2016ko ekainaren 6a

1.go fasearen datu orokorrak

PARTE HARTZEA:


Saio irekietan parte hartu duen pertsona kopurua: 91



Emakumezkoak: 40



Gizonezkoak: 51



Auzoak: 8 saio
Sorgintxulo, Portu, Lizeaga, Zikuñaga, Karabel, Latsunbe, Kaxko,
Florida.



Gaikakoak: 3 Gai sozialak, ekonomia eta ingurumena, kultura
eta kirola

1.go fasearen datu orokorrak

PROPOSAMENAK:









Proposamen kopurua, guztira: 666

Saio irekietan: 80
 Auzoetako saioak: 76
 Gaikako saioak: 4
Buzoietan: 322
Internet bidez: 236
Iazko proposamenak: 20
Eposta: 8

1.go fasearen datu orokorrak

PROPOSAMENAK:






Proposamen egile kopurua, guztira: 666

Emakumezkoak: 105
Gizonezkoak: 78
Elkarteak: 16

1.go fasearen datu orokorrak

PROPOSAMENEN EZAUGARRIAK:


Generoaren ikuspegitik:







Emakumeek egindako proposamenak: 283
Gizonek egindako proposamenak: 323
Zehaztu gabe: 42
Hutsak: 18

Proposamena egin den hizkuntza:




Euskaraz: 265
Gazteleraz: 401

2. PROPOSAMENAK

GAIAK:


Hirugarren adina: 2



Gardentasuna/ komunikazioa: 7



Aisialdia eta gazteria: 8



Parte hartzea: 3



Argiztapena: 17



Herri segurtasuna: 18



Berdeguneak: 12



Hezkuntza: 8



Hirigintza: 12



Hondakinak: 54



Espazio publikoa, parkea eta
plazak: 97



Jarduera ekonomikoa: 10



Ingurumena: 65



Energia: 6



Kirola: 63



Elikadura: 2



Kultura/ondarea: 29



Etxebizitza: 8



Mugikortasuna: 197



Euskara:1



Herri lanak eta garbiketak: 49

HERRI LANAK


KAÑERIAK



Revisar y renovar las cañerías, cunetas, etc. (Orona con Sorgintxulo)



Poner alcantarillas o desagües (escaleras paseo Juan de Urbieta y el polideportivo)



Barrio Lizeaga: eliminar canalones recogeaguas



Las tapas de las zonas peatonales cuando llueve o se mojan hacen que la gente resbale



Martindegi auzoko estolderiko urak saneamendu orokorrara bideratzeko obrak

BIDEXKAK


Latsunbe kalearen eta Urbieta kalean eskailerak konpondu



Sistema de seguridad en la bajada de la Cumbre hacia Bestizan.



Marcar zonas, rayas mejor pintadas, zonas de aparcar en el barrio de Etxe Berri



Kaxkoko, Urbieta kaleko eta herrian zehar puskatuta dauden galtzada-harriak konpontzea.

HERRI LANAK





OBRAK

Arreglo de plazoletas (Lizeaga). Mejorar en general el barrio lIzeaga. La plazoleta de la C(
Magdalena y la C( Magdalena están abandonadas, los árboles están demasiado altos.
Renovación de las plazas de los barrios viejos y quitar las barreras arquitectónicas



Pintar la barandilla que separa la C/ Garcia >Goldaraz con las escuelas gabriel Celaya



Ampliar 10 mt barandilla delante del (bar Frontón en Etxeberri)



Una barandilla protectora en la fuente de la pista de futbol.


PODAS / VEGETACION



Poda de árboles y arbustos (mirador Urbieta/Latsunbe)



Podar arboles que estan entre karobieta y marieluts



Limpieza de zarzas desde el bloque 10 hacia la cuesta de la cumbre y depósito de agua (3)



Poda de los árboles desde Bestizán hasta el 149 de la Florida (3)



Cortar cesped frente papelera Zikuñaga, orilla río.



Drenar o embaldosar la zona del cesped de la explanada inferior de la pisicina

HERRI LANAK


KALE GARBIKETA



Limpieza de soportales. (2)



Limpiar las aceras del barrio Etxeberri



Limpiar las aceras de Etxeberrri y en el Nº 1 y 2 donde están los colgadores de basura
sobretodo.



Limpieza en general Tilos (no parches. Jardinería y ornamentación



Mayor limpieza en el barrio liceaga.



Aumentar la limpieza del casco viejo y zonas que lo precisen (2)



Mejorar mantenimiento de parques y paseos (no sucios). (2)



Kaxkoaz gain herrian zehar garbitzaileen lana txukunagoa izatea. (4)



Limpieza de nuestras calles. (3)


URA / ITURRIAK



Agua en el grifo del acceso principal al parque Ave María



Arreglar las fuentes. Iturriak konpondu, ura edan ahal izateko (2)




KOMUNAK

Poner mas baños públicos durante la temporada de txotx

ARGIZTAPENA


Argiteria hobetu gune zehatzetan (17)

HONDAKINAK


PAPELERAK



Poner más papeleras (12)



Instalar papeleras en cruces de las calles mas concurridas y marquesinas buses (2)



Necesidad de una papelera en la entrada el campo de futbol (sorgintxulo). (2)



Más basuras barrio de la Florida



Zahar egoitzako kalean zakar ontziak behar ditugu



Habilitar más papeleras en la zona de Sagastialde



Zabor ontzi biribil berrIen erabilera egokiagoa izateko hobekuntzak (azalpenak)



Jende asko ibiltzen den eraikinen sarreretan, zigarro puntak potatzeko zaborontziak jartzea,









ATEZ ATE

Mejorar la recogida de residuos
Atez ateko sistemak hobeto funtzionatzeko jarraipen eta hobetze neurriak sortzea eta egitea.
Konpostagailu planta bat herrian egitea. (2)
Colocación de contenedores para los residuos, como en el resto de las ciudades y pueblos.
Quitar el puerta a puerta (2)
Zabor nahastua botatzeko zeuden zuloetan, berdeguneak sortzea eta zuhaitzak landatzea.

HONDAKINAK


TXAKUR KAKAK



Señalización de recogida de excrementos y recipientes (jardines Latsunbe Berri y perpendicular



Quitar pequeña zona verde en parque infantil de Zikuñaga, para asi evitar cacas de perros (2)



Vallar las escuelas de Zikuñaga para evitar la entrada de perros y poner mas bancos (2)



Mas limpieza en parques infantiles de cacas de perros (4)



Vigilancia perros hacen cacas en los parques y no se recogen (2)



Multar a los dueños de los perros que no recogen los excrementos



DNI-aren froga azterketa martxan jartzea. (2)



Prohibir y multar que entren los perros en zonas de parques infantiles (3)



Papeleras grises para heces de perros (3)



Darles un premio de 500.000€ a los que solucionen el tema de los perros.

INGURUMENA


KUTSADURA



Colocar silenciadores en las chimeneas de la papelera.



Aumentar el número y la altura de las vallas anti-ruido de la variante en toda la vega del
Urumea.



Mapa de mortalidad por cancer y estadística enfermedad por zonas



Zinkoenean, airearen kalitatea eta izpi ultramoreen informazioa azaltzen duen panel
elektroniko bat jartzea



Instalar medidores de pureza de aire



Declarar pueblo libre de:



uso de glifosato y descatalogar de compra de servicios municipales (HERBIZIDA TOXIKOAK)
nekazal kimiko eta elikagai trasgeniko gabeko herria

JASANGARRITASUNA


Ur emaria murrizteko neurriak

INGURUMENA







Berdegune, errepide bazter eta espaloietan zuhaitz gehiago landatzeko
proposamenak (8)
Baratza parkeak, lore baratzak, etab. sortzeko eta zabaltzeko proposamen
zehatzak (5)
Basoak: oroitzapenen basoa eta jaiotzen basoa





BERDEGUNEAK ETA ZUHAITZAK

IBAIA

Plan para el río
Urumea ibaiaren ertzetan gelditzen diren lur eremuak aisialdirako
prestatzea



Ur ekintzak egiteko egokitzea



"presa zilindrikoak" egiteko aukera aztertu Hernanin




BERDEGUNEAK

Berdegune gehiago sortzeko aukerak aztertu herriko eremu ezberdinetan

MUGIKORTASUNA: TRAFIKOA ETA
ERREPIDEAK


EGOILIAR SISTEMA



Nafar kalea marra gorriak izatetik urdinak izatera



Kaxkoko sistema beste hainbat auzotara: Karmelo Labaka, Karabel, Portu



Sistema betetzeko jarraipen neurriak (3)




APARKALEKUAK

Sorgintxulo, Sagastialde, Latsunbe berri, Zikuñaga, Lizeaga, Florida,
Karabel (Zubipe), Portu



Kiroldegi azpian aparkalekua sortu



Plazan eta sistema urdinean denbora eta aukera gehiago.



Egungo aparkalekuetan plaza gehiago lortzeko proposamenak





ARAU ETA NEURRIAK

Motoen aparkalekuak eta aparkatzeko moduak kontrolatu (3)
Kotxeen aparkalekuak kontrolatzeko neurriak (espaloietan ez aparkatzea,
etab.) (2)

MUGIKORTASUNA: TRAFIKOA ETA
ERREPIDEAK




TRAFIKOA

Laiztiagako irteera berregokitu (4)
Semaforo eta baden bidezko neurriak, sagastialde + sorgintxulo + LIDL
ingurua(2)



Floridako tunela hobetzea (5)



Portuko trafikoa erregulatu (3)



“Carretera circuito”ren bulevarizazio proiektua (2)



Antziolako norabideak berrikusi eta aldatu (2)


SEINALITIKA



Garbiketa proposamenak



Hizkuntza trataera (elebitan jarri)


ERREPIDE KONPONKETAK



Urnietako sarrera - Santa barbara



Osiñaga – Elorrabira arte (2)

MUGIKORTASUNA


BIDEGORRIAK



Añorga – Errekalde (2)



Astigarraga – Arano: Urumea ibaia



BIDE SEGURTASUNA








Zebra bideen seinalizazioa eta piboteak (8); zebra bide konkordunak
sortzea hainbat lekutan
Zebra bideak: Atarrabiyo-pista polivalente;
Abiadura neurtzeko sistemak: radarrrak semaforoekin (Sorgintxulo eta
Elizatxo)
Trafikoa erregulatu (arriskuagatik) baina proposamen zehatzik gabe:
Urumea-Tilos bidegurutzean, Elkano-Nafar bidegurutzean, sagastialden,

ESPAZIO PUBLIKOA, PARKEAK
PLAZAK


KOMUN PUBLIKOAK



Atarrabiyo



Ave Maria


ESTALDURAK



Latsunbe: pista polivalente + frontoia



Kirol jarduerarako estalpeak: frontoiak, institutuko zelaia, etab. (8)



Tilosetako frontoia estali; tilosetako frontoia beste eremu batera eraman



Plaza berri



0-5 urte arteko haurrentzat gune estalia-itxia


BERRIKUNTZA OBRAK



Ave María: eraikina, mahai gehiago, laku-estankea



Milagrosa



Atsegindegiko eremua berritu, alde bat(zuk) egonkor estali



Tilosetako kioskoa



Leoka



Urbietako kioskoa (Karobietan): rokodromoa egiteko aukera aztertu

ESPAZIO PUBLIKOA, PARKEAK
PLAZAK


PARKEAK BERRITU-PARKE BERRIAK



Mañe y flaquer, parkea zegoen eremuaren berrikuntza (4)



Sagastialden, parkea berriro jarri



Florida: bolatoki atzean + ping pong mahaia jarri + adinekoen ariketetarako parkea + 12 urtetik
gorakoentzat baliabideak + 3.blokeko parkearen lurra aldatu



Laiztiagan kolunpio berriak



Txakurrentzako parkea sortu



Ping pong mahaiak: Latsunbe berri, sorgintxulo, karabel, portu, martindegi, etab. (ez dauden auzo
guztietarako)



Zikuñagan, bankuak futbol zelaiaren inguruan. Eskola azpiko eremua pertsianekin babestu



Lizeagan, Victor Hugo 4 parean plaza berritu (9) eta parkeko bankuak egokitu



Tilosetako lurra aldatu



Gudarien plazako lurra aldatu



Igerileku irekien eremuan berrikuntzak, aldaketak



Karabel: parkeko lurra, gomazkoa eta egurrezkoa berritu + adineko pertsonentzat ariketarako makinak


EREMU BERRIAK



Elkarte eta frente sozial desberdinen elkargunea sortzea



Fitness parkea

ETXEBIZITZA


Medidas para impulsar el alquiler



Facilitar por parte del ayuntamiento para la emancipación de la juventud (4)



Medidas para impulsar el alquiler



Viviendas provisionales para jóvenes sin recursos y un local digno para el Kaxko elkartea



30 urte arteko gazteentzat alokairu sozialak.



Herrian zehar hutsak dauden etxeen jabeei IBI-a izugarri igotzea

HEZKUNTZA


Kaleetako paretetan, karteleen sentsibilazio esaldi eta irudiak jartzea



Produktu kimikoek sortzen duten osasun kalteak eskolaratzeko programa



Gizartea, balioetan, koperazioan, kolektibitatean eta kontsumo arduratsuaren inguruan
herriko eskola guztietan formakuntza eskaini



Campañas para concienciar a los hernaniarras de los valores del (respeto del entorno)



Gizartea, balio, koperazio, kolektibitatean eta kontsumo arduratsu sentsibilizazio kanpaina



Herriko berdeguneetan, eskoleko umeekin... lore baratzak sortzea



Inguru giroa kaltetzen dituzten ekintzak murrizteko eta aspaldi batean egin zen bezala,



Fardel eta konpresa ekologikoak ezagutzeko diru partida



Hacer frente al consumo de drogas en nuestras calles.



Respeto a la ciudadanía haciendo que se respeten las ordenanzas vigentes

KIROLA


Gimnasioko materiala berritu (29)



Zubipen hobekuntzak egitea



Kiroldegiko piszinak handitzea



Kiroldegia hobetu



Kiroldegi berria eraiki



Patinatzeko pista bat



Kanastak jarri Etxeberrin



Frontoi bat estali (7)



Frontoi berriak eraiki



Atletismo pistan belar artifizialeko kale bat



Atletismo pista berritu (2)



Trinketa baten beharra



Padeleko pista bat eraiki



Pizina berri bat eraiki (130zm)



Piszinetako taberna urte osoan ireki



Landare Tokin obrak egin

AISIALDIA - GAZTERIA


Latsunbe plazan baloia ez den beste erabilera baterako jolasak ipintzea.



Udan, igerileku irekietan antolatu izan diren ekintzak, maiztasun handiagoarekin antolatzea.



Gazteentzat kultur - aisialdi ekintza gehiago.



Ampliar actividades de San Juanes a los barrios que no sean del Centro



12 eta 18 urteko nerabeen egoera aztertu..



Gazteei zuzendutako kirol ikastaroak eskaintzeko aukerak aztertzea.



Gazteen lokalen segurtasunaren inguruan kanpaina



Gaztetxokoan sua eta labea ipintzea.

BERDEGUNEAK


Sagastialdeko haurreskola atzeko errekarekin putzu bat osatu



Ave Maria berdegunean txakurrak ibiltzeko debekua ezarri



Urumea ibai ondoan bainu eta aisialdi guneak ezarri



Piszinetako berdegunea urte osoan ireki



Urumea ibaia piszina naturala sortzea



Zuhaitz landaketa burutzea (gune desberdinetan)



Landareen zainketarako neurriak hartu (3)



Ave maria parkea espazio natural – botanikoa egitea (2)

PARTE HARTZEA


Herriko erabaki inportante guztiak HERRITARROK batzar eta kontsultez
erabakitzeko diru partida



Atez atekoa edo 5. edukiontzia jartzearen aldeko inkesta herrikoia.



Encuesta a nivel de municipio par detectar las necesidades

GARDENTASUNA


Mayor transparencia (destinos del dinero recaudado y su uso)



Acceso público a las adjudicaciones



Herria hobetzeko Udalera bidaltzen diren proposamen guztiak erantzutea



Udalaren komunikazio politika hobetu (obrak egiterakoan herritarrekin
harremanetan jarri)



Aumentar personal de limpieza



Udal web orria modernizatzea; informazioa, gardentasuna eta ph



Mandar los avisos que se colocan en los portales en bilingue

KULTURA


Dar mas utilidad a Atsegindegi para actos culturales.



Hacer los trámites pertinentes para poder poner un auditorio



Musika eskola berri bat (2)



Zezenekin egiten diren ekitaldiak bertan behera uztea



Actos culturales relacionados con la educación en la actualidad



Mejora de la Kultur etxea (3)



Ampliación de la casa de cultura (2)



Intercambio de bandas de música con otros pueblos



musika eskolan instrumento mota desberdin gehiago



Antzoki edo balioaniztun areto handiago bat eskaintza kulturaletarako: antzerkiak, zinema... (2)



Kiroldegiko ikastaro gelak (zumba, aerobik...) aireztatzeko eta freskatzeko sistema berria



Biteriko aretoa eta Milagrosako kaperan hobekuntza lanak egin (fatxada eta itokinak konpondu)



San Juanetan haurrak parte hartzeko aktibitate gehiago; tailerrak, eskulanak, jolasak.



Udal liburutegian haurrentzako txokoa handitzea



Asteburetan haurrentzako aktibitate gehiago

ONDAREA


Iluminar la fachada de la iglesia, por la noche puede ser un reclamo turístico



Pintar paredes y puertas del Kaxko



Partida anual para el mantenimiento y recuperación del Kaxko histórico. (2)



Desarrolar plan estratégico para su mantenimiento casco historico



Iluminar, la portada de la Iglesia de San Juan



Colocar placas explicativas que contextualice los elementos históricos-artísticos-culturales



Colocar placas de cerámica de “Hernani” en un sitio adecuado más visible.



Herrian ditugun artista ezberdinekin ( grafiteroak...) herriko pareta grisak margotu muralekin

ENERGIA


Dar conferencias sobre el "CONSUMO SOSTENIBLE DE ENERGIA"



Udal eraikinen eta kaleetako argiteria led argitegiaren teknologiarekin jartzea.



Janari subirotasunean, energian subirotasuna eta herri jasangarriago bat izateko plan orokor
bat sortzea;



Herria Smart town (herri adimentsua) bat izateko medioen beharra (ARGITERIA).



Energi subirotasuna lortzeko, hainbat ekintza egitea; (ENERGI BERRIZTAGARRIAK)



Energia subiranotasuna lortzeko neurriak hartu: (IBILGAILU ELEKTRIKOAK…)



Ginasioko makinetan, energi elektrikoa sortzen duten dinamoak jartzea.

EUSKARA


Euskara eta eskolako lanetan laguntza, batez ere ikasle etorkinei

ELIKADURA


Baratza parke gehiago sortzea.



Elikadura subirotasuna lortzeko, hainbat ekintza egitea;
-Lehen sektorean lana egin nahi dutenei erreztasunak eta baliabideak jartzea.

-Herriko eskoletako jangelan, jatetxeetan... janari soberakinak behartsuentzat
-Herriko berdeguneetan eta mendietan fruitu zuhaitzak landatzea.

EKONOMIA


Crear trabajo para l@s parad@s que tiene Hernani



Bajarnos los impuestos municipales



Crear nuevos puestos de trabajo con proyectos innovadores que traigan visitantes a Hernani



Organizar un proceso de reflexión ciudadano del modelo turístico



Dinamizar proyectos económicos y turísticos y también de gran envergadura



Lurra landu nahi dutenei erraztasunak jartzea.









Txotx garaian menuetan pertsonako 3€-ko kanon bat kobratzea eta autobusei eserlekuko 2€ko kanon bat kobratzea
Txok garaian, larunbatetan Ibaiondo eta Akarregi lantegietan aparkatzen duten autobusen
ordutegia, gaueko 1:30-ra mugatzea.
Udalak herrian hutsik dauden lokal edota pabelloi/poligono batzuk eskuratzeko laguntzak
jartzea herriko proiektu hasi berrientzat.
Langileak ordu estrak dituzten enpresei, langabetu egoeran dauden pertsonak kontratatzea
derrigortzea.



Ingurumen teknikari bat kontratatzea



Herriko tabernen ordutegia murriztu gaueko orduetan

HERRI SEGURTASUNA


Más vigilancia en el pueblo (5)



Cumplir las ordenanzas municipales (5)



Controlar el horario de los bares (3)



Controlar a los perros sueltos (2)



Suteen prebentziorako neurriak hartu eta simulakroak antolatu

HIRIGINTZA



Arreglar el barrio Lizeaga



Realizar segunda fase del barrio Karabel



Derribo de la ikastola urumea (2)



Mejorar el barrio Latsunbeberri



Quitar el IBI de los pisos vacios



Urumea ibaiaren bazterrak aisialdirako berdegune bihurtzeko proiektuak martxan jartzea



Arau suisidarioekin zementuarekin hautsi nahi diren berdeguneak babestea



Arau subsidiarioetan herriko zenbait leku berdegune bihurtzeko, berdetzeko eta herritarron erabilerako
bihurtzeko proiektuak martxan jartzea;

ZERBITZUAK


Poner un cajero de la Kutxa en Etxeberri



Tilos azpiko eta Polikiroldegiaren gaineko gizonezkoen komun publikoen ateak kentzea.





Herriko gune desberdinetan ura edateko iturri gehiago jartzea.
Txox garaian pixa toki mugikor gehiago jartzea.

HIRUGARREN ADINA


Cursos de informática básicos para personas mayores



Zona de deporte para ancianos en el parque Politena

HURRENGO URRATSAK

HURRENGO URRATSAK

1.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Udalaren proposamenak bereizi

2.

Lehengo urtean aurrera atera ez ziren proposamenak errepasatu

3.

Proposamenak baloratzeko irizpideak adostu. Talde eragilea eta
herritarrak

4.

Balorazio tekniko eta ekonomikoak

HURRENGO URRATSAK

1.

Balorazio politikoa

2.

Teknikarien aurkezpena

3.

Irizpideen saioa
1.

Ekainak 16 18.00etan BITERIn

4.

Teknikarien balorazio teknikoa

5.

Aurrekontuaren gainontzeko atalak (IRAILA)

HURRENGO URRATSAK

HURRENGO URRATSAK

1.

Proposamenen aurkezpen publikoa

2.

Balorazio politikoa

3.

Teknikarien aurkezpena

4.

Irizpideen saioa
1.

Ekainak 16 18.00etan BITERIn

5.

Teknikarien balorazio teknikoa

6.

Aurrekontuaren gainontzeko atalak (IRAILA)

