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EMAITZEN DOKUMENTUA 

Zkia PROPOSAMENA BOZKAK AURREKONTUA AURREKONTU 
GEHITUA 

9 Komun publikoak hobetu: (1) Komun berria egin Portu – Karabel – Zubipe oinezko bidean, eta (2) guztietan haurrak 
aldatzeko euskarriak jarri 

992 65.000 65.000 

4 Argiteria hobetu: (1) Iturmendiko eskaileratan, (2) Karabeleko parke eta aparkalekuan, eta (3) Zinkoeneako zubi amaieran 965 28.000 93.000 

22 Ibai eta erreken garbitasuna mantentzeko “Erreka Eguna” antolatu Hernaniko DBH-ko ikasleekin 950 5.000 98.000 

12 Bizikleta pista berri bat egin, eta horretarako proiektua, partaidetza prozesua eta obrarako aurrekontua jaso 830 120.000 218.000 

13 Karabel auzoan, Zubipe inguruan aparkaleku berria egokitu 70 plazarekin, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu 782 100.000 318.000 

5 Oinezko bideetan segurtasuna hobetu: (1) seinalizazioa Larramendi eta Onddi kaleen bidegurutzean, Elkano hasieran 
(Motos Santi parean), Atsegindegin; eta (2) kohesistentzia guneak margotu 

778 115.000 433.000 

29 Kutsadura murrizteko plana sortu eta Zarata Mapak antzeman dituen leku kritikoetan interbentzioak egin 776 40.000 473.000 

3 Jarduera fisikoa eta kirola kalean egiteko bi parke: (1) giharrak lantzeko parkea, eta (2) helduentzako makinak Portun 773 40.000 
 

6 Irisgarritasuna hobetu: (1) Sorgintxuloko markesina, (2) Espaloi eta zebra bideen koxkak leundu, (3) Anbulategian 
egokitutako aparkalekua, (4) banku gehiago, eta (5) eskudelak Santa Barbaran, Zikuñagan eta Elkanon. 

760 72.000 
 

8 Ezkiaga pasealekuan hobekuntzak: (1) frontoiko aldagelak berritu eta (2) eszenatokian hobekuntzak 725 37.000 
 

1 Zubipe futbol zelaia inguratzen duen hesia kendu eta segurtasun baldintzak beteko dituen hesi berria jarri 699 28.000 
 

30 Diru laguntza sozialak handitu: (1) babesgabetasun egoeretarako mikrokredituak eta (2) gizarte larrialdietarako laguntzak 668 80.000 500.000 

2 Zubipeko aldagelak berritu 660 125.000 
 

7 Herri eta mendi ibilbideak berriz markatu, sare edo bide berriak sortu eta informazio panelak jarri 608 29.000 
 

23 Udaletik antolatutako kultur jarduera batzuk hainbat auzotara zabaltzea 603 6.000 
 

20 Bi parke berri: (1) Kardaberaz parkerako proiektua idatzi, eta (2) Florida-Etxeberrin bolatoki gaineko berdegunea berritu 592 125.000 
 

17 Txakurrak aske ibiltzeko parke berri bat egokitu 575 14.000 
 

15 Bizikletaren erabilera erraztu: (1) bidegorri sarea sortu eta panelak jarri, (2) aparkaleku estaliak Portun, Elizatxon eta 
Zikuñagan, (3) estali gabeko aparkaleku gehiago, eta (4) bidegorrien lurra leundu 

568 82.640 
 

24 Aplikazio bat sortu Udalari jakinarazpenak (kexuak, iradokizunak…) egiteko: mugikortasuna, argiteria, trafikoa... 511 15.000 
 

11 Edalontzi berrerabilgarrien erabilerarako proiektua, auzo jaietan, herriko jaialditan, etab. hauen erabilera sustatzeko 496 30.000 
 

21 Jubilatutako pertsonen arteko ezagutze eta lagunartea bultzatzeko dinamikak sortzea herri mailan 457 4500 
 

18 Haurren Etxea sortzeko hausnarketa egin, udal mailan eta haurrekin zein komunitatearekin 453 15.000 
 

10 Kiroldegiko gimnasiorako bi eliptika berri erosi 405 10.000 
 

26 Balantxa kaleko euri uren kanalizazioa berbideratu eta konpondu 386 50.000 
 

16 Unibertsitate ikasleen proiektuak Kaxko Historikoaren berreskurapenari bideratzeko diru partida sortzea 383 75.000 
 

25 Haur, gaztetxo eta gurasoek elkarrekin egiteko hainbat ekintza antolatu: yoga, dantza desberdinak, kirolak… 372 13.000 
 

19 Zikuñagako eskolako eraikinaren egoera aztertu eta birgaitzeko aurrekontua sortu 318 62.000 
 

27 Lizeaga kaletik Pipiritara doan errepidean dagoen eskailera ondoan oinezkoentzat espaloia egitea 288 100.000 
 

14 Hilerri ondoko aparkalekua asfaltatu 278 30.000 
 

28 Baratze parkearen kudeaketa hobetzeko eta handitzeko baliabide berriak jarri (materialak eta pertsonalak) 257 72.000 
 

 


