSAMENA 

Haur zaintzak antolatzea, gurasook kultur ekitaldi edota kirol jardueretan parte hartu ahal izateko. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Hernani bezalako herri batean harreman sare sendoak daude eta bizitza soziala horien inguruan 

antolatzen da neurri handi batean: lagunarteak, eskola bidez ehundutako sareak, jolasleku eta 

parkeen inguruan eratutakoak... 

Sare horiek dira, gure ustez, gurasoen aisialdi beharrak, edota beste behar batzuk ere, eta nahiak 

ase behar dituztenak. Gaur gure etxean eta bihar zurean... elkartrukean oinarritutako filosofia eta 

bizitzeko modua, Hernani bezalako herri askotan bizi-bizi egon dena, indartuz eta landuz. 

Administrazioak badu, noski, ardura eta erantzukizuna herritarrei zerbitzu publiko kalitatezkoak 

eskaintzeko, herritarren bizimodua errazte aldera, baina, administrazioaren esku uztea ardura osoa 

ez da jasangarria eta bideragarria, eta, gainera, ahuldu egiten ditu auzolana, elkartrukea, 

elkartasuna eta autonomia bezalako kontzeptuak eta horietan oinarritutako bizimoldeak, 

herritarren harreman-sare naturalak hautsiz. 

Haur zaintzetarako zerbitzuak eskaintzetik haratago joan behar dela irizten dugu, horren atzean 

ezkutatzen dena azaleratuz, hots, bizitza antolatzeko dugun eredua zalantzan jarriz. Egun bizi 

garen jendartean pertsonak eta euren behar eta desioak ez daude erdigunean eta beraz, zaintza 

lanak (bai haurrena baina baita pertsona helduak edo dependentzia handia dutenena ere) etxeko 

eremu pribatuetan geratzen dira, doan egiten dira gehienetan eta nagusiki emakumeek burutzen 

dituzte sexuen araberako lan banaketaren ondorioz.  

Jendarte osoak du beste antolaketa eredu baterantz jotzeko erantzukizuna, herritarrek, lan 

merkatuak, instituzioek... baina ekimena herritarrengandik etorri behar dela uste dugu, 

egunerokotasuneko norbere behar eta desioetatik, egoera antzekoan daudenekin elkartzetik, 

antolatzetik... eta bide horretan administrazioa bidelagun izan daiteke. Nolabait, indibidualetik 

kolektibora eta hortik publikora. Zaintzen kolektibizazioaren ideia, ardurak banatzearena, 

kolektibizatzearena. 

Eta berriro azpimarratu nahi genuke administrazioaren ardura eta erantzukizuna ere badela, noski. 

Administrazioak aztertu behar du eta gogoeta egin eskaintzen diten zerbitzuen inguruan, zerbitzu 

horiek (ordutegiak, helburuak, jasoleak...) egokitzen ote diren familia ereduek, lan baldintzek, bizi 

moldeek eta jendarte osoak, oro har, bizi dituen aldaketa bizkor eta sakonetara. Administrazioa ere 

eredu aldaketa sakon baten premian dagoela irizten diogu. 

Hernani Erabaki prozesuan egin den 133. proposamenarekin lotuta ikusten dugu erabat hau ere 

(ikus. 133. proposamena eta haren balorazio teknikoa) 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 



 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 



 

Zaintza sareak auzoetan: astean zehar, haur-zaintzaz kolektiboki eta doan 

arduratzeko egitasmoa (auzotarren txandakako antolaketaz).  
 

 PROPOSAMENA 

Zaintza sareak auzoetan: astean zehar haur-zaintzaz kolektiboki eta doan arduratzeko egitasmoa. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Kultura kolektiboa, kolaboratiboa eta elkar-zaintzailea sustatzeko proposamen ekofeminista gisa 

aurkeztu da proposamena. Kostu ekonomikorik ez duen auzoz auzoko egitasmoak martxan jartzea 

proposatzen du, bizilagunen arteko harremanak sustatzeko balio ekonomikorik izango ez duten 

egitasmoak, elkartrukean oinarritutakoak (zaintza sareak...). 

Proposamena ez da Udaletik egitasmoa martxan jartzea, hori auzotarrek beraiek gestionatzea eta 

antolatzea proposatzen du, baina bai aurrelanketa bat egitea herritarrak egitasmo horietan parte 

hartzera bultzatzeko. Udalaren aldetik komunikazio-ekintza bat egitea proposatu du, balore 

kolektibo hauek eta funtzionatzeko modu hori transmititzeko. 

132. proposamenari emandako erantzunarekin bat dator proposamen hau, herriko eta auzoetako 

harreman-sareak indartzea eta sendotzearen filosofiarekin. 

Jendartean azken urteotan indarra galtzen joan dira auzolana, elkartrukea, autoantolaketa 

bezalako kontzeptuak eta administrazioak hartu du erabateko zentralitatea. Jendarteak delegatu 

egin du administrazioan ardura eta erantzukizun asko. Administrazioaren eta erakunde publikoen 

erantzukizuna alboratu gabe, garrantzitsua iruditzen zaigu herritarren arteko sareak indartzea eta 

autogestiorako ahalmena eta gaitasuna berreskuratzea, komunitatearentzako lana prestigiatzea 

eta horrek dakarren bizipoza eta onurak mahai gainean jartzea. 

Proposamena norabide horretan doan neurrian interesgarria ikusten dugu, baina konkreziora 

ekartzea oso nekeza da eta, ondorioz, baita baloratzea ere, ez dugulako uste komunikazio ekintza 

batekin lor daitekeenik emaitzarik. Epe luzeagorako gaia da, ohiko programak, dirulaguntza 

sistemak, egitasmoak, beste modu batzuetan planteatzen joatea da kontua, herritarrak, udal 

langileak eta ordezkari politikoak beste norabide batean jartzea. Eta horrek esan nahi du praktika 

batzuetatik abiatzea. Kontraesankorra da, gure ustez, Udalari eskatzea lehen eskuhartzea egin 

dezan... Agian interesgarriagoa litzateke auzo bat edo hastea zaintza kolektiborako esperientzia 

xume bat martxan jartzen. Ondotik etorriko da, behar izanez gero, Udalaren “laguntza” edo 

“elkarlana”. 

Beharbada, praktikarekin batera interesgarria izan daiteke gogoeta saio batzuk prestatzea herri 

mailan gai horren inguruan, eta horretan laguntza eman dezake udalak, adibidez. Eta praktika eta 

gogoeta saio horien bueltan hasi komunikazioa lantzen.... 

Eta berriro azpimarratu nahi genuke administrazioaren ardura eta erantzukizuna ere badela, noski, 

hau dena. Administrazioak aztertu behar du eta gogoeta egin eskaintzen diten zerbitzuen inguruan, 

zerbitzu horiek (ordutegiak, helburuak, jasoleak...) egokitzen ote diren familia ereduek, lan 

baldintzek, bizi moldeek eta jendarte osoak, oro har, bizi dituen aldaketa bizkor eta sakonetara. 

Administrazioa ere eredu aldaketa sakon baten premian dagoela irizten diogu. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  



 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Aurrekontu partehartzaileetatik ateratzea eta aurrekontu arruntetan sartzea (Hezkuntza, 

Partehartzea, Kultura...) gaiaren inguruko gogoeta saioak, udal barnean nahiz herritarrekin: 

antolamendu herritarra versus delegazionismoa; zerbitzu publikoen eta herritarren antolamenduen 

arteko oreka; administrazioak eskaintzen duen zerbitzu eredua jendartearen beharretara nola 

egokitu... 



 

Herri mailan, jubilatutako pertsonentzako ezagutze dinamikak.  
 PROPOSAMENA 

Kultura kolektiboa, kolaboratiboa eta elkar-zaintzailea sustatzeko proposamen ekofeminista batzuk 

aurkezten ditut. Gaur egungo bizi-erritmoetatik ihes egiteko modua izan daiteke, herri mailan, 

auzoz-auzo hainbat egitasmo abian jartzea: bizilagunen arteko harremanak sustatuko dituena, 

herritarren artean ekintzak elkarrekin egiteko aukera emango dutena, lagunarterik gabeko 

pertsonen artean erlazioak sustatuko dituena, etab.  
 

Ekintza hauek ekofeministak dira, balio ekonomikorik ez dutelako eta herritarren oinarrizko 

beharrak asetzen dituelako: arduren banaketa, pertsonen arteko ezagutza eta elkartrukea, 

bizipoza, etab.  
 

Ekintzek ez dute balio ekonomikorik, baina, aurre-lanketa egin beharko da egitasmo hauetan 

herritarrak parte hartzeko deia eginez (komunikazioa egin beharko da ekintza hauen baloreak 

transmititzeko). Ohitura aldaketa suposatzen dute eta gaur egun ez gaude ohituta modu honetan 

funtzionatzera. Bestalde, behin dinamikak ideatuta, planifikatuta eta herritarrei horren berri 

emanda, egitasmo guztiak auzotarrek antola ditzakete txandakako sistemarekin. 
 

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). 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

  
Zerbitzu Sozialetan eta Hernaniko Udalean orokorrean 3.adinari begirako eskaintza berritzen eta 

garai hauetara egokitzen ari gara. Berregituraketa honetan proposatzen diren ekintza guztien 

helburuak pertsona helduen harremanak sustatzea da, herriko dinamikan aktibo izatea 

eta hala bakardadea eta horrek eragin ditzakeen nahasteak ekiditea dira. Apustu berezia 

egiten ari gara, helduenentzako ekintzak auzoetara zabaldu eta bertako auzo elkarteekin zuzenean 

lanean aritzeko. 

 

Kolektibo honi zuzendutako programetan garrantzi berezia ematen diogu, parte hartzaileek modu 

aktiboan parte hartzeko aukera izatea: zerbitzua jasotzeaz gain, euren jakinduria erabiltzea eta 

zerbitzu berriak sortzeari. Hala, hainbat ekimen 3. adineko boluntarioek bultzatutakoak dira. 

 

Hori horrela, egun martxan ditugun eta epe laburrean martxan jarriko ditugun ekintzak honako 

hauek dira: 

-TTAPA-TTAPA 

-JUBILATU ETXEKO TAILERRAK 

-EREÑOTZUKO BERRIKETAN 

-ETXEBERRI ETA ZIKUÑAGAN MARTXAN JARRIKO DIREN MEMORIA TAILERRAK 

-BIZIPOZ 

-HELDUENTZAKO GIMNASIA LEHORREAN 

-IGERILEKUKO IKASTARO BEREZIA 

-... 

 

Proposamen hau egoki baloratzen da teknikoki herritarren arteko harremana sustatzea eta saretzea 

dutelako helburu. 

 

Proposamenean, komunikazio kanpaina ere aipatzen da. Teknikoki horren beharra ere baloratzen 

da, kolektibo honengana informazio iristen dela ziurtatzeko eta benetan eragina izateko asko 

zaindu beharreko arloa baita. 

 

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

 

Proposamenaren balorazioa eta estimazioa egiteko hainbat iturri kontsultatu dira; tartean 

proposamena egin duen herritarra. Hau da bi urtetarako egiten den aurreikuspena. 

 

2018. urtea 4.000,00 euro 
2019. urtea 2.500,00 euro 



 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Lau hilabeteko iraupena edukiko luke. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Udaleko sail desberdinak, jubilatuen elkartea, auzo elkarteak eta adinekoek parte hartzen duten 

herriko elkarte desberdinak. 
 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Positiboa eta uztargarria egun aurrera eramaten diren eta etorkizunean eramango diren 

programekin  

 



 

Etxebizitza duina lortzeko programa edo sarea eraiki:  
 PROPOSAMENA 

Hernaniko udaletxearen eta udal taldeen helburu nagusia herriko jendearen ongizatea da.  

Horretarako pobreziaren aurkako politikak sustatzea ezinbestekoa da. Babesgabetasun eta pobrezia 

egoeran dauden herritarren gabeziei aurre egin behar diegu eta  aurrekontu parte hartzaile hauek 

horretarako bide bat izan behar dute. Etxebizitza eza, prekarietate laborala, arazo energetikoak…  

pobrezia azken batean. EH Bilduk egoera hau pairatzen duten herritarrei irtenbide bat emateko 

aurrekontu sozialak aurkeztu ditu legealdi honetan, baina ez da nahikoa arazo sistemiko honi aurre 

egiteko. Horiei bultzada bat emateko, 500.000€-ko aurrekontua hurrengo  proiektuetan erabiltzeko 

proposamena aurkezten dut. 
 

-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) 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Proposamenean hainbat arlo niri kudeaketatik kanpo daude. Zerbitzu sozialetan lantzen ditugun 

laguntzak dira: 
-Alokairuak egiteko diru-laguntzak. 
-Arazo energetikoak diru-laguntzak emateko. 
 Bi partida daude laguntzak emateko, bat Eusko Jaurlaritzak ematen duena eta bestea Udalak 

jartzen duena. 2016. urte arte Aurrekontuan zeuden zuzkidurak nahikoak izan ziren eskaerak 

guztiak erantzuteko. Aurten diru-laguntzak ez dira nahikorik izan eta kreditu aldaketa egin da 

zuzkidura handitzeko. 
Zerbitzu sozialetan eman behar diren diru-laguntzak ez dira Hernani erabaki programan sartu 

behar. Azterketa egin eta gero, urtero aurrekontuan behar edo estimatzen den zenbatekoa jaso 

behar da. 
 

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

Aurrekontu partizipatiboan sartzeko ez da aurreikusten sartzeko. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Ez da proposamena garatzeko eperik ikusten.  
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ez da koordinatu behar. 
 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Alokairurako dirulaguntzen proposamena berriro sartuko da bozketan. 
 

 



 

* Haurrentzako aisialdi taldeak bultzatu; Kanika moduan. 

* Haurrentzako zinea ez dadila soilik urritik apirilera mugatu. 
 

 PROPOSAMENA 

128.a. Haurrentzako aisialdi taldeak bultzatu, Kanika moduan 

128.bHaurrentzako zinea ez dadila soilik urritik apirilera mugatu 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

128.a 

Udalaren helburua da herrian sortu diren aisialdi elkarteak (Kanika, kaxkardi, Urburu) bultzatzea 

eta beraiekin elkarlanean aritzea. 

Bide horretatik joan dira aurtengo udalekuak, adibidez, Kanikak eta Kaxkardik koordinatuta, eta 

baita igerilekuan udan edota Gabonetako oporretan antolatu diren beste hainbat ekintza ere. 

Aisialdiarekin zeharka lotutako beste programa batean ere (Etorkinentzako errefortzu eskolak) 

Kaxkardi elkartearekin ari gara lanean. 

Udalak elkarlan horrekin jarraitzeko asmoa du urtean zehar. 

 

128b. Haurrentzako zine eskaintzari dagokionean, berriz, esan aztertuko dela eskaera, baina , 

edonola ere, ohiko aurrekontuetatik bideratuko dela. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

128.a.Prozesutik kanpo 

128.b.Prozesutik kanpo 



 

Banku gehiago jartzeko proposamena 
 PROPOSAMENA 

 

Orohar banku eskaera 

 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Urtero 15.000€ko diru partida bideratzea proposatzen da, Kopuru honekin banku edo aulki berriak 

jarri eta daudenen mantenu lanak bideratuko lirateke. 

 

 

 

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

 

15.000€-ko diru partida 2-3 urtetan zehar 

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urteko proposamena litzateke 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Herrilanak 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Aldekoa 

 

 



 

Kaxkoan suan prebentziorako neurriak hartzea 

 PROPOSAMENA 

Kaxkoan sua prebenitzeko neurriak hartzea 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

SOS DEIAK ematen dituen datuen arabera, etxebizitzetan gertatzen diren 10 istriputik 8 

suteak dira eta ahulenak mugikortasun mugatua duten adinekoak dira, despiste batengatik 

sute bat sufritzeko arrisku potentzial handiago dute mugikortasun mugatua duten pertsona 

nagusiak direlako. Zentzumen aldaketak direla ta zerbait gertatzen dela konturatzea 

gehiago kostatzen zaie eta larrialdi baten aurrean gehiago tardatzen dute erantzuten. 

Pertsona hauetariko askok hondatze kognitiboa jasaten dute eta, horren ondorioz, arrisku 

faktorea bihurtzen dira bai beraientzat baita gainontzekoentzat ere. 

Esandakoari lotzen badiogu Hernaniko Kaxkoan zahar asko bizi direla eta etxe asko zaharrak 

direla eta egurrezko egitura dutela, sutea sortzeko eta edatzeko arriskua oraindik handiago 

bihurtzen da. 

Gaur egun 65 urte edo gehiago dituzten 340 pertsona gutxi gora-behera bizi dira Kaxkoan. 

Kopuru horretatik kentzen baditugu 65 urte baino gutxiago duten batenbatekin bizi direnak 

eta teleasistentzia dutenak (hauek ke-detektagailuak badituzte) 115-120 etxebizitza inguru 

ditugu. 

2017ko aurrekontutik ke detektagailuak jarri eta gizarte premiak antzemateko azterketa 

egingo da Kaxkoan bakarrik edo 65 urte baino gehiagokoekin bizi diren eta teleasistentzia 

ez duten 80 urte edo gehiago dituzten herritarren etxeetan. 

Horrekin jarraituz, hurrengo pausua izan daiteke gauza bera egitea 65 urte baino gehiago 

dituzten etxeetan, hau da, gutxi gora-behera 75 etxeetan. 

Bestalde, urtero aztertu behar dira ke-detektagailuak, ondo funtzionatzen dutela ziurtatu 

eta pila aldatu. Azterketa horren kostea etxe bakoitzeko 15€koa da. Gizarte premiak 

antzemateko zerbitzua ere urtero berraztertzen da eta kostea ere urtero etxebizitzeko 

15€koa da (lehenengo urtean, doainik) 

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

75 etxe X 200€ = 15.000 

 

Urteroko ke-detektagailuen azterketa 

2018 (2017ko aurrekontukin jarriko direnak) = 700€ 

2019 (2017+2018koak) = 1.725 

2020= 1.725€ 

.....eta horrela gutxi gora-behera urtero 

 

Urteroko gizarte premien azterketa 



 

2018 (2017ko maurrekontutik jarritakoak) = 0€ 

2019 (2017+2018koak) = 1.725€ 

2020= 1.725€ 

..........eta horrela gutxi gora-behera urtero 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

6-12 hilabete 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Babes Zibila eta Zerbitzu Sozialak 

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – 
Prozesutik kanpo) 

Prozesuan aurrera 

 



 

Zaharren Egoitzako Eguneko Zentrutik ateratzeko, larrialdietarako irteera 

bat behar da. Nik uste dut pasabide bat egin daitekeeka Urumea ikastola 

aldera. 
 PROPOSAMENA 

Zaharren Egoitzako Eguneko Zentrutik ateratzeko, larrialdietarako irteera bat behar da. Nik uste 

dut pasabide bat egin daitekeeka Urumea ikastola aldera. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Eguneko zentrotik Gai Mur aldera pasatzeko atea badago. Ez da larrialdierako atea baino behar 

izanez gero erabili daiteke. Larrialdietarako atea bihurtzeko su sisteman barruan jarri beharko 

genuke, larrialdietarako eskaileren ateetan jarrita dagoen sistema berdina. Elektroiman bat jarri 

behar da su sisteman konektatuta. Atea beti itxita egondo da, irekitzeko giltza behar da, baino 

sutea izanez gero, desblokeatu egiten da eta ez da giltzarik behar. 
 

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

Instalazio elektrikoa eta atearen egokitzapena: 1,500,00 euro. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Gastua onartzen denetik, hilabete bat. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 Ez da beste departamentuarekin koordinatu behar. 
 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 Proposamena da prozesutik kanpo ustea. Gastua erakundearen aurrekontu barruan jartzea. 
 

 



 

Aumentar la policia municipal y poner medios para formarles en la 

aplicación de la legalidad, sobre todo en los eventos multitudinarios 
Udaltzaingo gehiago kontratatzeko diru partida 

 PROPOSAMENA :  

UDALTZAIN GEHIAGO KONTRATAZTEKO DIRU PARTIDA GEHITZEA 

LEGALITATE ALORREKO FORMAZIORAKO BITARTEKOAK JARTZEA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

UDALTZAINAK FORMAZIO IKASTAROETAN PARTE HARTZEN DUTE ETA LEGERI ARLOAN EMATEN 

DIREN ALDAKETEN BERRI ZUZENA DUTE. 

TXOTX GARAIAN ETA HERRIKO JAIETAN TXANDAK INDARTZEN DIRA, GAUEKOAK BEREIZIKI. 

UDALTZAINEN PRESENTZIA ETA PARTE HARTZEA GERO ETA HANDIAGOA DA. 

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

UDALTZAIN GEHIAGO KONTRATAZTEKO AZKEN ERABAKIA UDALARI DAGOKIO 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

 

PROZESUTIK KANPO 

 



 

Promover campañas de información para que sepamos cuánto cuesta la 

limpieza de calles y parques. 
 PROPOSAMENA 

 

Izenburua: Orohar, garbiketa 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Orohar, Hernaniko hainbat eremu desberdinetako garbiketari buruzko eskaerak dira. Puntu hauek 

herriko mantenu orokorrari dagozkio eta ez dira proposamen berriak bezala hartuko.  

 

 

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

 

Urteko mantenuaren barne sartzen da. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Herrilanak, Hezkuntza 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 

Presupuesto para la renovación del local, quitar humedades, cambiar la 

iluminación (renovar la instalación eléctrica), renovar las columnas 
 PROPOSAMENA 

 

Zikuñaga auzoko lokala 

 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Eskaera oso orokorra denez, proposatzen diren berrikuntzak egiteko lokalaren azterketa sakona egin behar da 

eta bertan hobetu daitezken atalen azterketa.  

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

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 

Arau subsidiarioetan herriko zenbait leku berdegune bihurtzeko, 

berdetzeko eta herritarron erabilerako bihurtzeko proiektuak martxan 

jartzea 

 PROPOSAMENA 

Arau subsidiarioetan herriko zenbait leku berdegune bihurtzeko, berdetzeko eta herritarron 

erabilerako bihurtzeko proiektuak martxan jartzea;-lzpizua kalea larramendi bitarte berdetzeko 

proiektua, -Goiz eguzki Pana parkearekin lotzeko proiektua, -Urumea erreka bazterretan geditzen 

diren gune degradatuak berreskuratzea (FCC ondoan gelditzen dena), -Florida kalea berdetzea, 

-Etxeberri auzoa eta lturmendi auzoa menditik lotzen dituena, eta -Sorgintxulo auzoa, jardin 

botanikoa eta Txillida pasealekua lotzen dituena, Arrobia... 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Arau Subsidiarioetan herriko berdeguneen sarea handitzea eta hobetzea aurreikusten da eta 

horretarako hainbat egitasmo finkatzen dira, eskaeran adierazitakoak tarteko. Alabaina, horietako 

gehienak kokatzen direneko eremuaren garapenari daude lotuak eta hauek ezinbestean harekin 

batera joan behar dira (lspizua gune publiko-parkearen urbanizazio-lanak eta Ezkiaga pasealekua 

Zinkoeneraino luzatzeko jarduketa (epeak 2017-2020), (HH) LI.03.1 Jarduketa lntegratuaren 

garapenarekin lotuta dago, Atzietako parkea (HE)HS.03.1 jarduketa integratuarekin lotuta dago (epeak 

2020-2024), Sorgintxulo auzoa, jardin botanikoa eta Txillida pasealekua lotzen dituena (HM)VI.06.1 

eta (HI)AN.07.1 jarduketa integratuekin lotuta dago hein handi batean).  

Nolanahi ere, egokia litzateke jarduketa integratuei lotuak ez daudenen garapenean aurreratzea. 

Horretarako kasuz kasu aztertu eta aurrekontuen arabera eta lehentasunen arabera pausuk 

ematen joan beharko litzateke. 

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

Proiektu zehatzik gabe aurreikuspen ekonomia ezin bada egin ere, 60.000 €-ko aurrekontua 

proposatzen da. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Herriko berdeguneen sarea handitu eta hobetzeko jarduketak abian jartzeko, aurretik, hauen 

inguruko azterketa egin behar da eta lehentasunak zehaztu. Honetarako 5 hilabete beharko dira 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Herri lanak, kontratazioa eta hirigintza. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

PROZESUAN AURRERA 

 



 

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. 

 PROPOSAMENA 

Elikadura Subirautza 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Ekoizle berrientzako lur publikoak eta pribatuak bilatzearena proiektatuta eta finatzazio zain dago 

Lanbideri kontratazio bat egieko diru laguntza eskatu zaio, eta pertsona honek, eskualde mailan 

dauden erabilera gabeko lur publiko eta pribatuak ekoizle berrien esku uzteko kudeaketa 

ezberdinak egingo ditu. Pertsona hau 2017ko abenduan hasiko da gurekin lanean. 

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

20.000 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

2019 arte 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ingurumena eta Tokiko garapena 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesuan aurrera goaz, beraz, prozesu honetatik kanpo. 

 



 

Sentsibilizazio kanpainak sustatu herria txukun mantendu eta zaintzeko 
 

 PROPOSAMENA 

Sentsibilizazio kanpainak sustatu herria txukun mantendu eta zaintzeko 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Sentsibilizazio kanpainak egitearekin ados nago baina gaur egun Ingurumeneko Sailak ez du baliabide 
pertsonal nahikorik horrelako kanpainak antolatzeko. Izan ere, orain arte sentsibilizazio kanpaina ia guztik 
mugatu izan dira komunikatu nahi den hori foileto batean zabaltzeko eta foiletoa etxez etxe banatzeko. 

Errealitateak erakutsi digu ordea, gero eta herritar gehiagok ez diela jaramonik egiten etxera iristen zaizkion 
eskuorriei eta zuzenean hondakinetara botatzen dituztela. Beraz, sentsibilizazio kanpaina baten aldeko 
apustua egin nahi bada, benetan zerbait potentea egin beharko litzatekeela.  

Hori guztia kontuan, proposatzen dut komunikazioan eta jendearengana iristen trebea den enpresa bat 
kontratatzea eta  

komunikazio plan bat egitea (epe luzerako egitekoa izan beharko lukeena) eta ondoren plan hori aurrera 
eramateko medioak jartzea; bai medio ekonomikoak baita giza baliabideak. 

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

Lehen urtean, Plana egitea eta kanpaina martxan jartzea eta martxan jartzea. Lehen urterako aurrekontua 
beraz, 25.000 € 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

2018an hasi eta urte batzutan zehar burutu beharrekoa 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ingurumena- Alkatetza 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Aurrera 



 

También de educar a la población y empresas en temas de limpieza 

pública . Los alrededores de LIDL dejan mucho que desear y la empresa es 

responsable 

 PROPOSAMENA 

o Educar a la población y empresas en temas de limpieza pública. Los alrededores de LIDL dejan mucho 
que desear y la empresa es responsable 

o Gastar una partida del presupuesto en hacer una campaña e informar de nuevo sobre el PAP. Es un 

tema que está estancado. Muchos ciudadanos no lo hacen adecuadamente, las papepleras de los 

parques están llenas de bolsas de basura de las casas. ¿Nadie evalúa si el sistema está funcionando?. 

HAY QUE HACER MAS PEDAGOGIA!!! 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Sentsibilizazio kanpainak egitearekin ados nago baina gaur egun Ingurumeneko Sailak ez du baliabide 
pertsonal nahikorik horrelako kanpainak antolatzeko. Izan ere, orain arte sentsibilizazio kanpaina ia guztik 
mugatu izan dira komunikatu nahi den hori foileto batean zabaltzeko eta foiletoa etxez etxe banatzeko. 

Errealitateak erakutsi digu ordea, gero eta herritar gehiagok ez diela jaramonik egiten etxera iristen zaizkion 
eskuorriei eta zuzenean hondakinetara botatzen dituztela. Beraz, sentsibilizazio kanpaina baten aldeko 
apustua egin nahi bada, benetan zerbait potentea egin beharko litzatekeela.  

Hori guztia kontuan, proposatzen dut komunikazioan eta jendearengana iristen trebea den enpresa bat 
kontratatzea eta  

komunikazio plan bat egitea (epe luzerako egitekoa izan beharko lukeena) eta ondoren plan hori aurrera 
eramateko medioak jartzea; bai medio ekonomikoak baita giza baliabideak. 

Hau da, 100. proposamenean adierazi dudana. Nik uste Udalak urte batzutarako komunikazio-sentsibilizazio 
kanpaina potentea antolatu, diseinatu eta burutu behar duela gai guzti horiek lantzeko eta komunikatzeko: 
hondakinen kontua, kaleen garbiketa, merkataritza guneak (denda, taberna, supermerkatu...) beraienak diren 
eremuen garbiketaz arduratzea eta abar... 

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

Lehen urtean, Plana egitea eta kanpaina martxan jartzea eta martxan jartzea. Lehen urterako aurrekontua 
beraz, 25.000 € 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

2018an hasi eta urte batzutan zehar burutu beharrekoa 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ingurumena- Alkatetza 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Aurrera 

 



 

Lizeaga kalean autokonpostagea egiteko bordatxo bat gehiago 

Auzo konposta egiteko etxola gehiago 

 PROPOSAMENA 

Auzokonpostak egiteko etxola gehiago jartzea 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Iaz jada baloratu nuen proposamena.  

Iaz adierazitako berbera adieraztera noa aurten ere: 

2013 urtean hasi zen Udala auzo konposta egiteko etxolak  jartzen herrian zehar. Jada 38 ditugu 

jarriak. Gaur egun ezarritako horien kudeaketa egokia egiteko behar ditugunak eskuratu erraza 

izango ditugula ziurtatu behar dugu. Baliabide horien artean dago, konposta egiterakoan 

organikoari nahastu behar diogun materia lehortzailea. 38 konpostgunetarako asko behar dugu eta 

horretan ari gara buru belarri, materia lehortzaile nahiko izango dugula bermatu nahian. Hori 

bermatzen ez dugun bitartean, ez genuke konpostgune gehiago eraiki behar. 

Beraz, momentuz ez nuke konpostgune gehiago eraikiko baina, gune berriak egiteari ere ez nioke aterik 

itxiko.  

Orain garrantzizkoena guretzat izan behar du estrukturante nahikoa bermatua izatea eta gune bat 

prestatzea estrukturantea biltegiratzeko. 

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

Iaz adierazi bezala, 2018 urtean auzokonpostean inbertitu beharrekoa konpostatze prozesuarekin 

lotuta egon beharko lukeen beste infraestrukturetan inbertituko nuke; esaterako, 

esrukturantea eta konpost egina metatzeko gunea, estrukturantea txikitzeko makina eta 

antzekoetarako 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

50.000 €  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ingurumena – Herrilana  

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Konpost etxola berriak jartzeko eskaera: KANPORA 

Auzokonpostean bildutako materiala kudeatzeko lanabes eta materiala erostea eta egokitzea: 

AURRERA 



 

Retorna sistema bat herriko supermerkatuetan eta kaleetan jartzeko 

beharra 

 PROPOSAMENA 

- Retorna sistema bat herriko supermekatuetan eta kaleetan jartzeko beharra 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Iaz egindako balorqazio berbera egiten dut: 

Proposamen oso interesgarria eta aintzakotzat hartzea merezi duena.Tamalez, Udalerri batek bere 

kabuz aurrera eraman ezin duena.  

Cadaquesen Katalunaiko gobernuak esperientzia pilotu bat jarri zuen martxan. Han errezago izan 

zen. Izan ere, Cadaques beste udalerri batzuetatik nahiko aparte dago eta errazago da bertan bizi 

direnak (edo bertara doazenak) bertako komertzioetatik elikatzea. 

Gurena berriz, zailagoa da. Hernaniarrok, hernaniko dendetan egiten ditugu erosketa baina 

Donostian ere bai, Urbilen, carrefourren eta abar komertzioetan. Ezin dugu guztiekin retorna 

sistema bat hernaniarrentzat bakarrik adostu. 

Jaurlaritzari ordean eskatu diezaiokegu Autonomia Erkidegoan Retorna sistema ezartzeko eta 

horretarako onartu beharko liratekeen legeak onartzeko. Beraiek errazago izango lukete, hasieran 

saltoki handietan RETORNA makinak jartzeko eta pixkanaka herrietara zabaltzen joateko. 

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

Udalarentzat 0 € 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Nahi denean egin daiteke eskaera Eusko Jaurlaritzara 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ingurumena- Alkatetza 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Prozesuarekin aurrera.-  

Eusko Jaurlaritzari eskatzea RETORNA sistema aztertzeko, arautzeko eta Autonomia Erkidegoan 

jartzeko. 

 



 

Txoxt garaian, kedadeta, oialume dantza festa.,. softzen diren plastiko 

basoak murrizteko, berrelabiltzen diren basoak erosteko proposamena 

 PROPOSAMENA 

Txotx garaian, kudeaketa, Oialume dantza festa,....sortzen diren plastiko basoak murrizteko, berrerabiltzen 

diren basoak erosteko proposamena. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Zaila da tabernen artean kudeatzeko edalontzi berrerabilgarrien kontua.  

Hala ere, froga moduan, jende asko espero den asteburu batean froga egin daiteke. Ez zait ordea iruditzen 

horren antolaketa Udalaren esku egon beharko lukeenik. Nik uste hori tabernek, euren artean, Berria 

elkartearekin batera antolatu beharko luketela nola banatu edalontziak eta nola kudeatu. Udalak edalontziak 

erosteko dirulaguntza emanez hartu beharko luke parte. 

Hasiera batean, froga gisa, asteburu batean egin beharko litzateke hori. Ondo ateratzen bada froga, txotx 

denboraldira ere zabaldu daiteke ideia. 

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

10.000 € Berriak elkarteari edalontzi berrerabilgarriak erosteko dirulaguntza emateko 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

2018 urtean. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ingurumena- Alkatetza 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Prozesuarekin aurrera, beti ere goian adierazitako baldintzetan. 

 



 

Hondakin ontzi gehiago jarri urbieta kalean 
 

 PROPOSAMENA 

Paperontzi gehiago herrian zehar 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Iaz egindako balorazio bera egiten dut: 

Ez mesedez, lehen ere nahiko genukeena baino gehiago biltzen dugu. 

Horrek ere proposamenetik gutxi. Eskaera bat da.  

Paperontzi gehiago? 

Hori esan eta gero, adierazi, Hernaniko Udalak hasiera batean 100 paperontzi gune (gune bakoitza, 

kolore ezberdinetako launa paperontziekin) jarri zituela 2010en. Handik aurrerako urteetan gune 

berriak jartzen joan da. Harrezkero egin diren auzo berrietan ere paperontziak jarri izan dira. 

Badaude auzoak paperontzi gune gutxiago izan arren garbiak mantentzen direnak. Beste batzuk 

ordea, nahiz eta paper ontzi gehiago jarri diren, zikinak izaten jarraitzen dute.  

Paperontzia dagoen gune batetik bestera ez dago tarte handirik. Hondakintxoren bat baldin badugu 

(fruta azalen bat, karamelo bildukiren bat edo antzekorik) ez dugu tarte handia egin behar hura 

eskuan hartuta, paperontzia dagoen lekuraino. 

Iaz, prozesu parte hartzailean hala eskatuta 14 gune berrietan jarri ziren paperontziak. Zertarako 

balio izan dituzte? Ba, pasoko guneetan daudenak bereziki, jendeak etxetik hondakinak atera eta 

haietan uzteko. Bi adibide garbi: Etxeberriruntz zoazela, Laiztiagako etxadiak bukatzen diren 

gunearen alboan dagoen zebra bidearen ondoan jarritakoak eta Lizeaga kalearen bukaera aldera 

jarritakoak. Horiek biak beti daude etxeetatik ateratako poltsaz beteak. 

Nok egiten dudan galdera da: zertarako nahi du jendeak paperontzi gehiago? Zaborontziak bezala 

erabiltzeko? Ez gure herrian, gurean atez-ate biltzen dira hondakinak. 

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

Proposamen teknikoa: 0 € paper ontzi gehiago jartzeko 

Hala ere jakin behar duzue, azken aldian jartzen ditugun paper ontzien kostea, bakoitzarena 549 

€-koa zela azkenengoz aurrekontua eskatu nuenean (2015ean) eta, horri garraioa eta muntaia 

erantsi behar zaiola. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Proposamenik ez 



 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ingurumeneko gaia ez 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Prozesutik kanpo. 



 

Se necesitan mas papeleras sobre todo en las paradas de Bus, que para 

echar unos papeles o basura hay que desplazarse bastantes metros hasta 

las papeleras mas cercanas. 
 

 PROPOSAMENA 

Autobus geltokietan paper ontziak jartzea 
 
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
Iaz jada baloratu nuen proposamena. Aurrekoan ere bai. Urtero berdin. 
Hala ere, aurten zerbait proposatzeko asmoarekin natorkizue. Hasteko, nik benetan beharrik ez dut ikusten; 
izan ere, jende gehien egoten diren geltokiak Atsegindegikoak dira eta kasualitatez horien oso gertu badaude 
paper ontziak (Biterin eta esne makinaren atzean). 
 
Hori esan eta gero, honako hau proposatu nahi dut: 
 
Aprobetxatuz, 2017-18 ikasturtean ESKOLA AGENDA 21 programan “Hondakinen” gaia landu behar dutela 
eta EPO ikastetxeak ere parte hartzen duela bertan, polita izango litzateke, hango ikasleei eskatzea, autobus 
geltokientzat egokiak izan daitezkeen edukiontzi txikiak(hondakinak sailkatuta biltzeko) diseinatu eta egiteko 
 
Izan ere, Orain jartzen ditugun borobil horiek oso handiak iruditzen zaizkit autobus geltokietan jartzeko. 
 
Hori bai, ez nuke paperontzia jarriko geltoki guztietan. Jartzekotan, hauetan: Zinkoenean (Astigarragako 
norabidean eta Balbiren aurrean)); Santa Barbaran (bi aldeetan); Txantxillan, Marieluts goian dagoen 
geltokian eta hura baino lehenago,Karobieta parean dagoenean. 
 
Jartzekotan horeitan bakarrik jarriko nuke. 
 
 
 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):  

 
5.000 €-tako partida gordeko nuke horretarako 

 
 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 
2017-18 ikasturtean zehar. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 
Ingurumena – Herrilana –  Agenda 21 (Eskola Agenda 21 programan barruan legokeelako) -  
 
 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 
Korporazioari beharrezkoa iruditzen bazaio AURRERA. 

 



 

Herriko airea kutsatzen duten enpresei ( AMR, Papelerak, Atofina, 

kimikak...) ke isuriak murriztea derrigortzea, plan bat sortzearen bitartez 
 

 PROPOSAMENA 

Herriko airea kutsatzen duten enpresei (AMR, Papelerak, Atofina, Kimikak...) ke isuriak murriztea 
derrigortzea, plan bat sortzearen bitartez. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Ke isurketen eskumen osoa Eusko Jaurlaritzarena da eta ondorioz, isurketen kontrola. Esate baterako, 
Papelerak tximinietan dituzten sensore batzuen bidez Eusko Jaurlaritzako ordenadoreetan zuzeneko 
neurketak jasotzen dira. 

Zerrendatzen diren enpresa guzti horiek neurketa bereziak egin behar dituzte (tximiniak dituzten 
sailkapenaren arabera urtean behin, bi urtetik behin edo hiru urtetik behin) horretarako gaitua den enpresa 
batek eginak eta Eusko Jaurlaritzan aurkeztu emaitzak. 

Udalak egin dezakeena da usaina somatzen duenean Eusko Jaurlaritzara abisua pasatu. Gaur egun hori da, 
hain zuzen ere egiten duguna.  

Proposatzen dut Eusko Jaurlaritzari eskatzea gure herrian diren baimen bateratua behar duten enpresen 
inguruko kontrolak zorroztea eta haiek ezarritako neurri zuzentzaile guztiak berearaztea.  

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

Ekonomikoki kosterik ez 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Berehalakoa izan daiteke 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ingurumeneko saila 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Aurrera 



 

Zarata kutsadura pertsonengan sortu ditzakeen gaixotasunak murrizteko, 

herri lasaiago eta osasuntsuago bat izateko, kutsadura mota hau sortzen 

duten ibilgailuen jabeei tutu hodiak aldatzeko derrigortuko dituzten 

medioak (teknologia finkoa, teknologi mugikorra,..) erostea ta kontrolak 

egitea proposatzen da. 
 

 PROPOSAMENA : 99.PROPOSAMENA 

ZARATA KUTSADURAK PERTSONENGAN SORTU DITZAKEEN GAIXOTASUNAK MURRIZTEKO, HERRI 

LASAIAGO ETA OSASUNTSUAGO BAT IZATEKO, KUTSADURA MOTA HAU SORTZEN DUTEN 

IBILGAILUEN JABEEI TUTU HODIAK ALDATZEKO DERRIGORREZKO DITUZTEN MEDIOAK ( 

TEKNOLOGIA FINKOA, TEKNOLOGI MUGIKORRA...) EROSTEA TA KONTROLAK EGITEA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Zarata kutsadurak neurtzeko modurik ez du udaltzaingoak. Zarata handia sortzen duten ibilgailuen 

kasuan, azterketa teknikoa pasatzera bidaltzen ditugu, zarata sortzen duen jatorria azter dezaten 

eta konpon dezaten. 

Kontsulta zenbait egin dira eskualdean eta kontrol hauek ez dira sistematikoki burutzen 

bitartekorik ez dutelako udalek. Ibilgailuaren azterketa teknikoa egitera bideratzen dira batzuetan 

eta egin ondoren ziurtatzen da. Isunak ere jartzen dira. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 



 

Baratza asko landu gabe jarraitzen dute, batzuk udaberrian soilik lantzen 

dira, lista de espera bat dago, zerta gaude itxoiten lur horiek lantzen ez 

dutenen aurrean zerbait egiteko. Kudeaketa hau hobetzeko medioen 

beharra proposatzen da. 

 PROPOSAMENA 

Baratza parkean lurra lantzeko, medio gehiagoen, baratza gehiago eta erabiltzaile gehiago izateko beharra 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Udal baratze parkearen helburua hasiera hasierati 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 gehiagorren beharrean dagolea pentsatuko balu ba berak moldatu 
hura lortzen edo elkartearekin adostu guztien artean lortzeko. Hori da hai zuzen ere baratze komunitarioen 
printzipioa. 

Baratze geihago 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 4 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:  

Ez dut beharra horren garbi ikusten. Gaur egun ditugun baratzeetan mugimendua handia da. Duela 4 urte 
baratzea lortu zutenetatik erdiak baino gehiago utzi egin zuen. Hasieran ilusioz hartzen badute ere, 
berehala uzten dute.  

Itxarote zerrenda asko mugitzen da. 

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Ingurumena – Herrilanak – Kontratazioa – Errenta. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Goian adierazitako baldintzetan aurrera 

 



 

Kirol errendimendua (egoera fisikoa) neurtzeko material/gailuak:  
 PROPOSAMENA 

 

Kirol errendimendua (egoera fisikoa) neurtzeko material/gailuak: 
Encoder T Force (3.000€ inguru) 
Opto Jump eta zelula fotoelektrikoak(3.000€inguru) 
20 pulsometro Poler Team (2000€ inguru) 
Ordenagailu portatila (600€) 
2 Ipad (1000€) 
Korrika egiteko zinta, 24Km/h abiadura hartzen duena (1500€-2000€) 
3 Kronometro (150€) 
Laktato analizatzailea (350€) 
 

Guztira 12.100€ 
 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

-  Lehenik eta behin aipatu behar da, Hernanin errendimenduan aritzen den talde asko ez daudela, 

beraz, beraien egunerokotasunean ez dute eskatutako materialik erabiltzen. 
Horrez gain, eskatutako materiala erabili ahal izateko, pertsona kualifikaru bat beharrezkoa da eta 

Hernaniko elkarteen egitura ikusita, talde askok  ez dute profesionalik  beraien plantillan eskatutako 

materiala manipulatzeko eta datuak interpretatzeko. 
Ondorioz, eskaera egiteko erabiltzen den arrazoia ez denez beteko, proposamena  kanpo uztea 

erabaki dugu. 
 

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

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Kanpo. 
 

 



 

Atletismo pistako zorua aldatu 
 PROPOSAMENA 

 

Arreglo de la pista de atletismo. Lleva mas de 18 años y no se ha realizado mantenimiento 
 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

 

Hernaniko atletismo pistak erabilera handia du gaur egun. Adin guztietako erabiltzaileak ikusi 

ditzakegu bertan, entrenatzen, oinez buelta bat ematen... 
 Erabilerare, klimatologiare eta urteen poderioz egoera kaxkarrean aurkitzen da gaur egun. 
Pista osoan, ikusi ditzakegu tartanak zulo eta tolesdura handiak dituela, erabiltzaileen segurtasuna 

zalantzan jarriz. 
Beraz, JFK-ko arduradun bezala, segurtasun eta erabilera anitzeko espazio publiko baten aldeko 

irizpideak oinarriz hartuta, proposamena AURRERA bideratzeko oniritzia ematen dut. 
 

Oharra;  CDH Atletismo elkartearekin atletismo pistako instalazioak kudeatzeko hitzarmena 

dugunez, beraien OK ere bilatu dugu aurrera egiteko proposamenarekin.  
 

 

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

 

165.000 euro  
 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

3-5 hilabete. Pistak erabilera gutxien duen epea aukeratu eta CDH,atletismokoekin koordinatuz 

egingo den lana izango da. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

JFK eta CDH Atletismo elkartea. 
 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Proposamena aurrera. 
 

Segurtasun eta erabilera anitzeko espazio publiko baten aldeko irizpideak oinarriz hartuta, 

proposamena AURRERA bideratzeko oniritzia ematen dut. 
 

 

 

 

 



 

Arreglar la pista de atletismo, y agrandarla a 400 metros oficiales 
 

 PROPOSAMENA 

 

ATLETISMO PISTAK BERRITU, TRESNERIA HOBETU ETA ARMAILAK EGIN. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

 

Hernaniko atletismo pistak erabilera handia du gaur egun. Adin guztietako erabiltzaileak ikusi 

ditzakegu bertan, entrenatzen, oinez buelta bat ematen... 
 Erabilera, klimatologia eta urteen poderioz egoera kaxkarrean aurkitzen da gaur egun. 
Pista osoan, ikusi ditzakegu tartanak zulo eta tolesdura handiak dituela, erabiltzaileen segurtasuna 

zalantzan jarriz. 
Horregatik, JFK sailak 117.proposamenean aipatu dugun moduan . 118.proposameneko atal hau 

aurrera eramatea ikusten dugu. 
Bestalde, armaila eta tresneria proposamena sartuz gero , 166.000tik gorako aurrekontua izango 

zuen, beraz proposamena kanpo geratzen da.  
 

 

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

 

190.000 euro 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

3-5 hilabete. Pistak erabilera gutxien duen epea aukeratu eta CDH,atletismokoekin koordinatuz 

egingo den lana izango da. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

JFK eta CDH Atletismo elkartea. 
 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Proposamena kanpo geratzen da, 166.000 euro baino gehiagoko proposamena delako. 
 



 

Pista inguruan (barruan) belarra txukundu eta prestu korrika egiteko 
 

 PROPOSAMENA 

 

Atletismo Pista inguruan (barruan) belarra txukundu eta prestu korrika egiteko 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

 
 

Atletismo pistaren inguruko belarrak, zulo asko ditu bertan bizi den ur arratoi dela eta.  
Eremu horretan ezin dira interbentzio handirik egin, babestuta dagoen animali bat baita. 
Goroldi enpresarekin kontrastea egin ondoren, aukera ikusi dugu, lurraeta belarra txukuntzeko, 

animaliari kalterik egin gabe. 
 

 

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

 

17.000 euro 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

2-3 HILABETE. Betir ere, CDH-ko elkartearekin adostutako epeetan. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Jfk, cdh atletismo eta zerbitzuak 
 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Aurrera 
 

 



 

Espazio bat egokitu, kirol elkarte guztiek beraien gauzak gordetzeko, 

beraiek biltzeko… (co-working espazioa) 
 PROPOSAMENA 

 

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

espazioa) 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Kirol elkarte desberdinak biltzeko eta beraien materiala gordetzeko espazioa, kiroldegian ditugun 

gela batetan kokatzea ikusten dugu. 
Momentu honetan gela horiek obrako materialekin beteak daude, baina obra bukatzean, gela 

horiek txukundu eta beharrezkoak diren aldaketak eginda (aireztatze sitema, argi tomak...)  

espazio egokia dela ikusten dugu. 
Espazio hori elkarte guztientzat izango da, beraz, JFK sailak eta Kirol federatuen batzordeak 

elkarlanean kudeatuko dute. Irizpideak, erabilera arauak...denon artean erabakiz.  
 

Aukera paregabea izan daiteke Hernaniko kirol elkarte guztien harremana sendotu eta elkarlana 

bultzatzeko. 
 

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

 

5.000 euro  
 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Kiroldegiko obra amaitu ondoren, 3-5 hilabete. Espazioaren behar duenaren egokitzapenen 

arabera epea laburragoa edo luzeagoa izan daiteke. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

JFK eta Kirol Federatuen Batzordea 
 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Proposamena aurrera. 
 

 



 

Zikuñaga auzoan, papelera atzetik, arraun instalazioetara joateko 

bidegorri bat egin. 
 

 PROPOSAMENA 

 

Zikuñaga auzoan, papelera atzetik, arraun instalazioetara joateko bidegorri bat egin. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Hirigintzarekin kontrastea egin dugunean, diputazioak duen bide gorrien plana kontrastatu dugu. 

Bertan ikusi daiteke, arraun pabeloira joateko bidegorri bat diseñatua dagoela.  
Beraz, proposamen hau kanpoan uztea erabaki dugu, diputazioak lan hori aurreikusita duelako. 
 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Kanpo. Gipuzkoako diputazioak  arraun pabeloira heltzeko  bide gorri bat egiteko aurre ikusia duela 

bere planetan. 
 

 



 

Pistina irekiak irailean ere irekitzea 
 

 PROPOSAMENA 

 

Pistina irekiak irailean ere irekitzea 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Kanpoko igerilekuak ekainaren erdialdean (gutxi gora behera) irekitzen dira eta iraila erdi aldera 

izten dira. 
Orain dela  urte batzuk , iraila bukaerararte mantentzen ziren irekiak. Erabiltzaile kopurua irailako 

lehengo asteburutik (haurrak eskola hasten den epeetan oinarrituz) asko jaisten zela ikusirik, 

balorazio bat egin zen JFK sailean. 
Balorazio horretan atera ziren ondorioak hauek dira: 
Erabiltzaile tipologia aztertzen badugu ehuneko portzertai handia haurrak eta familiak dira.  
Hauen erabilera, eskolako egutegian oinarritzen da. Klaseak bukatzean, izugarri igotzen da 

kanpoko igerilekuaren erabilera eta irailean klaseei hasiera ematen zaienean, erabilera asko jaisten 

da, nahiz eta beraiek arratsaldez libre izan. 
Eguraldia ere aztergai jarri genuen, ea, iraila izan arren, eguraldi ona egiten zuen egunetan jendea 

gerturatzen zen. Emaitzak esaten zuten, eguraldi ona egin arren, iraila izanik ez zela erabiltzaile 

kopuru adierazgarria hurbiltzen. 
Beraz, erabilera datuak eta irekiak mantentzeak ekartzen zuen gastuen balantza eginez, erabaki 

genuen erabilerak markatu zuela irekiera eta itxiera epeak. 
 

 

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

 

Ez du aurreikuspen ekonomikorik 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

JFK 
 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Proposamena kanpo 
 

Kudeaketaren baitan sartzen da. Gainera, proposamen hau baloratua izan da aurretik ere sailean 

eta goian aipatutako arrazoiengatik atzera bota genuen. 
 

 



 

Biteriko ikastaroetan aukera zabalagoa izatea haur eta gazteentzat 

 PROPOSAMENA 

Biteriko ikastaroetan aukera zabalagoa izatea haur eta gazteentzat.  

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

2015-2016 ikasturtean bi ikastaro eskaintzen ziren haur eta gaztetxoentzat (antzerkia eta pintura). 

Aurtengo sei ikastaro eskaini dira haur eta gazteentzat: antzerkia, sormeneko bi, dantza garaikidea 

eta hip-hop/funky. Lehengo ikasturtean (2016-2017) berritu genuen haur eta gazteentzako 

ikastaro eskaintza, eta aurten, horri eustea izan da helburua. Datorren urtean ikastaroak berrikusi, 

eta aukerarik badago, ikastaro berriak sartuko genituzke. Honen osagarri auzoetan eskaintzen 

diren doako tailerrak ditugu 5 eta 11 urte bitarteko haurrentzat. 

Dena den, atal honetan aipatu beharko genuke herrian eskaintza zabala dagoela ikastaroena, 

Biteriko ikastaroez gain, musika eskolak, kiroldegiak, Kantuz Elkarteak... eskaintza zabala egiten 

dute.  

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo. 

 



 

Kultur-etxea handitu, berritu eta egokitu 
 

 PROPOSAMENA 

Kultur etxea handitu, berritu eta egokitu. 

Mantenimiento de los centros culturales de Hernani, kulturetxe paredes, ventanas, cine: asientos rotos, 

escenario ajado. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Biteri kultur etxeak berritzeko behar handia du. Kultur etxea bera handitzeko aukerarik ez dago, 

baina, inbertsioak egitea eskatzen du zaharkitua dagoelako.  

Areto nagusia berritzen ari gara, plangintza bat egin genuen eta bi urte barru aretoa egokitzeko 

lanak bukatuta egongo dira (proiekzio sistema, barak, aforoa, eta ekipamendu eszenikoa). Hala 

ere, horretaz gain, kultur etxeko gainerako espazioek ere badute berritzeko premia. Pertsianak, 

eraikina margotzea, harrera berritu eta irisgarria izatea, erakusketa gela, gelak berritzea, 

rotulazioa... 

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

Hainbat lan egiteko beharra ikusten da lehen aipatu dugun moduan. 150.000€-rekin eraikinaren 

berrikuntzak lehentasunak markatuko dira, eta hainbat berritze lan egingo dira. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesuan aurrera. 



 

Tirar el edificio de urumea o reutilizarlo como músika eskola, y sede de 

asociaciones. 

 PROPOSAMENA 

Reutilizar el edificio de urumea como músika eskola, y sede de asociaciones. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Urumea eraikina Hernaniko Arau Subisidarioetako (HH)LI.03.1 Jarduketa lntegratuaren 

(Bizitegietarako Eremua) garapenaren eremuan kokatzen da. Garapen hau erabat lotuta dago (HE) 

HS.01 arean Gune Libreen Sistema Orokorraren eta Lokalaren Sarea osatzeko jarduketarekin, hots, 

lspizua gune publiko-parkearen urbanizazio-lanak eta Ezkiaga pasealekua Zinkoeneraino luzatzeko 

jarduketarekin. Hau Udalak sustatu behar du eta Arau Subisidarioen Jarduketa Programaren 

arabera, lehen laurtekoan (2017-2020)ekin beharreko jarduketa da eta beraz baita ere (HH) 

LI.03.1 Jarduketa lntegratuaren garapenaren kudeaketa.  

Hau honela izanik, garapena bideratzeko beharrezkoa da Urumea ikastoaren eraikina eraistea eta 

2017ko aurrekontuan eraiste proiektua idazteko partida aurrikusi du Udalak. Hirigintza unitate 

honek hurrrengo hilabeteetan kontratatuko du eraiste proiektuaren idazketa.  

Proposamena ez da bateragarria aurrean azaldutakoarekin eta gainera (HH)LI.03.1 eremuaren 

hirigintza kudeaketa zailduko luke eraikinean horrelako erabilera edota erabiltzeko lagapenak 

egiteak.  

Dena den, elkarte eta musika eskola beharrak kontuan ditu udalak eta haiei erantzuteko 

ahaleginak egiten ari da.  

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

PROZESUTIK KANPO  

 



 

Nik uste dut interesgarria izango zela Udal Liburutegia larunbat guztietan 

irekitzea. Eta igande goizetan ere bai 
 PROPOSAMENA 

“Nik uste dut interesgarria izango zela Udal Liburutegia larunbat guztietan irekitzea. Eta igande goizetan ere 
bai” 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
Egun, Udal Liburutegian ditugun baliabideekin, larunbat guztietan eta igande goizetan irekitzea ezinezkoa 
da. 
Lan ordutegiak eta zerbitzuaren erabilera uztartzea ezinbestekoa denez, azterketa bat egin zen. Horren 

ondoren, erabilera gehien espero den larunbatetan irekitzen da. 

Bestalde, soilik gogoraraztea,  ikasi behar dutenentzat, Biteri itxita egoten denean, badago Gabriel Zelaian 

eraikinean, zerbitzu bat horretarako aukera ematen duena, txartel baten bidez autogestionatzen dena. 

Halere, 2018 urteari begira gaia berraztertuko dugu, besterik ez bada, bi zerbitzuek (Kultur etxeak eta 
Liburutegiak) larunbateko egutegi bateratu bat emateko aukera dagoen ikusteko. 
 
Kontuan izan, liburutegia irekitzeko bi pertsona behar direla: bata, liburutegian; eta bestea, kultur etxeko 
harreran. Esan bezala, 2018an liburutegi eta kultur etxea larunbata goizetan egutegi bera egitea aztertuko 
da. Hori guztia, ohiko aurrekontuetatik bideratuko da.  

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Biteri Kultur etxea eta Udal Liburutegia 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 

Ave Maria kafe Antzoki moduko batean bihurtzea 
 

 PROPOSAMENA 

Ave Maria kafe antzoki moduko batean bihurtzea. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Ave Maria egokitzeko behar den diru kopurua 166.000,00€ baino gehiago dira, beraz, prozesu 

honetatik kanpo dago automatikoki. 

Udazkenean kulturaren inguruko hausnarketa bat abiatuko da. Eta bertan landu da, besteak beste, 

kultur azpiegituren gaia. Bertan hausnartuko da Hernaniren beharrak zein diren, eta aztertuko da 

behar horiei irtenbidea emateko dauden aukerak. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo. 



 

8.000€ aspalditik egiten ari garen ipuina finantziatzeko. Ipuina jendea 

sentsibilizatzeko eta egoera larriak salatzeko.  
 

 PROPOSAMENA 

Herritarrak egoera larrien aurrean sentsibilizatzeko prestatzen ari diren ipuina, itsuek ere ulertzeko 

moduan prestatua, diruz laguntzea. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Interesgarria iruditzen zaigu sentsibilizazio helburuekin landutako ipuinak argitaratzea eta 

herritarren artean zabaltzea. Are eta gehiago, aniztasun funtzionaleko herritarrengana ere iristeko 

helburua dutenak, kasu honetan bezala. Herriko elkarte bat da proposamena egiten duena, Koxka 

elkartea hain zuzen ere. 

 

Baina Udalak baditu herriko elkarteen proiektuak sustatzeko dirulaguntza lerroak, Kultura sailetik, 

esaterako, eta proiektu hau horra bideratu beharko litzatekeela uste dugu. 

 

Arazoa da 2017ko dirulaguntza deialdia egina dagoela, dagoeneko, eta proiektu hau berandu dator, 

eta hurrengo deialdia, berriz, urruti dagoela (2018ko martxoan egingo da). 

 

Horregatik proposatzen dugu bide honetatik laguntzea. 

 

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

 

    8.000,00 € 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

---- 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 

 



 

Kultura arloan Udal artxibo historikoa digitalizatu eta interneten denon 

kontsultarako jarri beharko zen. Gure herriko historia lantzen duten 

ikertzaileei lana erraztuz. 
 

 PROPOSAMENA 

Kultura arloan, Udal Artxibo Historikoa digitalizatu eta Interneten denon kontsultarako jartzea; 

gure herriko historia lantzen duten ikertzaileei lana erraztuz.  

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Proposamena interesgarria izanda ere, momentu honetan, hainbat arrazoi direla medio, teknikoki 

bideragarria ez dela uzte dugu. 

 

Eskatutako proiektuaren arabera, guztira 524.875 irudi bikoitz digitalizatu beharko lirateke 

(96,9 metro lineal okupatzen ditu funts historikoak), eta kontuan izanda horrek hartuko duen 

“pisua”, aztertu beharko genuke web gunean bertan, non eta nola zintzilikatu.  

 

Gainera, ez dugu uste funts osoko dokumentazioa digitalizatu beharko genukeenik; garatuz gero, 

aurretik arakatu beharko genuke zer dokumentazio digitalizatu (kronologikoki eta dokumentuek 

ematen duten informazioaren arabera), eta digitalizatu baino lehen, zaharberritu.   

 

* Udal Artxibo Zerbitzuak gabeziak (lan eta kontsulta bulegoan, leku falta biltegietan, kokapen 

fisikoa…) baditu, beste proposamen edo eginkizunetan inbertitu baino lehen konpondu beharko 

liratekeenak. 

  

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

Eskatutako proiektuak 215.251,44 euroko aurrekontua aurreikusten du. Aurrekontu horri, 

gehitu beharko genioke aipatutako zaharberritze lan horien gastua, eta informatika arloan 

horrelako tamainako artxiboak zintzilikatzeak izan dezakeen kostua. 

 

* Hainbat dokumentu dagoeneko digitalizatuta eta zaharberrituta daude, azken urteotan eginiko 

lanen esker. Horrek zertxobait merkatuko du aurrekontua.    

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Garatzekotan, gabezi teknikoei (informatikoak), fisikoei eta… irtenbidea emanda, epeka edo urteka 

egin beharko litzateke: Erdi Aroko dokumentazioa, udal aktak… Momentu honetan “Hernaniko 

Kultur Ondarea” lantzen ari gara; hori publiko egitean (web gunean bertan) azter dezakegu agiri 

ondarea edo ondare dokumentala nola zabaldu.     

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

o Udal Artxibo Zerbitzua. 

o Informatika Saila. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Aipatutako arrazoien arabera, prozesutik kanpoko eta bideragarria ez den proposamena. 

 



 

Kulturan ere gure herriko artista et grafiteroekin ekimen zabala eta irekia 

martxan jarri beharko zen gure herrian dauden hainbat pareta gris eta 

ilunak argitzeko. 

 PROPOSAMENA 

Kulturan ere gure herriko artista eta grafiteroak ekimen zabala eta irekia martxan jarri beharko zen 

gure herrian dauden hainbat pareta gris eta ilunak argitzeko. Herri askotan zabaltzen ari da 

muralak egiteko lanketa herr biziberritzeko eta apaintzeko.  

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

2016an lan lerro berri bat martxan jarri zen. Deialdi honen helburua da Hernaniko artista plastikoei 

sorkuntza prozesuetan laguntzeko bekak eskaintzea. Arte plastikoek Hernaniko kaleetan duten 

presentzia areagotu nahi da. Kalean egingo diren sorkuntza hauetan teknika artistiko hauek erabil 

litezke: pintura, eskultura, argazkia…. 2017an ere deialdi hau egingo da. 

Hala ere, horrekin batera beste ekimen proposatu nahi dugu: ekimen puntual berezi bat. Bertan, 

hernaniko artista guztiei deialdia egingo zaie eta hainbat pareta batera margotu denbora epe jakin 

batean (asteburu bat, astebete....). Horrek herrian inpaktu handia izango lukela uste dugu, eta 

hainbat puntu beltz kolpe batean margotu. 15-20 pareta, pertsiana edo herriko espazio jakin 

margotzea proposatzen da. Margo lanetan herritarrek ere parte-hartzeko aukera izan dezakete, 

alegia parte-hartzaile izan. Horrela, herriko artistek herritarrekin lan egiteko aukera izango dute. 

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

25.000 € paretak atondu, materiala erosi eta artistei ordaindu.  

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesuan aurrera. 

 



 

Herriko, kaxkoan bereziki, komertzioari bultzada bat eman, irikita dauden, 

eta iriki daitezkeen komertzio horiei babesa ematea da.  
 

 PROPOSAMENA 

 “Proposamen zehatza: Herriko, kaxkoan bereziki, komertzioari bultzada bat eman, irikita dauden, 

eta iriki 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.” 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Proposamen hori bi ikuspuntuetatik landu daiteke: jarduera komertziala (lokalak, alokairuak…) eta 

herrian erostearen garrantzia. 

Irekita dauden edo ireki daitezkeen komertzioei alokairurako diru-laguntza eman, itxitako lokalei 

irekitzeko erraztasunak eman… Ideia horien guztien helburu nagusia herriko merkataritza 

biziberritzea izanik interbentzioak eragingarriak izateko plan estrategiko baten barruan gauzatu 

beharko lirateke. Merkataritza sektoreak Hernanin aurre egin behar dien erronkei erantzuteko 

oinarria plan estrategikoa izanik, merkataritza sustatzeko diseinatutako ekimen-multzo trinko eta 

koherentea osatu beharko litzateke, bestela arazoa konponduko ez duten petatxuak izan daitezke.  

Udalak, 2005ean, Merkataritza Biziberritzeko Plan Berezia egin zuen. Baina urteak pasa dira eta 

biztanleriaren erosketa ohiturak aldatzen ari dira, azken urteotan testuinguru ekonomikoa aldatu 

egin da, kontsumitzaile perfil berriak sortu dira… Faktore horiek guztiak, eragin nabarmena dute 

merkataritza sektorean. 

Errealitate honetaz jabeturik, merkataritza biziberritzeko egin zen plan hura eguneratzeko beharra 

dagoela ulertzen dugu, merkataritza sistema dinamizatu eta biziberritzera zuzendutako plan berri 

bat garatuz (edo 2005ekoa eguneratuaz). 

Herrian erostearen garrantziaren inguruko kanpainari dagokionean, sentsibilizazio 

kanpaina egiteko momentu aproposa izan daiteke. Berriak elkarteak burutu berri duen kanpainaren 

jarraipena izan daiteke (dendarik gabeko herri bat islatu du, herritarrek dendak itxiko balira zer 

nolako herria izango litzatekeen kontzientzia hartzeko burutu duen kanpaina). 

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



 

1- Merkataritza Biziberritzeko Plan Berezia (PERCO).……………... 35.000 € (BEZa barne) 

2- HERRIAN BIZI, HERRIAN EROSI. Sentsibilizazio kanpaina …… 7.500 € (BEZa barne) 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

1- Merkataritza Biziberritzeko Plana > 9 hilabete inguru. 

2- Herrian erosteko sentsibilizazio kanpaina > 3-6 hilabete. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Hirigintza, kontu-hartzailetza, merkataritza… (+ herriko eragileak eta herritarrak). 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Lokalak alokatzeko eta egokitzeko diru laguntza > Prozesutik kanpo 

Herrian erosteko sentsibilizazio kanpaina > Prozesuan aurrera 



 

Negozio bat irekitzeko erraztasunak izateko, prozesuko diru bat 

erabiltzea. 
 

 PROPOSAMENA 

 “Negozio bat irekitzeko erraztasunak izateko, prozesuko diru bat erabiltzea”. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Proposamenaren helburu nagusia herriko merkataritza biziberritzea izanik interbentzioak 

eragingarriak izateko plan estrategiko baten barruan gauzatu beharko lirateke. Merkataritza 

sektoreak Hernanin aurre egin behar dien erronkei erantzuteko oinarria plan estrategikoa izanik, 

merkataritza sustatzeko diseinatutako ekimen-multzo trinko eta koherentea osatu beharko 

litzateke, bestela arazoa konponduko ez duten petatxuak izan daitezke.  

Negozioa irekitzeko diru-laguntza emateak ez luke neurri islatu bat izan behar, baizik eta negozioa 

irekitzeko erraztasunak elkarren artean osagarri diren neurri multzoa izan beharko luke, horietako 

bat diruz laguntzea izan daitekeelarik.  

Ekimen-multzo koherente eta eragingarria osatzeko hainbat pauso eman beharko lirateke: 

merkataritza sektorean zuzenean edo zeharka eragina duten udal eskumeneko ordenantza eta 

arautze sistema aztetu eta egokitu, barrera arkitektonikoak aztertu, merkataritza-fluxuak aztertu...  

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Hirigintza, kontu-hartzailetza, merkataritza…. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 



 

Aparkalekuen egoeraren eta aukeren inguruko azterketa egitea 
 

 PROPOSAMENA : 30.PROPOSAMENA 

ZIKUÑAGA AUZOKO APARKALEKUEN EGOERAREN ETA AUKEREN INGURUKO AZTERKETA EGITEA 

APARKALEKU ARAZOA : INGURUKO ENPRESETAKO LANGILEEK APARKALEKU PRIBATUA IZAN 

ARREN AUZOAN APARKATZEN DUTE. DUELA 50 URTE ERAIKITAKO AUZOAK EZ DIRA KABITZEN 

IBILGAILU GUZTIAK. ESPALOIETAN ETA OINEZKO EREMUETAN APARKATZEN DA. UDALAK 

APARKALEKUEN INGURUKO AZTERKETA EGIN DU BAINA KASKOAREN ETA MERKATARITZAREN 

SUSTAPENERA MUGATU DENZ, KANPOALDEKO AUZOETAN EZ DA AZTERKETARIK EGIN. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Argi dago duela 50 urte eraikitako auzoko hirigintza planek ez zutela aurreikusi kotxearen 

eboluzioa eta auzoa ez dagoela egokituta egungo beharretara. Auzoan une honetan, ez da 

aurreikusten aparkaleku berriak eraikitzeko eremurik. Beraz, dagoena antolatzea da bidea. 

Udalak burututako aparkalekuen azterketan kanpoko auzoen azterketa ere burutu zen ( Portu, 

Karabel, Latsunbe, Marieluts eta Etxeberri esaterako ). Zikuñaga auzoko azterketa ez zen sartu 

proiektu honetan. Zikuñaga auzoaren ezaugarriak kontuan hartuta ( errepide nagusi baten eta 

ibaiaren arteko eremu mugatua , industriaren hurbiltasuna eta aspaldiko hirigintza baten 

menpekotasuna) , egokia ikusten dugu auzo honi dagokion aparkaleku eta trafikoa jorratzeko 

bidean pausuak ematea. 

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

17.000€ 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Zalantzak ditugu azterketa batek, auzoaren antolakerari lagunduko dion baina beharrezkoa ikusten 

dugu auzo honen egoera mahai gaineratzea eta elkar lanean aztertu eta soluziobideak 

proposatzea. 

Prozesuan aurrera 

 



 

Habilitar un parking para autocaravanas haciendolas desaparecer de la 

calle de pista de lapista de atletismo (sagastialde).  
 

 

 BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

UDALTZAINGOA 

2. Habilitar un parking para autocaravanas haciendolas desaparecer de la calle de pista de la pista 

de atletismo (sagastialde). 

  

3. Un espacio de aparcamiento para autocaravanas, las que actualmente aparcan en av. 

Sagastialde, ocasionando un problema para los residentes especialmente en las noches. 

El espacio vendría a constituir un activo de múltiple beneficio: Para los usuarios actuales, para 

usuarios futuros, es decir ya pensando en la visión turística de Hernani, y para los residentes de 

Sagastialde y zonas aledañas. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Autokarabanek beste ibilgailu guztien tratera dute Trafikoko Udal Ordenantzaren arabera. Debeku 

zehatzik ez dutenez, Sagastialden eta herriko beste edozein puntutan aparka dezakete. 

Sagastialden 4-5 egon ohi dira. Beraz, gainontzeko ibilgailuen arauak bete behar dituzte, kasu 

hauetan, zazpi egun baino gehiago ezin dute egon mugitu gabe. 

 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 

 



 

Habilitar zona de aparcamiento para motos Lizeaga 

 

 PROPOSAMENA :  

MOTORRENTZAT APARKALEKUA LIZEAGA KALEAN 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Portaletxokon motor ugarik aparkatzen du. Larramendi kaleko 17an ere bada motorrak 

aparkatzeko espazioa. Lizeaga kalean ez dugu motorrik ikusten espaloietan. 

Une honetan ez dugu behar hori ikusten 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 
 

 



 

Motoentzako aparkalekuak jarri Latsunbe Berrin Marielutsen. 

Beharrezkoa balitz, Hernani guztira zabal daiteke proposamena 

 

 PROPOSAMENA :  

MOTORRENTZAKO APARKALEKUA LATSUNBE BERRI-MARIELUTS AUZOAN 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Proposamen egokia. Kokapen bat proposatzen da, Meabe ikastolaren inguruan 

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

margoketa lanak 700 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik aurrera 

 
 

 



 

Un espacio de aparcamiento para autocaravanas, las que actualmente 

aparcan en av. Sagastialde, ocasionando un problema para los residentes 

especialmente en las noches. 
 

 BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

UDALTZAINGOA 

2. Habilitar un parking para autocaravanas haciendolas desaparecer de la calle de pista de la pista 

de atletismo (sagastialde). 

  

3. Un espacio de aparcamiento para autocaravanas, las que actualmente aparcan en av. 

Sagastialde, ocasionando un problema para los residentes especialmente en las noches. 

El espacio vendría a constituir un activo de múltiple beneficio: Para los usuarios actuales, para 

usuarios futuros, es decir ya pensando en la visión turística de Hernani, y para los residentes de 

Sagastialde y zonas aledañas. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Autokarabanek beste ibilgailu guztien tratera dute Trafikoko Udal Ordenantzaren arabera. Debeku 

zehatzik ez dutenez, Sagastialden eta herriko beste edozein puntutan aparka dezakete. 

Sagastialden 4-5 egon ohi dira. Beraz, gainontzeko ibilgailuen arauak bete behar dituzte, kasu 

hauetan, zazpi egun baino gehiago ezin dute egon mugitu gabe. 

 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 

 

 



 

Zinko enean zebrabide bat margotzea, Txirrita-Elkano-Urbieta kaleen 

artean daudenen antzera. 

 PROPOSAMENA : 

ZINKO ENEAN ZEBRA BIDE BAT MARGOTZEA TXIRRITA-ELKANO.URBIETA KALEEN ARTEAN 

DAUDENEN ANTZERA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Zinko Enean seinalizazio egokia dago jarrita. Ibilgailuek eta oinezkoek duten lehentasuna zehaztuta 

dago. Abidauraren muga ere ezarrita dago. Zinko Eneako oinezko eremua material bereziarekin 

egina dago. Honen gainean margotzea ez dugu egokia ikusten. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 

 



 

Elkano tabernako bidegurutzea, atsegindegikoa bezala, peatonal bihurtu. 

Semaforoak kendu. 
 

 PROPOSAMENA :  

ELKANO TABERNAKO BIDEGURUTZEA ATSEGINDEGIKOAREN MODURA OINEZKOA BIHURTU ETA 

SEMAFOROAK KENDU 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Elkanoko bide gurutze hau garrantzi handiko puntua da eguneroko trafikoari dagokionez. Herriko 

sarrera eta irteerak artikulatzen ditu. Trafiko handiko eremua da horrexegatik. Oinezkoei 

segurtasun handia ematen diote semaforoek. Trafikoaren bolumena eta gunearen garrantziaz 

jabetuz ez dugu egokia ikusten semaforoak kentzea. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 



 

Pintar paso de cebra entre Gaestopas y la acera de Orbegozo. 

 PROPOSAMENA :  

1. GAESTOPAS ETA ORBEGOZO ARTEKO PASABIDEA MARGOTZEA 

2.AMRTIK KARABELGO GASOLINDEGIA ARTEKO ADARRAK KIMATZEA FAROLA ALTUEN 

ARGITASUNA ESTALTZEN DUTELAKO 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

1. Pasabidea margotzeko eskaera ontzat ematen dugu, oinezkoen segurtasuna hobetuko duelako. 

2. Adarrak kimatzeko eskarea ontzat ematen dugu, farolak oso altuak direlako eta argitasuna ez 

delako bidera iristen 

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

Pasabidearen margoketa 2017ko mantenimenduaren barnean sartzea proposatzen dugu. 

Herrilanera bideratu da. 

Estalita dauden farolen inguruko kimaketa herrilanera bideratu da 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

2017ko aurrekontuko mantenimendu atalean sartzen badira, ez du prozesuan aurrera jo beharrik 

 

 



 

Semáforos de velocidad en pasos de cebra, pasos peatonales y salidas-

entradas al pueblo 
 

 PROPOSAMENA :  

HERRIKO SARRERA-IRTEERA ETA OINEZKOEN PASABIDEETAN ABIADURAZKO SEMAFOROAK 

JARTZEA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Zehaztasunik gabe eskaera mota hauek zaildu egiten dute planteatzen den arazoaren azterketa 

Prozesu parte hartzaile honek zehaztasuna eskatzen du aurreikuspen ekonomikoak ere zorrotz 

kuantifikatu behar direlako. Herriko sarrera eta irteerei dagokionez, Sorgintxulo , Sagastialde eta 

Floridako kaleetarako aurkeztutako proposamenetan, abiadura moteltzeko neurriak aztertu eta 

onetsi dira. Akaso guztiak ezin izango dira batera egin baina udaltzaingoaren onespena jaso eta 

gero, beharra azpimarratu da. 

 

Une honetan ez da egokia ikusten, semaforizazio oso bat ezartzea aipatu lekuetan. Bai ordea, 

hobetzen joatea, oinezkoen segurtasuna, erabilera gehien duten guneetan. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik kanpo 



 

Araututako abiadurak errespetatzeko eta aurreratzeak galerazteko 

neurriak jartzea; breazko konkorrak, gomazko balizak, radarrak... 

Herri barruko (10,20,30km/h) abiadura arauak errespetatzeko 

azpiegiturak egitea 

 PROPOSAMENA :  

o Izpizua kaleko eta zinko eneako koesistentzi guneak ibilgailuek 10 km orduko abiaduran 

igarotzeko, hasierako eta bukaerako malden altuera aldapatsuagoa egitea 
o Araututako abiadurak errespetatzeko eta aurreratzeak galerazteko neurriak hartzea : 

breazko konkorra, gomazko balizak, radarrak... 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Zinko Eneako kohesistentzi gunetik ehundaka herritar pasatzen dira egunero. Atsegindegiko 

gunearekin batera pasabide erabiliena dela esan daiteke, herriko kaskoa eta inguratzen duten 

auzoetako lotura baita. Kohesistentzi gunea ondo markatuta dago, ondo seinalizatuta eta 

argiztatuta. Txirrita kaletik jaisten den trafikoak ez du bidean oztoporik aurkitzen kohesistentzi 

gunera iritsi arte. Aurretik, pasabidea badago baina Txirritatik datozen ibilgailuak ez dio arreta 

handirik jartzen. Zinko Enera sartzeko dugun pasabide hau konkortzea egokia iruditzen zaigu. ( 

Gomazko balizak ere aukera dira). 

Beste horrenbeste gertatzen da Orbegozo zubitik datorrenarekin. Goldaratzeko espaloitik 

datorrena, pasabidea du autobus geltokira hurbiltzeko eta ibilgailuen abiadurak zenbaitetan ez dira 

egokitzen egoerara. Autobus geltokia ondoan izanik, tren geltokira joateko bidea izanik eta kaskora 

igotzeko bidea izanik pasabide hau konkortzea ere egokia iruditzen zaigu. 

Izpizua kalekoa ez dugu hain argi ikusi eta prozesutik kanpo uztea proposatzen dugu. 

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

Zinkoeneako sarreretan, Orbegozo zubitik eta Txirrita kaletik, oinezko pasabide konkortzea, 

beharrezkoa den ura bilketa sistemarekin 

16.000 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Herriko kaleetako ibilgailuen abiadura moteltzeko aztertu eta onetsi diren beste kasuetan bezalaxe, 

datozen urteetako aurrekontuetan poliki-poliki sartzen joatea proposatzen dugu Zinko Eneako 

proposamena. 

Prozesuan aurrera 



 

Florida kalean oinezkoen lehentasuna handitzeko eta ibilgailuen abiadura 

murrizteko, kohesistentzia gune konkortuak, zebra bideak konkortzea eta 

zebra bide konkordun berriak egitea proposatzen da 

 PROPOSAMENA : 

FLORIDA KALEAN OINEZKOEN LEHENTASUNA HANDITZEKO ETA OINEZKOEN LEHENTASUNA 

HANDITZEKO ETA IBILGAILUEN ABIADURA MURRIZTEKO KOHESISTENTZIA GUNE KONKORTUAK, 

ZEBRA BIDEAK KONKONTZEA ETA ZEBRA BIDE KONKORDUN BERRIAK EGITEA  

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Zehaztasunik ez da egiten proposamenean. Florida kalea oso luzea da eta maila desberdineko 

trafikoa jasaten da.  

Kale hasieran abiadura moteltzeko egiturak jarrita daude errepidean. 

Kohesistentzia gune konkordunik ez da planteatzen une honetan.  

Ekimen berri bat martxan jartzeko pausuak ematen ari gara, hala nola, Florida kaletik Karmelo 

Labaka kalera zuzuenean sartzeko aukera, Gartzia Goldaratz kaletik derrigorrez pasatu beharrean 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 

 



 

Oinezko zebra bide KONKORTU eta ZABAL berriak egitea (proposamenak 

leku zehatz guztiak jasotzen ditu) 

Zebra bide guztiak konkortzea proposatzen da, baina zein den politika 

ikusirik batzuk konkoftzea eta zabalagoak egitea proposatzen da 

 PROPOSAMENA :  

IBILGAILUAK ZEBRA BIDEETARA ABIADURA MOTELEAN GERTURATZEKO NEURRIAK HARTZEA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Bi proposamen hauen barnean, 23 propoosamen desberdin erantsi dira. Zebra bide guztiak 

konkortzea ez dut proposamen zehatz baten modura ulertzen. Beraz, eskaera hauek mugatzea 

eskatzen dut, bereme osoarekin aztertu eta erantzun ahal izateko. 

Dena den, eskaera guztien artean udaltzaingoaren iritziz badira lehentasuna behar dutenak. 

Sagastialden, Floridan eta Sorgintxulo, baretze eremuak beharrazkoak dira. Hiru kokaleku hauek 

zehatzago aztertuko dira. 

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

Herrilan sailera bideratzen da 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesuan aurrera, hiru kokapen konkretuetan azterketa egitea, eta zebrabide konkortuak jartzea 

5 eremu zehatzetan. 



 

lzpizua B portaletik espaloira, zebra bide konkordun txiki bat egitea 

 PROPOSAMENA :  

IZPIZUA 8KO PORTALETIK ESPALOIRA, ZEBRA BIDE KONKORDUNA EGITEA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Etxe bakar bateko sarrera da. Ez dugu egokia ikusten zebra bide konkordun bat egitea. Oinezko 

pasabidea jarrita nahikoa izan daiteke. 

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

Herrilanera bideratzen da 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

2017ko aurrekontuaren mantenimenduaren atalean sartzen bada ez du aurrera jotzeko beharrik 

Prozesutik kanpo 

 

 



 

Pertsona askoren joan etoriak dituzten zebra bideak, kohesistentzia gune 

txikiak bihurtzea 

 PROPOSAMENA : 

PERTSONA ASKOREN JOAN ETORRIAK DITUZTEN ZEBRA BIDEAK, KOHESISTENTZIA GUNE 

TXIKIAK BIHURTZEA : KIROLDEGI SARRERAKOA IFA ALDERA DAGOENA, ELKANO KALEAN 

ECHEVESTE ELOSEGI FARMAZIATIK OTAMENDI AUTOESKOLARA ALDERA DAGOENA, 

AGUSTINDARREN ESPAOITIK TELEPIZZA ALDERA DAGOENA ETA ABAR. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Pertsona askoren joan etorriak dituzten pasabideetankohesistentzia txiki guneak sortzea ez dugu 

egokia ikusten. Kohesistentzia guneak eraikitzeko baldintza bereziak izan behar dira ( bidegurutze 

askoren elkargunea, herritar askoren etengabeko joan-etorria , bisibilitate egokia eta ahal izanez 

gero, aldaparik gabeko guneak ). 

Aipatu lekuetan ez dugu ikusten une honetan, espazio hauek sortzeko beharrik. Hirigintza planetan 

jasota daude Urumea ikastolako inguruko urbanizazioa eta Urbieta kaleko zati baten 

peatonalizazioa. Plan hauek definituko dute bazter hauen egitura eta orduan aztertu beharko da 

kohesistentzi eremu hauen egokitasuna. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik kanpo. 

 

 



 

Aparcamiento techado para bicis en Zikuñaga 
 

 PROPOSAMENA  

TXIRRINDAK APARKATZEKO LEKU ESTALIA ZIKUÑAGA AUZOAN 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Estalitako bizikleta aparkalekurik ez dago Hernanin. Txirrinden aparkalekua izatea ontzat ematen 

dugu. Estalia ala estali gabekoa izateak aldea badu. Balorazio ekononomikoa egiteko herrilan 

sailera bideratzen da 

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

30m²-ko espazio estalia egokitzea eta bizikletak aparkatzeko 2 modulo instalatzea 

10.000 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesuan aurrera 



 

Bizikletentzako aparkalekua jartzea Portu auzoan 
 

 PROPOSAMENA :  

BIZIKLETAK APARKATZEKO LEKUA PORTU AUZOAN 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Porosamen egokia auzoaren egoera ikusita. Balizko kokagunea Ibarrolaburu plaza. Auzoko gunea 

da, ondoan haur parkea eta eserlekuak daude. 

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

Bizikletak aparkatzeko bi modulo erostea eta instalatzea 

3.000 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesuan aurrera 



 

Bidebieta, Ave Marian, Plaza berrin... bizikletak uzteko lekua. Eta 

bizikletak utzi ahal izateko estalpeak Biteri inguruan. 

 PROPOSAMENA :  

BIZIKLETEN ERABILPENA SUSTATZEKO BERAUEK LOTZEKO AUKERA BIDEBIETA, AVE MARIAN, 

PLAZA BERRIAN…. BIZIKLETAK UTZI AHAL IZATEKO ESTALPEAN BITERI INGURUAN. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Plaza Berrian bereiziki bada aukerarik bizikletak uzteko eta oinezkoen eremuaren sarreran ere 

(Urrats denda) aparkalekuak jar daitezke. Ontzat ematen dugu proposamena. 

Biterik joan-etorri handia du egunean zehar udal zerbitzu garrantzitsuak biltzen dituelako 

eraikinak. Laster bizikleta-aparleku berriak jarriko dira. 

Biterin aparkaleku estali bat jartzea ez dugu egokia ikusten 

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

Plaza Berrian, Ave Maria parkean, Bidebieta plazan bizikletak aparkatzeko moduloak erostea eta 

instalatzea 

9.000 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesuan aurrera 

 



 

Zarautz herrian bezala, Bidegorria egin ezin den lekuetan errepidean 

marrak magortzea 
 

 PROPOSAMENA :  

BIDEGORRIA EGIN EZIN DEN LEKUETAN ERREPIDEAN MARRAK MARGOTZEA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Hernaniko udalak definituta dauka bidegorri sarea eta ez du baztertzen sare hau handitzea 

inguruko herriekin lotzeko eta baita ere Donostiarekin. 

Herri barruko bideak eraiki diren zonalde batzuetan, bidegorri propioa dago, bide alboan bereiziki 

babestuta. Gainontzeko kale eta bideetan txirrindek ere aukera dute ibiltzeko, motordunekin batera 

hainbat espazio partekatzen dituelako.  

Une honetan, eta aldaketa handirik ikusi ezean ( zonalde bereziak, erabilpen handia edo arrisku 

gune nabarmena) udalak ez du aurreikusten herriko kaleetan marrak margotzea. 

 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

 PROPOSAMENAK: 

Más frecuencia, o por lo menos revisión del horario de bus urbano a su paso por 

Zikuñaga. 

Hace falta descentralizar las líneas de bus y que estas pasen por otros puntos del 

pueblo 

Mejorar el acceso al transporte público desde los barrios extendiendo las líneas 

existentes 
 

 BALORAZIOA EGIN DUEN TEKNIKARIA 

 

Agenda 21 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
Proposamen hauek prozesutik kanpo landu beharko genituzke. Ordutegiak eta ibilbideak 

aztertzeko auzo- elkarteekin batera lanketa bat egitea eskatzen dute. 

 

 

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

 

Ez da erraza aurrekontu konkretu bat ateratzea. Lanketa horren ondorioaren arabera 

kalkuluak egin beharko genituzke. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Kanpo (kudeaketa) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Adecuar la marquesina de Sorgintxulo 
 

 BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA 

 
Udaltzaingoa 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
Espaloiak nahiko zabalera du geltokia egokitzeko. Beirazko edukinontziak traba egiten du. Ondo 

neurtu behar da autobusaren sarrera geltokira hurbiltzean eta autobusara igotzeko eta jaisteko 

koska egokitu behar da, mugikortasun arazoak dutenei errazteko. Proposamena egokitzat jotzen 

dugu. 
 

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

 
3700 euro.  Proposamen hau markesinekin zerikusia duen gainontzeko proposamenekin elkartuta 

aurkeztuko da bozketa fasean, beraz, guztira 20.700€ko aurrekontua izango du. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

 
Prozesuan aurrera 
 

 
 



 
 

Marquesina en la parada de Sagastialde 

 

 BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

Udaltzaingoa 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
Egungo autobus geltokia dagoen lekuan, markesina jartzea egokitzat jotzen dugu. Eguraldi 

kaskarra den egunetan, itxarote denbora babesean egitea onura da erabiltzaileentzat. Espaloiaren 

zabalerak ahalbideratzen du. 
 

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

 
Proposamen hau markesinekin zerikusia duen gainontzeko proposamenekin elkartuta aurkeztuko 

da bozketa fasean, beraz, guztira 20.700€ko aurrekontua izango du. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

 
Prozesuan aurrera 
 

 
 



 
 

Marquesina en la parada de Etxeberri (detrás del frontón) 

 

 BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 
Udaltzaingoa 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
Egungo autobus geltokia, egur batekin markatuta dago. Bi aparkaleku kenduta, leku egokia dago. 

Ontzat ematen dugu. 
 

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

 
Proposamen hau markesinekin zerikusia duen gainontzeko proposamenekin elkartuta aurkeztuko 

da bozketa fasean, beraz, guztira 20.700€ko aurrekontua izango du. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

 
Prozesuan aurrera 
 

 
 

 



 

Udaletxe atzeko kohesistentzi gunea txukuntzea eta Atzieta kalearen 

hasiera bitarte luzatzea  
 

 PROPOSAMENA :  

UDALETXE ATZEKO KOHESISTENTZI GUNEA TXUKUNTZEA ETA ATZIETA KALEAREN HASIERA 

BITARTE LUZATZEA, IBILGAILUAK ZEIN LEKUTAN SARTZEN DIREN JAKITEKO ZEBRA BIDE ZABAL 

BAT MARGOTZEA , GUNETIK URRUTI DAGOEN SEINALEA GUNERA GERTURATZEA ETA GUNEA 

KONKORTZEA. GURPILEK ZARATA SOR EZ DEZATEN ASFALTU LISUA EGITEA PROPOSATZEN DA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Kohesistentzi gune honek txukunketa behar du. Hau da, ia desagertuta dago lurreko kolore 

gorrixka ibilgailuen joan etorriak ezabatu duelako. Gunea berriz margotzea egokia da. 

Kohesistentzia gunea, une honetan zehaztuta dagoena da. Ez du zabaltzerik behar. Ez eta zebra 

bide berririk, jada dauden hiruek mugatzen baitute eremua ( Elkano, Lizeaga, Atzieta). 

Gune honen berri ematen duen seinalea ez dago behar lukeen lekuan. Egokia da seinalea 

aurreratzea, udaletxeko azpiko pasabide pareko oinezkoen pasabidearen ertzera pasatzea 

proposatzen da, egun dagoen lekua bazterrean baitago eta ibilgailuen gidarientzat leku deseroso 

eta desegokian. 

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

Herrilan sailera bideratzen da, egungo kohesistentzi gunean margotzeko proposamena eta seinalea 

lekuz aldatzeko proposamena. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Seinalea lekuz aldatzea mantenimenduaren barnean sar daiteke. 

Gune osoaren margoketak urteko aurrekontuan sartzerik badago, ez du aurrera egin behar 

prozesuan. Bestela, datorren urterako aurre ikuspenetan sartzea ontzat ematen dugu. 

 



 

Izpizua kalea peatonalizatzeko proiektua, partaidetzaren bitartez martxan 

jartzeko beharra. 
 

 PROPOSAMENA 

Oinezkoaren apustua eginez, ibilgailuen trafikoari lekua kentzeko, kalea humanizatzeko, kalea 

lasaiago izateko... Izpizua kalea peatonalizatzeko beharra. 

Izpizua kalea peatonalizatzeko proiektua, partaidetzaren bitartez martxan jartzeko beharra. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Izpizua kaleak Txirrita kalea eta GI-2132 errepidea ditu mutur bakoitzean. Ezaugarri desberdineko 

bi zatitan banatu daiteke. Lehenengo zatia, Txirrita kaletik hasi eta Hernaniko Kaxkoa eta 

Zabalgunearen arteko muga eginez Elkano kalearekin elkartu artekoa litzateke. Bigarrena berriz, 

Elkano kalea eta GI-2132 errepidearen artekoa. Lehenengo zatiak honako ebakidura du: Tilosetako 

plazarekin mugan Elkano kalearen norantza duen kotxeentzako 3,90 metrotako errail bakarra, 

kotxeak ilaran aparkatzeko 1,81 metroko zabalera duen gunea eta 4,18 metroko espaloia. 

Espaloiaren zabalera erabilgarria ordea 2,51 metrokoa da, 0,89 metroko zabalera duen zuhaitzak 

landatuak dituen eremu berde bat eta horren eta errepidearen artean 0,78 metroko tarte bat 

dituelako. Bigarren zatiak bere osotasunean norantza bakarreko bi errail ditu baina Sandiusterri 

kaleraino bidegorria hegoaldeko aldean du eta handik GI-2132 errepideraino iparraldeko aldean. 

Espaloiak ere konfigurazio desberdinak ditu bi zati hauetan baina puntu guztietan bi metroko 

zabalera gainditzen dute eta zati handi batean bidegorria eta espaloiaren artean zuhaitz errenka 

bat ere badago.  

Lehenengo zatian ematen den trafikoa inguruko kaleekin eta eraikinekin du lotura nagusia. 

Bigarren zatian berriz, herrian, kotxeen sarrera nagusietakoa da. Oinezkoei begira ordea, 

lehenengo zatia herriko ardatz nagusi bat da eta haren zabalera handitzea egokia litzateke. 

Peatonalizazioak gainera, bidegorriari ardatz honetatik jarraipena ematea ahalbidetuko luke, sarea 

kaxko barruraino luzatuz. 

Eskaeran zehazten ez bada ere, peatonalizatzeko beharra lehenengo zatiari buruz ari dela ulertzen 

da. 

Hirigintza aldetik, Izpizua kaleko aipaturiko lehenengo zatia Hirigunea/Erdialdea eremuaren baitan 

dago. Eremu horretako hirigintza arau bereziko antolamendu irizpide eta helburuen artean honakoa 

jasotzen da: “ Ispizua kalean eremu publikoa berriro diseinatzeko lanak burutuko dira, Zabalgunea 

Azpi-eremu mugakiderako proposatutako esku-hartzearekin koordinatuta, planeamendu orokor 

honek (HE)- Hirigunea/Erdialdea Eremuarentzat proposatutako ibilgailuen zirkulazio-sistema 

berrantolatzeko lanen parte gisa, betiere idatzitako Mugikortasun Planaren irizpideei jarraiki.” 

2009. urtean idatzitako Mugikortasun Planeko 4. Kapituluko 4.1 puntuan, Izpizua kalearen 

lehenengo zati horren peatonalizazioa aurreikusten da: “La propuesta recoge la conversión de toda 

la calle en peatonal, derivando el tráfico, tal y como se dijo antes, por un tramo de Elkano kalea y 

Txirrita kalea hacia Zinkoenea. Esta peatonalización se extenderá a Nafar kalea, Biteri kalea y la 

primera parte de Juan de Urbnieta ibilbidea.” Hura gauzatzeko alternatiba desberdinak 

deskribatzen dira: erabateko peatonalizazioa, egoilarriak bakarrik sartzeko aukera ematea, gauez 

aparkatzeko aukera ematea, e.a.  

Hortaz, Izpizua kalea peatonalizatzeko eskaera hirigintza araudian jasotako helburuekin bat dator. 

Peatonalizazio hori gauzatzeko aukera desberdinak daudela, haiek herritarrekin partaidetza prozesu 

baten bitartez adostea ere egokia deritzot. 

Hala ere, aintzat hartu behar da 2017ko abuztuko udal batzarrean, aparkaleku arautuak 

birdefinituko dituen kaleen zerrendan Izpizua bera sartuta dagoela. Udaberrian egindako 



 

prozesuaren arabera, Izpizua kale osoa araututako kalea izango da (eremu urdina). Honek esan 

nahi du ordu terdiko doako aparkalekua izango dela ordutegi honekin: astelehenetik ostiralera 

08:00etatik 20:00etara eta larunbatetan 08:00etatik 14:00etara. Beraz, udal batzarrak onartu eta 

argitaratu ostean ( 2018ko hasieran ) honela geratuko da kale hau.  

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

Peatonalizazioa bera gauzatzeko aurrekontua ezin da baloratu zernolakoa izan behar den definitu 

artean. Kostua oso txikia izan daiteke egitasmoa pibote bidez ixtea baino ez bada edo eta 

150.000€ ingurukoa zoladura guztia aldatu nahiko balitz.  

Edozein kasutan, egokia litzateke inguruan bizi direnekin adostea egitasmoa. Aukera desberdinak 

aztertu eta egokiena adosteko partaidetza prozesu bat aurrera eramateko aurrekontua 15.000 € 

ingurukoa izan daiteke. 

Hortaz, zoladura guztia aldatuko nahiko balitz 165.000€ inguru eta 25.000€ inguru esku-hartze 

txikienaren bitartez gauzatuz gero. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Partaidetza prozesua 6 bat hilabetez luzatu daiteke. Behin egitasmoa adostuta, haren 

hedaduraren araberakoa izan daiteke epea. Soluziorik sinpleenak ezartzeko hilabete baino 

gehiago ez litzateke behar. Zoladura guztia aldatu nahiko balitz, ordea, proiektua kontratatu, 

idatzi, obra kontratatu eta gauzatzeko, gutxienez urtebete beharko litzateke.  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Agenda 21, Udaltzaingoa, Herri lanak, Kontratazioa eta Hirigintza, gutxienez. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesuan aurrera. Edozein kasutan, komenigarria litzateke AASS-etan jasota dagoen LI.03.1 

(Napar kalea eta Zinkoenea artean) jarduketa aurrera eramateko egin beharreko Plan Bereziarekin 

batera edo eta harekin koordinatua egitea. 

 



 

Gartzia goldaraz auzoan (balbi altzairu dendaren parean) dagoen zebra 

bidea oinezko trazuaren aldera aldatzea edo zabalagoa egitea 
 

 PROPOSAMENA :  

GARTZIA GOLDARAZ AUZOAN, BALBI ALTZAIRU DENDAREN PAREAN DAGOEN ZEBRA BIDEA 

OINEZKO TRAZUAREN ALDERA ALDATZEA EDO ZABALAGOA EGITEA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Oinezkoen pasabidea ondo margotuta dago eta zabalera nahiko badu oinezkoentzat. Ez dugu 

aldaketaren beharrik ikusten. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 



 

Karmelo labaka kaleko (eroski parkinaren sarrera aldean), espaloi handia 

estutzea eta espaloi estua zabaltzeko eta kalea naturalizatzea 

 PROPOSAMENA :  

KARMELO LABAKA KALEKO ( EROSKI PARKINAREN SARRERA ALDEAN) ESPALOI HANDIA 

ESTUTZEA ETA ESPALOI ESTUA ZABALTZEKO ETA KALEA NATURALIZATZEA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Karmelo Labaka kalean Eroskiren aparkalekuaren inguruko espaloi zabalak bere funtzioa betetzen 

du. Zati batean, ibilgailuek aparkatzen dute eta babestutako eremua oinezkoentzat egokituta dago. 

Eroskira eta Agustindarren Plazako parke eta sotoetara joateko bide aproposa da. 

Espaloi zati handi bat ikastetxeko alboan dago eta zabala izan arren ikasle eta ingurukoen joan 

etorri erosoa egiteko aproposa da. 

Ez dugu espaloia estutzeko premiarik ikusten 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik kanpo 



 

Control de la velocidad en barrio Sorgintxulo, poniendo un radar con 

semáforo (superando 50km/h semáforo rojo). Si fuese imposible, segunda 

opción sería un badén entero. 

 PROPOSAMENA :  

ABIADURA KONTROLA SORGINTXULON, RADARRA ETA SEMAFOROA KONBINATUZ ETA POSIBLE EZ 

BALITZ ERREPIDE OSOA ZEHARKATZEN DUEN KONKORRA. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Sorgintxulo auzoko sarrerak arreta berezia merezi du gure ustez. Herriko sarrera 

garrantzitsuenetakoa da, Txantxilla eta Orbegozo zubiarekin batera. Trafiko handia jasaten du. 

Trafikoak ere bere martxa behar du, hau da, etenik gabeko jarraikortasuna baina egoerari 

egokitutako abiadura errespetatuz. 

Abiadura moteltzeko konkorrak jartzea ontzat ematen dugu. Garraio publikoaren sektoretik 

abiadura baretzeko ezartzen diren elementu hauen aurkako jarrera izaten duten arren, sarrera 

honek honelako alternatiba ezartzeko beharra du. 

Trafiko handia jasaten duten bide hauetan, bidean jarritako elementu hauek baldintza onetan 

mantentzea ezinbestekoa da. Horrela ez bada, jatorrizko funtzioa galtzen dute eta beste elementu 

batzuk ezartzea aztertzeko aukera zabaltzen da. 

Kasu honetan, ez dugu une honetan, semaforoaren beharrik ikusten baina etorkizunari begira eta 

hartutako neurriek eraginkortasunaren arabera, semaforoaren instalakuntza ez dugu erabat 

baztertzen. 

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

Oinezko pasabide konkortzea, beharrezkoa den ura bilketa sistemarekin 

8.000 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Abiadura moteltzeko bidean jartzeko elementuak ontzat emanez, prozesuan aurrera. 

 



 

Regular y controlar el tráfico en la calle que empieza en sagastialde y a lo 

largo de toda la pista de atletismo: tanto la velocidad como las arquetas. 
 

 PROPOSAMENA :  

ERREGULATU ETA KONTROLATU SAGASTIALDEN HASI ETA ATLETISMO PISTA ARTEKO ERREPIDEA 

ABIADURA ETA ARKETAK 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Hainbat arketa ez daude egoera onean eta ibilgailuak bertatik pasatzean zarata handia ateratzen 

dute. Ontzat ematen dugu eskaera, trafiko handiko bidea baita eta etxebizitzak bidearen bi 

aldeetan daude, hurbil. 

Arketek sortzen duten zarata konpontzea gure ustetan bideragarria da mantenimendu lanak 

egiteko orduan. 

Abiadura moteltzeko pasabide bat altxatuta dago haur eskolaren parean. Florida eliza eta haur 

eskolaren arteko tartean dagoen pasabide bat altxatzea egokia ikusten dugu. Abiadura motelduko 

da. Trafiko handiko bidea. 

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

Oinezko pasabide konkortzea, beharrezkoa den ura bilketa sistemarekin 

8.000 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Abiadura moteltzeko pasabidea altxatzeko proposamena aurrera. 



 

Semaforo-radarra jarri Zinkoeneatik Florida aldera hartzen den kalearen 

hasieran. Abiadura gainditzean semaforoa gorri jar dadila.  

 

 PROPOSAMENA :  

SEMAFORO GORRIA-RADARRA JARRI ZINKO ENEATIK FLORIDA ALDERA HARTZEN DEN KALEAREN 

HSIERA. ABIADURA GAINDITZEAN SEMAFOROA GORRI JAR DADILA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Florida kaleko lehen zatian , abiadura moteltzeko hiru banda jarrita daude bidean ( Florida 2an, 

Florida 18an eta Florida 13an ). Kale zati honetan daudenak nahikoak direla deritzogu.  

Aldiz, LIDL eta DIA supermerkatuen arteko pasabidea ondo kokatuta dago, ondo margotuta dago 

baina Floridako elizarainoko tartean ez dago abiadura moteltzeko elementurik eta bide zati honetan 

beharra ikusten da. 

Egokiena, gure ustez, abiadura moteltzeko, oinezkoen pasabidea konkortzea da. 

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

Oinezko pasabide konkortzea, beharrezkoa den ura bilketa sistemarekin 

8.000 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesuan aurrera moteltzeko elementuen ezarpena. 

Prozesuan atzera, radarra eta semaforoa jartzeko proposamena. 

 
 



 

Zinkoenea plaza lasaiago, isilagoa, kutxadura gutxiago, ibilgailuek 10km/h 

eta 30km/h-ko abiadurak errespetatzeko, hainbat hobenkuntza egitea 

proposatzen da. 

 PROPOSAMENA:  

ZINKO ENEA PLAZA LASAIGOA, ISILAGOA, KUTSADURA GUTXIAGO, ABIADURA ERRESPETATZEKO, 

ZUHAITZEKIN NATURALIZATZEKO ETA OINEZKOARI LEKU GEHIAGO EMATEKO HOBEKUNTZAK: 

ZEBRA BIDE GUZTIAK KONKORTU ETA ZABALAGOAK EGIN, KOHESISTENTZI GUNEA ZABALTZEA, 

MALDEN ALDAPA HANDITZEA, ZUHAITZAK LANDATZEKO TXORTOAK EGITEA. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Zinko Enea osoa herriko sarrea-irteera gune garrantzitsuenatarikoa da. Trafiko handia jasaten du. 

Zebra bide ugari ditu biribilgune osoan eta zenbait zatitan maldatsua da orografiak berak horrela 

markatzen duelako. 

Zebra bide guztiak konkortzeak hainbat eragin zuzen ditu bereiziki garraio publikoan. 

Tamaina honetako aktuazio batek proiektua behar du, prozesu honen irismena gainditzen du. 

Hirigintzara bideratzen da. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 



 

Zubiondo lantegien eremua egokitzea proposatzen da.  
 

 PROPOSAMENA 

Oinezkoen ibilbide naturalak errespetatzeko, oinezkoen segurtasuna handitzeko, bizikleten 

bidegorri sarea handitzeko, kaleak naturalizatzeko, ibilgailuen abiadura murrizteko... Zubiondo 

lantegien eremua egokitzea proposatzen da. Hala nola; -Landaren bukatzen den espaloia zubiondo 

bidegurutzea bitarte luzatzea eta zuhaitzak landatzeko txortoak egitea (Espaloia egin ahal izateko, 

errepidea zentzu bakarrekoa izan beharko luke, zenzua bakarra zubiondoruntz izanik); -Bakailu 

lantegiko espaloianren ondoan dauden aparkalekuetan txortoak egitea; -Etxeberriko zukitik AMR 

lantegiaren bitarte bidegorria egitea (bidegorria zubiaren tartean egin ahal izateko, zubian pasarela 

bat egitea ikusten da); - Etxeberriko tuneletik zubira bitarte, zebra bide konkortu berriak egitea eta 

daudenen kokalekuak oinezkoaren ibilbide naturalea aldatzea; -Etxeberriko tuneletik zubira bitarte 

dauden espaloietan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea, eta berdegunean zuhaitzak landatzea. 

*plano batean proposatutakoa adierazten duena prestatuta daukat, baino ez dia txertatzen uzten. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Landare bukatzen den espaloia Zubiondo bidegurutzea bitarte luzatzea 

Gaur egun bertan “Landare Industrialdean bide birmoldaketa” proiektuaren obrak egiteko Udalak 

tramiteak egiten ari da. Proiektuak jasotzen du Landareko espaloia eta bidegorria Zubiondoko 

zubiraino luzatzea eta aurtengo Udal aurrekontuetan lan horiek egiteko onartuta dago eta bere 

aurrekontu-partida ere badauka. Horrela usten dut aipatutako espaloiak eskaera konpontzen duela 

 

 
 

 

Bakailu lantegiko espaloiaren ondoan dauden aparkalekuetan txorkoak egitera 

 

Aipatutako aparkalekuak ulertzen dut Landare Industrialdean bide birmoldaketako obrak egiten 

direnean, Bakailo lantegi ondoan geldituko diren aparkalekuetan txortoak egiteko eskatzen dela.   

Sortzen diren aparkalekuak lurzoru pribatuan geldituko dira.Horregatik proiektuan ez da jasotzen 

aparkaleku horietan txorkoak jartzea baino bide berriaren ertzean, erreka aldetik, zuhaitzak jartzea 

aztertzen du. 

 

Etxeberriko zubitik AMR lantegiaren bitarte bidegorria egitea 

Hernaniko Hiri Antolamendurako Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bateginako 

Mugikortasun Iraunkorrerako Planako Oinezkoentzako eta Txirrindularientzako bide-sarearen 

(Hiribarruan) planoan Landare-Zubiondotik Akerregiraino bide gorria proposamena azaltzen da. 

Zubiondoko zubitik espaloitik joan beharko luke eta  Ibaiondo poligonoan bide gorria bideko 

galtzada eta espaloi tartean dagoen parterretik joan liteke. Horretarako espaloia eta bertan dagoen 

argiteri sarea lekuz aldatu egin beharko litzateke. 

 



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

 

Etxeberri – AMR bide gorria:   

                 Obren gutxi goraberako aurrekontua: 550,00 ml x 360 €/ml = 198.000,00 

                 Proiektua idaztea:                                                            =     6.000.00 

                                                                                                          --------------- 

                                                                                         Dena          204.000,00 €  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Landare – Zubiondo espaloia: Martxan dago 

 

Bakailu lantegiko txorkoak:  Prozesutik kanpo 

 

Etxeberri – AMR bide gorria: Prozesutik kanpo. Lanen koste ekonomikoa handia 

 



 

Poner doble dirección en el tramo de la calle Anziola, de la intersección 

con Pekaiztegi a la rotonda que da a las piscinas y a la salida a Galarreta. 
 

 

 BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA 

Udaltzaingoa 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Aldaketa honekin, aparkaleku asko galduko lirateke eskuin aldean (34). Trafikoaren antolaketaren 

arabera, egun, ez da planteatzen aldaketa hau egitea. Hernaniko sarrerak eta irteerak definituta 

daude eta Antziola herriko sarrera gisa dago zehaztuta. 

 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 
 

 



 

Bisitariei herriko interes guneak, zerbitzu guneak, komunak, hilerria, 

aisialdi guneak...non eta zein distantzieta dauden azaltzen duten seinaleak  

 PROPOSAMENA 

 “Bisitariei herriko interes guneak, zerbitzu guneak, komunak, hilerria, aisialdi guneak...non eta 

zein distantzieta dauden azaltzen duten seinale bertikalak eta mapak kaxkoan eta herriko kaleetan 

zehar jartzea proposatzen da.” 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Herri batean seinaleztapena egokia izatea (argia, etenik gabe…) oso garrantzitsua da. 

Turismo saila bat dator herritar batzuen eta bisitari batzuen iritziarekin, Hernanik baditu gabeziak 

zentzu horretan. Esaterako, etenak daude hainbat elementuren seinaleztapenean: “turismo 

informazioa”, “hirigunea”, “tren geltokia”, “Chillida-Leku”, “Galarreta”…  

Turismo sailaren ustetan bi pausoetan burutu beharko litzateke proposamena:  

1- Hernaniko norabide seinaleen azterketa egin beharko litzateke gabeziak identifikatzeko eta  

seinaleztapen egokia diseinatzeko.  

2- Beharrak identifikatu ondoren, seinaleak jartzea. 

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

1- Hernaniko norabide seinaleen azterketa 4.600 € 

2- Beharrak identifikatu arte ezin da aurreikuspen ekonomikorik egin. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

3-6 hilabete 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Turismoa, herri-lanak. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesuan aurrera (Hernaniko norabide seinaleen azterketa). 

 



 

Kaxko historikoan zehar dauden monumentu hauen informazioa azaltzen 

duten plaka informatzaileak  jartzea 
 

 PROPOSAMENA 

 “Kaxko historikoan zehar dauden monumentu historikoetan (plazan, udaletxean, eraikinetan, 

elizetan, pasabideetan, metraietan...,) hauen informazioa azaltzen duten plaka informatzaileak 

(urtea, historia pixka bat...) jartzea proposatzen da.” 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Hernaniko hirigune historikoa Euskal Herriko interes historiko -artistikodun guneetako bat izanik, 

oso garrantzitsua da turismo ikuspuntutik.  

Hirigunea balorean jartzeko neurri interesgarrietako bat izan daiteke, beste batzuekin batera, 

jakina (bisita gidatuak…). 

Turismo sailaren ustetan ez da komeni hirigunea plakaz betetzea, baina hirigunea bere 

osotasunean azaltzen dituen panel orokorrak jar daitezke puntu estrategikoetan (gehienez 3-4), 

eta garrantzi gehien duten elementuetan, esanguratsuenetan, elementu zehatz horren inguruko 

plaka jar daiteke (San Joan Bautista parrokia, udaletxea, Portalondo, Agustindarren komentua…). 

Hizkuntzari dagokionean, Turismo sailaren ustez interesgarria izango litzateke euskaraz, 

gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez izatea testuak. Gutxienez euskaraz eta gaztelaniaz, baina, 

Hernanira geroz eta atzerritar gehiago gerturatzen direla ikusiaz, komeni litzateke ingelesez eta 

frantsesez ere idaztea. 

Beti ere, Udalak euskararekiko dituen hizkuntza irizpideak beteta. 

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

10.500 € 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

3-6 hilabete 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Turismoa, artxiboa, euskara. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesuan aurrera 



 

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. 

 PROPOSAMENA 

Crear un fondo económico para que universitarios hagan proyectos de fin de carrera para recuperar 

el Kaxko histórico. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Unibertsitateko ikasleak eta kaxko historikoaren hobekuntza aipatzen ditu, baina oinarrian dagoen 

arrazoia zera da: lanpostuak sortzea. Horrelaxe dio proposamen egileak arrazoietan: faltan puestos 

de trabajo en Hernani y pocos proyectos que lo generen. 

Arrazoi hori dela medio, enplegu sailarekin (Tokiko Garapen agentziarekin) elkarlanean prestatu 

dugu fitxa hau. 

Interesgarria iruditzen zaigu proposamena, bai enpleguaren ikuspegitik eta baita Unibertsitate 

ikasketak egindako gazteen ezagutza herrian bertan aplikatzeari dagokionean ere.  

Proposatzen duguna da beka bat sortzea, unibertsitate edo goi mailako ikasketak amaituta edo 

amaitzear dituzten gaztentzat, zeinetan aukera izango duten kaxkoa birgaitzeko proposamenak 

aurkezteko. 

Interesgarria litzateke, bestalde, hautatutako proiektua Tokiko Garapen agentziaren bidez 

bideratzea. 

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

10.000 euro  

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

2018an zehar. 

Lehen seihilekoan: Oinarriak prestatu eta argitaratzea 

Bigarren seihilekoan: aurkeztu diren proiektuak baloratu eta hautatzea. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Hezkuntza eta Tokiko Garapena (eta Hirigintza edo Zerbitzu Publikoak) 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Porzesuan aurrera egitea proposatzen da. 

 



 

Elkano eta Aristizabal arteko eremua errekuperatu: lan tekniko 

(azterketa) bat egin proposamenaren bideragarritasuna aztertuko duena, 

kirol ekipamendu erabilera emateko aukera aztertuz 

 PROPOSAMENA 

Se observa que hay un déficit de equipamientos deportivos y de esparcimiento (mesas, etc.)- Los 

jóvenes y niños no tienen en el centro lugares o canchas públicas de minibasket, futbito o mini 

frontones. Hay tendencias como parcours (saltos en circuitos y elementos urbanos) que se realizan 

y no tienen ninguna instalación. Las zonas existentes son escasas y están alejadas (Latsunbe, 

Sagastialde, ikastolas). Hay una zona de terrazas abierta entre Elkano y Aristizabal (detrás de 

Atsegindegi). Esta zona se está degradando y se está convirtiendo en zona de botellón y lugar algo 

oculto para fumar, etc. Es una zona que adecuándola podría resolver estas 2 ecuaciones. Pros: 

muy crecana al centro, 800m2, 1.000m2 totales de espacio dividido en 3 alturas. Zona soleada 

orientación sur. Contras: Zona de propiedad compartida Vecindad y Ayto (servidumbre de paso). Al 

no poder cerrarse hace que no tenga sentido que los vecinos inviertan en su adecuación. 

Posibilidades: cesión o donación de la vecindad del espacio al Dominio Público para un 

aprovechamiento común. Si dentro del programa Hernani Erabaki tuviera sitio, que el Ayto 

realizara un estudio de las posibilidades y viabilidad. buscar financiación como el Plan de 

"Equipamientos Deportivos para Gipuzkoa 2017-2020" y ver como podrían cumplirse requisitos 

para optar a estas subvenciones y que el Ayto no tuviera que destinar mucho del total de Erabaki 

Hernani. Nahiz eta aditua ez izan gai hauetan, ondo egongo litzateke hitz egiten hastea 

Udaletxearekin. Ikusi behar da ze ideiak izango litzuken Udaletxeak terrazen eremua publikoa 

izango baliz. gure aldetik ezin badugu eremua itxi eta oso gastu handia litzakte bizilagunentzat 

terrazen berrikuntza etekin pribatua ez ateratzeko, eta nolabait zentzugabekeri bat. Horregatik 

zergatik ez adostu zesio mugatua edo betirako udaletxeak edo diputazioak mentenimendu eta 

egokitzeko lanak egitea eta eremu hori kirol instalakuntzentzat edo aisialdi publikoa izateko 

baldintzatua. Hemen interneten ikusi dudan lotura bat subentzioak daudela udaletxeentzat kirol 

instalakuntzak sustatzeko. 

Elkano eta Aristizabal arteko eremua errekuperatu: lan tekniko (azterketa) bat egin 

proposamenaren bideragarritasuna aztertuko duena, kirol ekipamendu erabilera emateko aukera 

aztertuz. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Adierazitako espazioa AASS-en (HM)OA.01 eremuaren barne dago eta Elkano 17, Oarso 5, 

Aristizbal 3 eta 5 eta Karobieta 1 eta 2 zenbakidun eraikinek mugatzen dute.  

Ondoren azaldutako AASS-etako, (HM)OA arau bereziko Eraikuntza eta Jabari baldintzetako 

planoan azaltzen dira lurzoru desberdinen jabari baldintzak. Bertan adierazi bezala, adierazitako 

“terrazak” gainazalean erabilera publikoko zorra badute ere, sestra azpian eraikiak daudenez, 

jabari pribatukoak dira. Horregatik hain zuzen, sestra azpian eraikuntza pribatuak dituztelako, 

ezingo litzateke planteatu haien jabari baldintzak aldatzea eta proposatu bezala, jabari publikoko 

lurzoruak izatea. 

Bestetik, proposamenean adierazi bezala, espazio horren egungo egoera ez da betere egokia eta 

haren erabilera publikoa sustatu aldera, nolabaiteko esku-hartzea beharko luke.  

Ondorengo planoan azaldu bezala, espazioa azalera desberdinetako bost plataformek osatzen dute. 

Plataforma horiek kota desberdinetan daude eta egun +37,70 metroko kotan dagoen plataformak 

baino ez du kalearekin lotura zuzena.  

Edozein erabilera publiko bertan ezartzeko, aintzat hartu beharko litzateke +37,70 eta +44,01 

kotetara dauden plataformetara baino ezingo litzatekela irisgarritasuna bermatu (planoan geziekin 

adierazten diren puntuetan), egokitzapen lanak eginda, eta etxebizitzen gertutasuna dela, 

bizikidetza bermatu ahal izateko, edozein esku-hartzek bertako bizilagunen adostasuna beharko 



 

lukeela. Hori dela eta, aipaturiko azterketa bizilagunen eta Udalaren arteko lan bat izan beharko 

luke. 

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

Bizilagunen partaidetzarekin azterketa bat egiteko aurrekontua 15.000 €-koa izan daiteke. 

Aurrekontu horren barne ez daude adostutakoa aurrera eramateko ez proiektuaren ez eta obraren 

kostua. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Bost hilabete. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Agenda 21, Gazteria, Kirola, Berdintasuna, Herri lanak, Kontratazioa eta Hirigintza. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Lurren jabetzaren aldaketa: prozesutik kanpo 

Espazioaren erabilera publikoaren azterketa: prozesuan aurrera 

 



 

Pana parkea egokitu behar bereziak dituzten haurrentzat 
 PROPOSAMENA 

 

Izenburua: Haur jolas egokituak 

 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herriko parkeetan ez dago behar bereziak dituzten haurrei egokitutako jolasik. Eremu zabala duten 

haur parke batean jar daitezke jolas hauek. Gaur egun aurreikusita dago atletismo pista inguruko 

parkean horrelako jolasak jartzea baina herrigunean dagoen beste parkeren batean ere jarri 

daiteke, beti ere horretarako nahikoa espazio badago. Beste aukera bat izan daiteke, bi din-dan 

dauden eremuan baten eserleku aldatzea. 

 

 

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

 

1.aukera: Jolasa edo din-dana eta eremu horretan kautxozko zoladura jartzea 10.000€ 

2.aukera: Din-dan baten eserlekua aldatzea 2.500€ 

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Hiru hilabeteko epea 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Herrilanak 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Aldekoa 

 

 

 



 

Rehabilitar la zona del parque de Sagastialde: arreglar el suelo, allanar, 

quitar los tocones, etc. 
 PROPOSAMENA 

 

Izenburua: Rehabilitar la zona del parque de Sagastialde 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Sagastialden parkea zegoen eremua hutsik eta erabilerarik gabe dago gaur egun. Auzotarrek eman 

nahi dioten erabilera topaleku eta egoteko gunearena da. Horretarako, lehendik moztu ziren 

zuhaitzen errestoak erretiratu, zorua berdindu eta eserlekuak jartzea egoki ikusten da. Bilgune 

izateko, aulki nahiz bankuak jar daitezke eta agian mahairen bat ere bai. 

 

 

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

 

Eremua egokitzea 90.000€ 

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Zortzi hilabeteko epea 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Herrilanak 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Aldekoa 

 

 



 

Floridako parkean bere desnibelak aprobetxatuz txirrista batzuk egitea.  

Honen haurrean plaza eta berdeguneei beste erabilera bat ematea 

proposatzen da 

Erabil anitzerako mahai gehiago (picknic, mahi-jolasak, merendolak,…). 

Hernaniko leku desberdinetan kokatuak 

Pertsonen erabilerako soilik diren berdeguneen beharra 
 PROPOSAMENA 

 

Izenburua: Orohar, haur parke, espazio publiko eta berdeguneen erabilera eta egokitzapena 

 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Orohar Hernanin dauden haur parke, espazio publiko eta berdeguneei buruzko azterketa sakona 

egin beharko litzateke. Hernaniko parkeen egoera ikusi eta ze parke eredu nahi ditugun baloratu 

behar da. Horretarako udaleko sail desberdinen elkarlana beharrezkoa litzateke. Era berean, 

erabilera norentzat izango den zehaztu beharko da eta hainbeste arazo ematen ari den txakur 

eremuak nola zehaztu aztertu beharko da. 

 

 

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

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 

Parkeetan sokekin egindako eremuak (Adibide gisa Tolosan triangelu 

plazaren atzean) 
 

 PROPOSAMENA 

Beharra: Haurrentzako hainbat ekitaldi eta espazio falta dira, bereziki 8 urtetik aurrerakoentzat. 

Proposamena: Parkeetan sokekin egindako eremuak (Adibide gisa Tolosan Triangelu Plazaren 

atzean) 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

2017. urteko aurrekontu parte-hartzaileetan prozesu parte-hartzaile bat garatzea onartu zen, 

parkea haurrekin/nerabeekin batera diseinatzeko, beraiek zuzenean esateko ze nolako 

parkeak/aisialdirako gune irekiak behar dituzten. 

2018. urtean aurreko lan horri jarraipena emateko aukera ikusten da. Parkea/aisialdirako gune 

zehatz baterako kokapena aukeratuko litzateke, parke hori haur eta nerabeekin batera diseinatuko 

litzateke eta, azkenik, obra egingo litzateke. 

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

120.000 euro 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Urte osoa (2018) 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Herri lanak 

Jarduera Fisikoa eta Kirola 

Hirigintza 

Gazteria 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Iritzi teknikoa ALDEKOA da eta prozesuan aurrera egitea proposatzen dut.  



 

Habilitar para el uso publico la cantera. 

 PROPOSAMENA 

Habilitar para el uso publico la cantera.Además de un parque y junto a otras instalaciones 

deportivas, se podría habilitar un centro para la práctica de la escalada sobre roca. 

 

Erabilpena ez duten guneak aisialdirako prestatzea. Harrobiko lur eremua aisialdirako berdegunea 

bihurtzea;- laku bat eginez,munduko klima ezberdinetako landareak ezagutzeko gune besberdinak 

prestatuz, baratzak, parkeak, kirol guneak, taberna… 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

2010. urtean Tokiko Gobernu Batzarrak Santa Barbarako harrobiaren hutsunea betetzeko lanak 

egiteko lizentzia eman zuen, besteak beste, bete lanak amaituta, bertan parke bat egokitzeko 

obrak exekutatzeko baldintzarekin. 2012. urtean Landa parke bat egiteko exekuzio proiektua 

aurkeztu zen. 

2016. urtean bete lanak egiteko esleitutako enpresak kontratua ez luzatzea erabaki zuen eta 

hortaz, kontratuan jasotako bete beharrei aurre egin behar die. Hori bai, egoera ekonomikoa 

tarteko, harrobiaren bete maila ez da aurreikusitakoa izan eta ondorioz, 2012. urtean adostutako 

proiektua ezingo da bere horretan aurrera eraman, Udalari dagokiola lortutako bete mailaren 

araberako parkea definitzea eta, horretarako herritarrak aipaturikoak aintzat hartzea legoke. 

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

Harrobiko eremuaren egokitzapena bete lanak egin dituen enpresari dagozkionez, ez dagokio 

aurreikuspen ekonomikoa egitea. 

Aurreikusitako betetze maila lortu ez denez eta ondorioz 2012. urtean idatzitako proiektua aurrera 

eraman ezin denez, lortutako bete mailaren araberako parkea definitzeko partaidetza prozesu bat 

egitea legoke. Partaidetza prozesuaren aurrekontua 15.000 € ingurukoa izan liteke. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Prozesua burutzeko sei bat hilabete. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Agenda 21, kirola, gazteria, berdintasuna, turismoa, udaltzaingoa, herri lanak, kontratazioa eta 

hirigintza. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Parkearen definizioa finkatzeko partaidetza prozesua: prozesuan aurrera. 



 

Prohibir entrada a perros en zonas de juego de niños. Nipara pasearlos, 

sobre todo en parques infantiles 

En la zona del arenero poner cercado bajo para que no entren los perros y 

caguen allí. 

 PROPOSAMENA : 73.PROPOSAMENA 

PARKE ETA ESPAZIO PUBLIKOETAN TXAKURRAK EZ SARTZEA 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Herritarren elkarbizitza eta bide publikoa arautzen duen udal ordenantzak 6.artikuluan hainbat 

ekintza debekatzen ditu lorategi eta parkeak ongi kontserbatu eta mantendu ahal izateko. Hauen 

artean g) atalean gorotzak uztea debekatzen da eta k) atalean, etxeko animaliak aske uztea 

horretarako egokitu gabe dauden guneetan. 

Beraz, parkeeran txakurrak ez sartzeko debekurik ez dago, bai ordea euren gorotzak jasotzeko 

betebeharra eta lotuta eramateko betebeharra. 

Txakurrak aske izateagatik edo gorotzak jaso gabe uzteagatik udaltzaingoak espediente 

administratiboak martxan jartzen ditu eta dagokion isuna ezartzen zaie animalien arduradunei. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Prozesutik kanpo 

 



 

Goiz eguzki Pana parkearekin lotzen duen proiektua martxa jartzea 

prposatzen da.  

 PROPOSAMENA 

Goiz eguzki Pana parkearekin lotzen duen proiektua martxa jartzea prposatzen da. Egun, goiz 

eguzki beheko aldeko berdegunea egoera kaxkarrean dago (landare inbaditzaile bat, galtzada 

apurtuak, larrak...daude), intersgarria izango litzateko gune hau txukuntzea eta renfe geltoki 

aldera jeisteko prestatzea. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Hernaniko Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bateginean herriko berdeguneen sarea 

handitzea eta hobetzea aurreikusten da eta horretarako hainbat egitasmo finkatzen dira, orain 

aipatzen den hau tarteko. Alabaina, jarduketa hau kokatzen deneko eremuaren garapenari lotua 

dago eta ezinbestean harekin batera joan behar du.  

Kasu zehatz honetan Atzietako parkea (HE)HS.03.1 jarduketa integratuarekin lotuta dago eta Arau 

Subisidarioen Jarduketa Programaren arabera, bigarren laurtekoan (2020-2024)ekin beharreko 

jarduketa da.  

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

PROZESUTIK KANPO 

 



 

Zuhaitzak falta diren txortoetan reposizioak egitea 
 PROPOSAMENA 

o Zuhaitzak falta diren txortoetan reposizioak egitea; -Lidl aparkalekuko espaloian (Montebideo kalearen 

aldera dagoen espaloiekoa) falta dena; -Laztiaga auzoko errepide nagusiako espaloian (aparkalekuak 

dituena) falta den Astigarra; -Antziola auzoan Babes ofizialeko etxe urdinen espaloian (auzo berrira 

igotzeko egiten ari diren errepidearen hasieran) falta den Prunus-a; -Txillida pasealekuan zehar falta diren 

2 Gereziondoak (oinezko gunean, Haritz handiaren azpikoa) eta Udareondoa;-Porikiroldegi ondoko haur 

parkean falta den Sagarrondoa; -Meabe ikastolaren ondoan dagoen autobus geltokiaren espaloian falta 

diren guztiak; -Marieluts auzoan dagoen plazan falta den Cercisa; -Pana haur parkearen goiko espaloian 

hil duten Udareondoa; -Lizanaga kaleko espaloian falta den Plantanoa; -Oinddi kalearen hasierko 

espaloian falta den Plantanoa. Zergaitik estali da txortoa?; -Zubiondo poligonoko lantegien zehar dauden 

espaloi gorrietan falta diren Tiloak; Karabel gasolindegiaren antzeko espaloian falta den Tiloa; -lturregi 

kalean lehengo urtean landatu eta h¡l diren guztiak, Hemen apunte bat egin nahiko nuke; espaloi hauek 

oso estuak dira eta zuhaitzek traba pixkat egiten dute. Nik txortoak aparkalekuetan (Montebideo kalekoen 

antzera) egingo nituzke; -Meabe ikastolaren ondoan dagoen autobus geltokian falta direnak.; -Antziola 

kalean (ezkerro fruitu dendaren parean) falta den xarma; -Hortik noinbait ahaztu egin zaidanen zehar. 

o Zuhaitz gabe, zuhaitz gutxiekin eta zuhaitza landatuta egon behar zuen tokian zuhaitza falta duten 

berdeguneetan zuhaitzak landatzea (jatorrizko proposamenean leku zehatz guztiak aipatzen dira) 

o Kaleetan desnaturalizatuetan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea (jatorrizko proposamen leku zehatz 
guztiak jasotzen ditu) 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Udaletxeak daukan jardineritza esparrua handia eta desberdina da: bizitoki, poligono, erdigunea… eta bakoitzak 

bere tratamendu eta maiztasuna dauzka.  

Poligonoak daukaten erabiltzaileengatik: kamioiak, automobilak, jendea nabe barrenean lan egiteak, ordutegiak, 

segurtasuna dela… tratamendu ezberdina izango du zentroko edo bizileku batekin konparatuz. Gaur egun 

Hernaniko poligonoetan zuhaitz aunitz daude, gehien bat kale nagusietan eta bidegorri inguruan. Badira beste 

toki batzuk (elektrizate estazio inguruan) segurtasun neurriengatik zuhaitz gabeko parterreak badaudela baina 

horiek eta beste parterreak  belarraz ereinda daude. Guzti honek mantenua errazten du baina ahal den neurrian 

birjapenak eginez eta toki puntual batzuetan parterre hauek lore eta bizikariekin landatzen joanen dira.  

Eskatzen diren apaintzeko zonalde guztiak ezin dira aldi berean egin, honek eskatuko liguken aurrekontua oso 

handia izango zelakoz, baina gaur egun eskatutako zonalde askotan proiektuak  eginak daude eta laster 

gauzatuko dira.  

Udal lorezaintza zerbitzuak urtero izaten du partida bat birjapenak egiteko. Birjapenak egin baino lehen zer 

gertatu den ikertzen da zuhaitz horren desagerpena zerk eragin duen jakiteko, lurraren egoera fisikoarengatik, 

bandalismoagatik, eraikuntzaren hurbiltasunagatik, parkearen estatikarengatik edo gaitzengatik... Esan beharra 

da Hernani herriak zuhaitz aunitz dauzkala landatuta eta urtero dauden faltak eta toki berritan landatzen direla. 

Kasu batzuetan Oinddi kaleko txorkoa estaltzea erabaki zen bertan dauden plataneroak handiak zirelako eta 

gehien bat txorko honen ondoan atari eta bertara joaten diren eskailerei eguzkia eman zitzaien. 

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

 

Mantenutik eramateko gaiak dira. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Prozesutik kanpo 



 

Zuhaitzen txortoetan leguminosal landatzea proposatzenda 

 

 

 

PROPOSAMENA 

 

Izenburua: Berdeguneak 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Belarra ereiteko lanetan txorkoan dauden sustraiak kaltetuko genituzke eta zuhaitza ahuldu. Bertan ere zerbait 

ereitea arriskutsua izango litzateke, hauen hostoak espaloia inbadituko zuten eta oinezkoek hau zapaldu eta 

irristatzeko probabilitate handia izango litzateke. Nahiz eta leguminosak erein, hauek finkatuko zuten nitrogeno 

maila oso baxua izango litzateke eta zuhaitza ez zen honetaz baliatuko. 

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

 

Mantenutik eramateko gaiak dira. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 

Berdeguneak itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea. 

Sorgintxulo futbol zelaia, jardin botanikoa eta pistina irekien artean 

gelditzen den berdegunea 

 PROPOSAMENA 

Berdeguneak itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea. Sorgintxulo futbol zelaia, jardin 

botanikoa eta pistina irekien artean gelditzen den berdegunea 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Aipatzen den berdeguneak titularitate pribatua du eta beraz Udalak ezin du eremu horren erabilera 

publikoa bermatu gaur gaurkoz. Nolanahi ere, eremu horiek eskuratzea aurreikusia dago Arau 

Subsidiarioetan baina kokatzen direneko eremuaren garapenari daude lotuak eta hauek 

ezinbestean harekin batera joan behar dira. 

Zehazki aipatzen den eremuen titularitate publikoa (HM)VI.06.1 eta (HI)AN.07.1 jarduketa 

integratuekin lotuta dago.  

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

PROZESUTIK KANPO 

 



 

Frontoi atzean komun publiko bat jarri 

Langile ikastolan komun bat jarri behar da zergatik arratsaldeetan, ostiral, 

larunbat eta igandetan itxita egoten da barrukoa 

Kaxkoko komunen sarreretan; letra hadiekin KOMUNAK direla adieranten 

duten panelak jartzea proposatzen da. 
 PROPOSAMENA 

 

Orohar, komun publikoak 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Hernani erdigunean, momentuz, nahikoa komun publiko badagoela deritzogu. Ezin dira eremu 

guztietan komunak zabaldu, Ikastoletako eremuak asteburutan irekitzen dira baina ez da 

bideragarria ikastola guztietan asteburuetarako komunak instalatzea pistak irekita daudelako. 

Herrigunean dauden komunak seinaleztatuta daude. 

 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 

Ampliar la anchura del "vierte aguas" que cruza Gudarien Enparantza 

desde Kale Nagusia hasta los arcos del Ayuntamiento 
 

 PROPOSAMENA 

Gudarien Enparantza es una plaza de muy mala accesibilidad. Se sabe que cambiarlo tiene un 

presupueso muy elevado, pero tal vez, se podría plantear alguna alternativa. 

Ampliar la anchura del "vierte aguas" que cruza Gudarien Enparantza desde Kale Nagusia hasta los 

arcos del Ayuntamiento 

 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.  

 

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

 

 

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 

Buscar alternativas o posibilidades para adecuar la accesibilidad o el uso 

de Gudarien plaza.  
 

 PROPOSAMENA 

 

Gudarien Plaza es un lugar de mucho potencial pero imposible de utilizar por el suelo que tiene. 

Buscar alternativas o posibilidades para adecuar la accesibilidad o el uso de Gudarien plaza. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Plazako ibilgailuen bideko granitozko galtzada-harriek bukaera irregularra dute, eta oinezkoentzat 

gogaikarria eta ezerosoa da. Plazaren ezaugarriak eta gune historikoan duen kokagunea kontuan 

hartuta, irtenbiderik egokiena galtzada-harriak kendu eta horien ordez granito garreztatua jartzea 

dela uste dut. Kale Nagusiko eta Andre kaleko galtzaden antzeko zolaketarekin, lan horiek inbertsio 

ekonomiko oso handia egitea eskatuko dutelarik. Irtenbide ekonomikoagoa, antzeko zoladura 

izango duena, galtzada-harrien irregulartasuna ezkutatzea da, hauek nibelatzeko mortero berezia 

zabalduz eta erretxinak oinarri dituen eta granito txikitu idorraren akabera duena. . 
Bigarren aukera berritzailea da, eta horren inguruko erabaki bat hartu aurretik tratamendu horrek 

eskaintzen dituen bermeak egiaztatu beharko dira eta lagin bat egin oinezkoen eta ibilgailuen joan-
etorriarekin nola doan egiaztatzeko eta gune historikoan material sintetikoak erabilera aztertu. 

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

 

1 Aukera: 301.568,37 € 

 

2 Aukera: 232.432,77 € 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo: lanen koste ekonomikoa handia 

 



 

Erabaki guneak sortzea  

Herriko erabaki inportante guztiak herritarrok erabaki beharko genituzke 

 PROPOSAMENA 

Erabaki guneak sortzea herritarren beharrak zeintzuk diren jakiteko, udalak dituen asmo 

guztiak azaltzeko, herriak erabakietan parte hartzeko, udalaren errealitatea ezagutzeko... 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Hernani.eus, WEBGUNEAREN IKUSPEGITIK BI ESPAZIO NABARMENDU DIRA, Herritarren udal 

partehartzearen inguruan, alde batetik, partehartze prozesu guztiak jasotzen dituen, hau barne , 

erabaki.hernani.eus eta bestalde abisu, kexu eta iradokizunen ingurukoa. 

Bestalde IRAGARKI TAULAN ere espazio bat ireki da, Udalak aurrera atera nahi dituen arauen 

onarpen prozesuetan, herritarrek dituzten partehartze aukerak, alegazioak, idatziak, 

erreklamazioak, sartu ahal izateko. 

Honelako tresnetan ere sakontzea aurreikusten da. 

Horretaz gain, Udalak gaur egun hainbat espazio martxan ditu: foroak (Kultura, Jaiak, 

Parekidetasuna...) eta batzorde informatiboak (Hirigintza- Ingurumena, Kultura, Hezkuntza, 

Euskara...) martxan ditu. 

Auzo-elkarteek ere bere espazio propio daukate. 

Momentuz ez dugu aurreikusten beste espazio bat sortzea. 

Hala ere partaidetza eremuen inguruko hausnarketa eta etorkizuneko antolaketa eta helburuak 

definitzeko, urratsak modu ordenatuan emateko, Herri Partaidetzaren inguruko Plan bat egitea 

urrats egokia litzake. 

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

25.000€ 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Aurrera 

 



 

Minbizi tasa azaltzen duen mapa bat sortzea eta honen arabera kutxadura 

murrizteko plana sortzea 
 

 PROPOSAMENA 

Minbizia tasa azaltzen duen mapa bat sortzea eta honen arabera kutsadura murrizteko plana sortzea 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Gaia ez da mota honetako prozesu baten aztertzekoa.  

Eskatzen da mota horretako azterketak inplikazio eta ondorio handiak izan ditzazke. Eskatzen diren datuak 

gainera ez daude Udal baten esku eta ez dira egongo ere; izan ere Osasun Sailak ez ditu inoiz herritarren 

esku utziko 

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

0€ 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

KANPO 



 

Udaleko tramiteak, antolamentua, fluxutasuna, kordinazioa, kaosa… 

hobetzekoa proposatzen da. Ez dakit nola egin daitekeen, noizbait udala 

digitalizatu eta informatizatu behar dela entzun dut 
 

 PROPOSAMENA 

Udaleko tramiteak, antolamentua, fluxutasuna, kordinazioa, kaosa… hobetzekoa 
proposatzen da. Ez dakit nola egin daitekeen, noizbait udala 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Udalean pauso desberdinak ematen ari dira, Berrikuntzaren inguruan, Herrnitarrek udalarekin izan 

beharreko harremana ahalik eta modu erraztuenean garatzeko, horretarako, Hernani.eus, webgune 

berrituan, Tramiteak modu errazagoan ikusi, dokumentuak jeitsi eta erabiltzeko, honela gaika eta 

sailka antolatu dira izapideak eta baita saiatu dira, Sail bakoitzaren informazioaren barruan, 

tramiteak Sailekin lotzen. 

Tramieen atal hori etengabe berritzen da, eta helburua da, webgunearen bitartez ere herritarrak 

tramiteak zuzenean aurrera eraman ahal izatea, idatziak aurkeztuz, expedientearen egoera 

ezagutuz. 

Helburua berritze horrekin jarraitzea da, eta ez da beharrezkoa ikusten ohikoak diren webguneaz 

gain, bestelako dirurik aurrikustea helburu honekin  

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

Ez dago  

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Informatika, berrikuntza eta tramiteak dituzten udal sail guztiak  

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 
kanpo) 

Kanpo 



 

Sagardotegi garaiari mugak jarri boladari 

Sagardotegi garaian mugak jartzea komenigarria da 

Sagardotegia boladari mugak jartzea 

 PROPOSAMENA 

“Sagardotegi garaiari mugak jarri boladari” 

“Sagardotegi garaian mugak jartzea komenigarria da” 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Gaiak hausnarketa sakona eskatzen du eta proposamen zehatzak, neurri zehatzak, erabaki 

politikoak... 

Proposamenak orokorregiak dira eta herritar bakoitzak mugaz ulertzen duena ere ezberdina izan 

daiteke. Beraz, orokorregiak direlako eta hausnarketa sakonagoa behar dutelako prozesutik kanpo 

geratuko dira. 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo  

 



 

Poner mas WC fijos para evitar meadas que se realizan en los eventos en 

parques, portales, paredes, etc. Actualmente se ponen algunos 

provisionales que no son suficientes , son antiestéticos y no son acorde con 

un Casco histórico reconocido y que están colocados durante mas de 

cuatro meses 
 

 PROPOSAMENA 

Izenburua: Komun finko gehiago jartzea 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Urte guztiko ekitaldiak kontutan hartuta Kaxkoan nahikoa komun finko daudela uste da. Komun behar berezia 

dagoen garairako Komun mugikorrak ekartzen dira momentuko beharrak asetzeko. Aztertu daiteke posible ote 

den eta bideragarria, komun finkoak edukitzea momentu puntualetan irekitzeko bakarrik. Kontutan hartu behar 

da horrelako lekuen mantenuaren kostua eta epe luzez itxita adukitzeak dakartzan arazoak. 

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

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 

Herrian zehar elkarte ezberdinek antolatzen dituzten ekitaldien berri 

emateko erabiltzen dituzten kaleetako panel informatzailetan, goiko 

aldean, Adierazpen libreko guneak direla adierazten duen panel bat eta 

hilabeteko zein egunetan kentzen diren adierazten duen panel txiki bat 

jartzea prposatzen da. 
 

 PROPOSAMENA 

 

Izenburua: Adierazpen libreko panelak mantentzea 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gaur egun lan hauek herriko kale garbiketa mantenu lanetan sartzen da. 

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

 

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 

Kaleetako paretetan, kartelen bitartez eta itxita dauden lokaleen 

erakusleihoen bitartez, sensibilazio esaldi eta irudiak jartze 

 PROPOSAMENA 

 “Kaleetako paretetan, kartelen bitartez eta itxita dauden lokaleen erakusleihoen bitartez, 

sensibilazio esaldi eta irudiak jartzea” 

Beharra: “Pertsona batzuen heziketa falta. Pertsona batzuk ez dute begirunea beste pertsonengan, 

naturarengan, animaliengan, arauengan, beraiengan…“ 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Ideiak: 

Pertsona batzuen heziketa falta aipatzen da proposamenaren behar edo arrazoian; beste 

pertsonekiko begirune falta, naturarekikoa, animalienganakoa, arauekikoa…  

Aipatzen den heziketa falta hori gure jendarteko esparru guztietan atzeman daiteke, eta horren 

aurrean esku hartze egokia egin behar dela irizten dugu.  

Proposamen honen helburua pertsonak sentsibilizatzea izanik, garrantzitsua deritzogu 

sentsibilizazio horren parte bestelako egitasmo edota ekintzak ere proposatzea. Hots, hainbat 

gairen inguruan herritarrak sentsibilizatu nahi baditugu, lokaletan esaldi eta irudiak jartzetik 

haratago joan behar dela iruditzen zaigu, beste lanketa bat egitea, hori egin ezean, planteamendu 

hau oso azalekoa gera baitaiteke. 

Udaleko hainbat sailetatik dagoeneko egiten dira herritarren sentsibilizazioa bultzatzeko ekimen 

ugari. Adibide gisa, Berdintasun Arloak sustatzen duen “Harremonak” egitasmoa dugu, zeinaren 

helburua tratu onak, parekidetasuna eta sexuen aniztasuna sustatzea den, herriko ikastetxe 

guztietan nahiz herriko hainbat eragilerekin lantzen ari dena azken urteetan. Egitasmo honen ildo 

nagusiak formazioa (eta beraz sentsibilizazioa), aholkularitza eta saretzea dira.   

Beste adibide bat da baita ere, txotx garaian eraso sexisten inguruko kanpaina. Herriko zenbait 

txokotan tratu onen aldeko eta erasoen aurkako esaldiak jartzeaz gain, formazioa egin zen, 

tabernari eta sagardogileekin erasoak zer ziren identifikatzeko eta hauen aurrean nola jardun 

zehazteko. Eurekin landu zen protokoloa. 

Hezkuntza arlotik ere egitasmo ugari proposatzen eta gauzatzen dira ikastetxeekin elkarlanean 

hainbat balio lantzeko:ingurumena, mugikortasuna, agenda 21, euskararen erabilera, bide-

heziketa… 

Herriko eragile sozial asko ere ari da zentzu berean lanean: Mendiriz mendi, Hernanin Zero Zabor, 

Kirol klubak, Koxka elkartea, Bizion taldea, Dobera elkartea, auzo elkarteak, talde feministak, 

AMHER elkartea, eta beste elkarte asko, bakoitza bere arloan sentsibilizazio lana egiten ari dena. 

Bide horretan asko dugu oraindik egiteko, baina herritarren kontzientziazio mailan eragin nahi 

bada, proposamen honetan planteatzen dena oso murritza eta azalekoa geratzen dela uste dugu. 



 

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

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik 

kanpo) 

Prozesutik kanpo. 

 



 

Egunerokotasunean erabiltzen diren produktu kimikoak sortzen duten 

osasun eta produktu hauek inguru giroan ez bukatzeko, ikastetxeetan 

erakusteko programa bat prestatzea 
 

 PROPOSAMENA 

Egunerokotasunean erabiltzen diren produktu kimikoek sortzen duten osasun kalteak eta produktu hauek 

ingurugiroan ez bukatzeko, jaboiak, desodoranteak, hortzetako pasta, etxea garbitzeko produktu 

naturalak…nola egin herriko ikastetxeetan erakusteko programa bat prestatzea. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Iaz proposamen bera izan nuen . Orduan adierazi nuen bezala Ez da aurrekontu partehartzailearen  objektua. 

Ez da ezer aldatu aurten desberdina izateko balorazioa 

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

0 € 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Ez dagkio 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

KANPO 



 

Herriko berdeguneetan, lore baratzen (lore eta zuhaixka apaingarriekin 

egindako gunetxoak) beharra.  

 PROPOSAMENA 

Herriko berdeguneetan., lore baratzen (lore eta zuhaixka apaingarriekin egindako gunetxoak) beharra, Modu 

honetan, ume horiek herrian zehar beraiek landatutako eta iada landatuta dauden landareak errespetatu eta 

hasten ikusiko lituzkete 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Haurrak eta gazteek txiki txikitatik ikasi behar dute elkarbizitza arauak errespetatzen. 

Horren barruan sartzen da landearean, berdegunean eta herriko altzariak errespetatzen 

eta zaintzen. Horretarako ez da beharrezkorik landaketatxo guneak izatea. Gurasook 

etxean bertan, txiki txikitatik erakutsi behar diegu gure semen alabei zer dagoen ondo eta 

zer gaizki eta okerren bat egiten dutenean horrek ondorio txarra duela. 

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

 0€ 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

KANPO 

 


