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BILERAREN XEHETASUNAK /  

DETALLES DE LA REUNIÓN: 

DINAMIZAZIOA /  

DINAMIZACIÓN: 

- Landutako gaiak/ Temas tratados: Parkeak eta 
espazio publikoak, Herri Lanak eta Zerbitzuak / 
Parques y espacios públicos, obras y servicios 
públicos 

- Hitzordua: Udaletxeko pleno aretoa, arratsaldeko 

18:00etan 

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

- Aztikerreko dinamizatzaileak/ Dinamizadores/as: 
Markel Ormazabal eta MaitaneBarrenetxea  

 

 
 

 

 
 

 



1. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA  

 

Luix Intxauspe Alkateak saiora bertaratutakoei ongi etorria egin die. Erabaki Hernani prozesuaren bigarren 

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

Alkatearen aurkezpenaren ostean Maitane Barrenetxea Aztikerreko teknikariak gaurko saioaren nondik 

norakoak azaldu ditu: 

El Alcalde Luix Intxauspe ha dado comienzo a la reunión agradeciendo la participación de las personas 

asistentes. Después de la breve presentación, Maitane Barrenetxea técnica de Aztiker ha explicado el orden 

del día de la reunión:  

 

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

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

3. Proposamenak lehenesteko ariketa / Ejercicio de priorización 

4. Hurrengo urratsak eta balorazioa / Próximos pasos y valoración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON GAUDE? 

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

jaso dira apirila eta maiatzean zehar. 

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

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

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

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

baloratuko dituzte. 

4.eta azken urratsa proposamenak bozkatzekoa izango da. 

 

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

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

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

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

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



2. PROPOSAMENEN ERREPASOA  

 

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

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

 Jasotako proposamen batzuk ez dira Udalaren konpetentziakoak, Eusko 

Jaurlaritzarenak, Gipuzkoako Foru Aldundiarenak, edota beste hainbat 

erakunderenak izan dira, hori dela eta ezin ditugu Udal Aurrekontuaren barnean 

txertatu 

 Udalaren eskumen edo konpetentzia direnek aurrera egin dute. 

Proposamen hauen artean, 

 Dagoeneko aurtengo Aurrekontuan sartuta edo egitea aurreikusita zeuden 

proposamenak egon dira. Beraz, aurreikusiak zeudenak kanpo geratu dira. 

 Aurtengo Aurrekontuan aurreikusi gabe zeuden proposamenek, aurrera 

egin dute. Hala ere, aurrekontuan sartuta ez zeuden proposamenen artean, 

- Batzuk kudeaketarekin zerikusia dute, hau da, proposamen batzuek ez 

dute aurrekontu jakin bat behar, baizik eta dagoeneko egiten diren 

gauzetan aldaketak egitea eskatu da. Horrelako proposamenek 

aurrekonturik behar ez dutela baloratuta, prozesutik kanpo geratu dira. 

- Teknikoki bideragarriak ez direnak eta 166.000€ak gainditzen 

dituztenak ere kanpo geratu dira. 

- Beraz, aurrera egin duten proposamenak aurrekontu zehatz bati 

lotutakoak izan dira. 

 

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

otras entidades) 

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

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

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

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

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

- Siguen en Erabaki Hernani aquellas que necesitan presupuesto 

 

 



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

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

 

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

proceso algunas propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. LEHENTASUNAK  

 

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

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

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

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

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

 
 

HERRI LANAK 
  

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

1 Renovar - cambiar la acera de la parte final de la calle Larramendi 3 -3 1 0 1 

2 Renovar las escaleras del apeadero hacia la calle Atzieta. 1 0 0 0 1 

3 Gabriel zelaia plazako kirol pistan berrikuntzak egin: argiztapena eta lurzorua 1 0 3 0 4 

4 Banku gehiago herrian zehar: Elkano, Atsegindegi aterpea, Zikuñagako kirol pista, Txirrita, Karobieta. + altuera aldatu 
+ batzuetan zuhaitzak jarri itzal egiteko (*10) 

7 4 7 0 18 

5 Mejorar la canalización y recogida de aguas fluviales en Sagastialde 7 y 8 (en toda la calle) 5 4 2 1 12 

6 Arreglar la canalización del agua de Balantxa 5 3 1 0 9 

7 Promover campañas informativas y educativas para que sepamos cuánto cuesta la limpieza de calles y parques; pro-

limpieza y cuidado de instalaciónes (*2) 

5 6 6 1 18 

8 Invertir más dinero en mantenimiento y limpieza: especialmente en el camino de Sagastialde; en los aseos públicos; 
zonas verdes (cortar la hierba con más frecuencia) y parques (*5) 

5 4 5 0 14 

9 Limpieza con pistoleo en las zonas de colgadores de basura 1 0 3 0 4 

10 Limpiar las paredes y para las puertas que son privadas, asignar un importe para que los vecinos las reparen sin costo 
económico 

0 0 -1 0 -1 

11 Revisión y limpieza de alcantarillado (alrededores de la EPO y entrada al aparcamiento de Eroski) 0 0 1 0 1 

12 Marieluts auzoko Tranbia ondoko parkean dagoen iturria konpondu eta zuhaitzak txukundu (*2) 5 3 2 0 10 

13 Alguna fuente mas en el pueblo 4 2 2 0 8 

14 Parkeen mantenurako diru partida: parte baja del Parque de los Jubilados; Ave Mariako belardiaren txukunketa lanak 
sarriagotan y hacer un seguimiento para que no se alargue su reparación (*3) 

4 1 1 0 6 

15 Presupuesto para la renovación del local, quitar humedades, renovar la instalación eléctrica y columnas de Zikuñaga 5 1 7 0 13 

16 Asfaltatze eta konpontze lanak: Karobieta auzoko kaleko adokinak kendu eta alternatiba bat bilatu; del ambulatorio a 
Buenos Aires; calle Larramendi ; mañe eta flaquer auzokoan (florida kalean), izpizua kalean, agustindarren plazan, 
txirrita kalean; En el terreno donde estaban los almacenes Aristegui  (*5) 

6 -1 4 0 9 

17 Barandillak: fuente del campo de fútbol; sobre muretes que tengan altura y en zonas peligrosas para niños (*2) 3 1 4 0 8 

18 Mane y flaquer auzoan hainbat hobekuntza: 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) 

0 2 2 0 4 

19 Posibilidad de recoger una partida de este presupuesto para la reurbanización del barrio Lizeaga 4 0 5 0 9 



  

PARKEAK ETA ESPAZIO PUBLIKOAK 

     

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

20 Haurrentzat parke handi estalia 0 0 2 0 2 

21 Parkeetan sokekin egindako eremuak (Adibide gisa Tolosan triangelu plazaren atzean) 7 5 6 0 18 

22 Buscar alternativas o posibilidades para adecuar la accesibilidad o el uso de Gudarien plaza; por ejemplo, ampliar la 
anchura del "vierte aguas" 

5 3 4 2 14 

23 Ezkiaga pasealekuan,Izpizua kaleko Pretilearen parean eta Kitto-Josemari aldera dauden bankuen parean plazaren 
erdialderuntz, banku gehiago egitea proposatzen da. Pretilaren aldean 2 jartzea eta Kitto-Joxe Mari aldean 3 jartzea. 

2 1 3 0 6 

24 Poner una barandilla bordeando el pretil de los Tilos donde coge más altura 3 -3 -1 0 -1 

25 Pana parkea egokitu behar bereziak dituzten haurrentzat 7 3 6 0 16 

26 Elkano eta Aristizabal arteko eremua errekuperatu: lan tekniko (azterketa) bat egin proposamenaren 

bideragarritasuna aztertuko duena, kirol ekipamendu erabilera emateko aukera aztertuz 

5 2 6 2 15 

27 Rehabilitar la zona del parque de Sagastialde: arreglar el suelo, allanar, quitar los tocones, etc. 5 4 7 2 18 

28 Floridako parkean bere desnibelak aprobetxatuz txirrista batzuk egitea.  4 3 5 1 13 

29 Arreglar un poco más el paseo desde el puente a la Florida. Se podría poner un muro vegetal para tapar las fábricas. 4 3 5 0 12 

30 Elizatxo ikastolako patioko atzealdea itxi. Frontoi aldeko porteriaren atzealdea, tapatu 5 2 3 0 10 

31 Atsegindegiko aterpean 2 edo 3 pareta finko jartzea. Paretaren goiko zatia transluzidoa izatea argia sartzeko 5 2 5 0 12 

32 Atsegindegi babesteko kortinak berritzea 4 3 4 0 11 

33 Instalar paneles acústicos para la absorción de reverberación en la cubierta de la plaza Atsegindegi. 0 1 0 0 1 

34 Habilitar para el uso público 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. 

4 6 4 1 15 

35 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" 

-2 -2 -3 0 -7 

36 Harrobiko lur eremua aisialdirako berdegunea bihurtzea;- laku bat eginez, munduko klima ezberdinetako landareak 
ezagutzeko gune ezberdinak prestatuz, baratzak, parkeak, kirol guneak, taberna… 

4 5 6 2 17 

37 Arreglar Plaza berri -3 -2 -2 0 -7 

38 Plazaberrin, andrekale aldera kiosko txiki bat egitea. Ekintzak daudenean tablado bat jartzen eta zerbait finkoa egitea 0 3 1 0 4 

39 Hacer una nueva chabola para castañas en concordancia con el Casco histórico. -1 -2 -1 1 -3 

40 Zinkoenea plazan, ura mugimenduan duen putzu bat jartzea -1 0 0 0 -1 

41 Ave Maria parkean eta lturmendi auzoaren pareko berdegune handian eguzkira begira etzateko eserleku finkoak 
(santiago mendin daudenak bezalakoak) jartzea 

2 1 2 0 5 

42 Ave Marian uraren presentzia txertatzea, arbusto, landare bizkorrekin lore baratzak eta ibilbide gehiago egitea 3 3 4 0 10 

43 Ave Marian chill-out bat -2 -4 -2 0 -8 

44 Ave maria parkeko etxean taberna eta jatetxe publiko bat egitea 2 -2 4 0 4 

45 Oroitzapenaren baso bar sortzea. Udal lur eremu bat hildakoak bertan lurperatzeko eta zuhaitz bat landatzeko 
prestatzea. Bertako zuhaitzak, koniferoak eta fruitu zuhaitzak soilik landatzea 

2 3 5 1 11 

46 Zentzumenen lorategi bat herriko parke edo lur zoru batean  2 2 4 0 8 

47 Lore basatiekin berdegune bat prestatzea 1 3 1 0 5 

48 Goiz Eguzkiren inguruak beste erabilera batzuetarako izan ditzakeen aukerak aztertu  1 1 1 0 3 

49 Goiz eguzki Pana parkearekin lotzen duen proiektua martxan jarri. Egun, goiz eguzki beheko aldeko berdegunea 
egoera kaxkarrean dago (landare inbaditzaile bat, galtzada apurtuak, larrak...daude), gune hau txukuntzea eta renfe 
geltoki aldera jaisteko prestatzea. 

5 5 4 1 15 



50 Parke naturaletan inbertitu, Ave Marian baino harago. Atletismo pista inguruan, institutu eta laku alde eta santa 

barbara bidean egiteko aukera balego ere leku bikaina iruditzen zait. 

1 3 1 1 6 

51 Atarrabiyo haur parkearen ondoko berdegune batean, lurrarekin egindako mendixka txiki batzuk egin 2 2 4 0 8 

52 Pistina irekietan dagoen berdegunea handia urte guztian zehar irekita egotea. 2 5 5 0 12 

53 Frontoi atzean komun publiko bat jarri (*2) 6 6 6 1 19 

54 Kaxkoko komunen sarreretan; letra hadiekin KOMUNAK direla adierazten duten panelak  4 5 5 0 14 

55 Langile ikastolan komun bat jarri, arratsaldeetan, ostiral, larunbat eta igandetan itxita egoten da barrukoa 6 6 7 0 19 

56 Parke desberdinetan egurrezko mahai eta aulkiak jarri -edo erabilera anitzeko mahaiak, pingpong, etab.- , jendeari 
elkartzeko aukera luzatuz: Feriako bidean dagoen parkean; Aristizabal eta Laubidieta artean; Txantxillan; Karobieta 
eta Iturregi artean; Tilosetan; Pana parkean (*3) 

7 5 7 0 19 

57 Bidebieta parkean hondarreko eremua itxi, txakurrak sar ez daitezen (*2) 3 3 2 0 8 

58 Retirar la zona verde del parque de Zikuñaga, ampliando el parque y recuperándolo para uso infantil con más 

maquinas 

-3 -2 -1 0 -6 

59 Prohibir entrada a perros en zonas de juego de niños. Ni para pasearlos, sobre todo en parques infantiles 5 7 7 0 19 

60 Pertsonen erabilerako soilik diren berdeguneak, txakur kaken artean ez egoteko aukera ematen duena. 6 7 7 0 20 

61 Cubrir un parque de perros -4 -4 -3 0 -11 

62 Poner mas berdegunes para los perros y no permitir que los perros estén sueltos por las calles, paseos y parques 
infantiles 

-1 -3 -2 0 -6 

63 Herriko berdegune txikiak loreekin, zuhaitzekin, harri handiekin... dotoretu: Txirrita kaletik urbieta kalera igarotzeko 
dagoena ; Udaletxe atzeko berdeguneetan; Zinkoenean; Kiroldegian (Elkano tabernaren ondoan); Izpizua kalearen 
hasierakoan; Latsunbe kalekoa (ekain kafetegiaren ondokoa); (…) posible den guztietan. (*2) 

3 6 2 0 11 

64 Zuhaitzak falta diren txortoetan reposizioak egitea: Lidl aparkalekuko espaloian; Laztiaga auzoko errepide nagusiko 
espaloian; Antziola auzoan Babes ofizialeko etxe urdinen espaloian; Txillida pasealekuan; Kiroldegi ondoko haur 
parkean; Meabe ikastolaren ondoko bus geltokian; (…)Zuhaitz gabe, zuhaitz gutxiekin eta zuhaitza landatuta egon 

behar zuen tokian zuhaitza falta duten berdeguneetan zuhaitzak landatzea ; Zuhaitzen txortoetan leguminosal 
landatzea (*3) 

4 7 4 0 15 

65 Izpizua eta Elkano kaleetako berdeguneetan konponketak: arbusto egokiakgoak jartzea, falta diren zuhaixkak + 
lonizerak jartzea, espaloitik kotxeetara igarotzeko lauzak jartzea eta forjazko hesi batekin landare guneak inguratzea, 
eta azpietan belarrak ez hazteko egur birrindu geruza bat botatzea 

1 3 1 0 5 

66 Urbieta kaleko tiloen txortoan egin zen bezala, plazako txortoetan, txirrita kalekoetan, antziola kalekoetan, eta lurra 
falta duten guztietan lur edo konpost geruza bat botatzea 

2 4 4 0 10 

67 Herrian zehar ditugun lore baratzetan eta belarra haztea nahi ez dugun berdeguneetan, mantenu jasangarriago bat 
edukitzeko estrukturante geruza bat botatzeko beharra: Mañe y flaquer auzokoetan, agustindarren plazakoan, atzieta 
kalearen bukaeran daudenetan... 

3 6 3 0 12 

68 Herriko hainbat eremutan, 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, etab. 

6 5 7 1 19 

69 Kaleetan desnaturalizatuetan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea (jatorrizko proposamen leku zehatz guztiak 
jasotzen ditu) 

3 7 4 1 15 

70 Herriko airea kutsatzen duten lantegien inguruko berdeguneetan zuhaitzak landatzea (proposamenak leku zehatzak 
jasotzen ditu) 

4 6 5 0 15 

71 Berdegune itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea. Sorgintxulo futbol zelaia, jardin botanikoa eta 

pistina irekien artean gelditzen den berdegunea 

6 5 6 1 18 

 



 HIRIGINTZA      

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

72 Gainbehera dauden Industrialdeak berpiztu edo eremu horiekin zerbait egin 1 5 3 0 9 

73 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... 

6 7 6 1 20 

 

 ZERBITZU PUBLIKOAK      

Zkia Proposamena 1. 2. 3. Perts Guztira 

74 Herrian zehar ekitaldien berri emateko panel informatzailetan, goiko aldean, Adierazpen libreko guneak direla 
adierazten duen panel bat jarri eta hilabeteko zein egunetan kentzen diren adierazten duen panel txiki bat 

5 3 7 0 15 

 

 

 

ONDORIOAK: 

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

Zerrenda honetan jasotzen dira AURRERA EGINGO DUTEN PROPOSAMENAK:  

 

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

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

 

 

 



 

Pertsonen erabilerako soilik diren berdeguneak, txakur kaken artean ez egoteko aukera 

ematen duena. 

Arau subsidiarioetan herriko zenbait leku berdegune bihurtzeko, berdetzeko eta herritarron 

erabilerako bihurtzeko proiektuak martxan jartzea 

Frontoi atzean komun publiko bat jarri (*2) 

Langile ikastolan komun bat jarri 

Parke desberdinetan egurrezko mahai eta aulkiak jarri -edo erabilera anitzeko mahaiak, 

pingpong, etab.- , jendeari elkartzeko aukera luzatuz(*3) 

Prohibir entrada a perros en zonas de juego de niños. Ni para pasearlos, sobre todo en 

parques infantiles 

Herriko hainbat eremutan, plaza eta berdeguneei beste erabilera bat ematea proposatzen da. 

Adibidez, lehengo urtean urbieta kaleko berdeguneko plazan pergola batzuekin gune bat 

sortzea proposatu zen, etab. 

Banku gehiago herrian zehar (*10) 

Promover campañas informativas y educativas para que sepamos cuánto cuesta la limpieza 

de calles y parques; pro-limpieza y cuidado de instalaciónes (*2) 

Parkeetan sokekin egindako eremuak (Adibide gisa Tolosan triangelu plazaren atzean) 

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

etc. 

Berdegune itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea.  

Harrobiko lur eremua aisialdirako berdegunea bihurtzea 

Pana parkea egokitu behar bereziak dituzten haurrentzat 

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

Habilitar para el uso público la cantera. 

Goiz eguzki Pana parkearekin lotzen duen proiektua martxan jarri. 

Zuhaitzak falta diren txortoetan reposizioak egitea (*3) 

Kale desnaturalizatuetan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea  

Herriko airea kutsatzen duten lantegien inguruko berdeguneetan zuhaitzak landatzea  

Herrian zehar ekitaldien berri emateko panel informatzailetan, goiko aldean, Adierazpen 

libreko guneak direla adierazten duen panel bat jarri eta hilabeteko zein egunetan kentzen 

diren adierazten duen panel txiki bat 

Invertir más dinero en mantenimiento y limpieza: especialmente en el camino de Sagastialde; 

en los aseos públicos; zonas verdes (cortar la hierba con más frecuencia) y parques (*5) 

Buscar alternativas o posibilidades para adecuar la accesibilidad o el uso de Gudarien plaza 

Kaxkoko komunen sarreretan; letra hadiekin KOMUNAK direla adierazten duten panelak  

Presupuesto para la renovación del local, quitar humedades, renovar la instalación eléctrica y 

columnas de Zikuñaga 

Floridako parkean bere desnibelak aprobetxatuz txirrista batzuk egitea. 

 

  



4. HURRENGO URRATSAK  

 

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

dira: 

 
- Aurrera egingo duten proposamenak teknikarien eskuetara pasako dira, balorazioak egin ahal 

izateko. 

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

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

 

Los próximos pasos de este proceso serán los siguientes: 

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

valoraciones correspondientes 

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

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


