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SARRERA 
 

Erabaki Hernani 2019 prozesuan, bosgarren aldiz jarraian, 500.000€ zertan 
inbertitu erabakiko dugu herritarrok.  
 

Dokumentu honek herritarrek egin dituzten proposamen guztien balorazioak 
edota proposamen bakoitzak izan duten ibilbidea jasotzen du, modu honetan, 
herritarrak ikusi ahal izango du bere proposamena zein egoeratan dagoen. 
 

Balorazioan, lau atal aurkituko ditu irakurleak: 
 

- Prozesuan aurrera: Udal balorazioan aurrera egin, herritarrek lehentsi, eta 

teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 
proposamen, hain zuzen. Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen 

arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatuko dugu 
hernaniarrok. 

- Balorazio teknikoan prozesutik kanpo: Herritarrek lehenetsi dituzten 99 
proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa 
eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan aurrera egin dute 
batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi 
nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu 
dira. 

- Leheneste fasean prozesutik kanpo: Herritarrek, bilera irekietan, 

proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan 
kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 
egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen 
honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu 

proposamenak? Maiatzaren 30 eta ekainaren 7aren artean egindako 
bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan 
dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta gainerakoak, prozeutik 
kanpo geratu dira. 

- Udal balorazioan prozesutik kanpo: Hernani hobetzeko 376 proposamen 
jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik 

kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko arrazoiak hauek izan 

dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena 
(11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 2018ko 
aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da 
(4). 

 

Balorazioen inguruan edozein zalantza argitzeko, idatzi helbide honetara: 
erabakihernanidecide@gmail.com 
 

Hurrengo urratsa urriaren 15ean hasiko da: PROPOSAMENEN BOZKETA. 

Herritarrek hilabeteko epea izango dute udal aurrekontuan txertatzeko 10 
proposamen gustokoenak aukeratzeko. 

 
Los y las hernaniarras estamos decidiendo por quinto año consecutivo en qué 

invertir 500.000€ del presupuesto municipal. 
 

Este documento recoge la valoración y trayectoria que ha seguido cada propuesta 
realizada por la ciudadanía, facilitando así la posibilidad de consultar la situación 
o valoración que se ha realizado para cada una. 
 

La valoración está organizada en 4 apartados: 
 

- Prozesuan aurrera / Sigue en el proceso: En estos cuadros se recogen 

las propuestas que han pasado la primera valoración municipal, han sido 
priorizadas por la ciudadanía, viables en la valoración técnica y han llegado a 
la fase final, un total de 53 propuestas. Para facilitar la votación se han 
organizado en 30 propuestas. 

- Balorazio teknikoan prozesutik kanpo / Fuera del proceso en la 
valoración técnica: Las 99 propuestas priorizadas por la ciudadanía han 
pasado a la fase de la valoración técnica. Después de calcular la viabilidad 
técnica y presupuestaria, algunas de las propuestas han seguido en el 
proceso, otras han quedado fuera en este momento. En total han sido 53 las 
propuestas que han seguido, y 46 las que han quedado fuera. 

- Leheneste fasean prozesutik kanpo / Fuera del proceso en la fase de 

priorización: Los y las hernaniarras han valorado una a una todas las 

propuestas en reuniones abiertas. Los criterios de valoración han sido: (1) 
¿Facilita el día a día de las personas (del viandante, accesibilidad)? Y (2) ¿es 
una propuesta que impulsa la convivencia y el conocimiento-cohesión social? 
El ejercicio se ha llevado a cabo entre el 30 de mayo y 7 de junio, y se han 
elejido 99 de las 324. Esas 99 han sido las que han pasado a la fase de 
valoración técnica. 

- Udal balorazioan prozesutik kanpo / Fuera del proceso en la primera 
valoración municipal: La ciudadanía ha realizado 376 propuestas para 
mejorar Hernani, y han sido 59 las que han quedado fuera en la primera 
lectura de las propuestas. Los motivos han sido los siguientes: superan los 
125.000€ (9 propuestas), no es competencia del Ayuntamiento (11), está 
relacionado con la gestión municipal más que con el presupuesto (30), se 

realizará con el presupuesto de 2018 (5), y ya se realiza en la actualidad (4). 
 
 
 

Para aclarar cualquier duda sobre la valoración técnica, se puede escribir a la 
dirección erabakihernanidecide@gmail.com 
 

El próximo paso del proceso comenzará el 15 de octubre: VOTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS. Los y las hernaniarras tendrán un mes de plazo para elegir 10 
propuestas para incluir en el presupuesto. 
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ARGITERIA 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin, herritarrek lehentsi, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. Bozketa fasea 

errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatuko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Cambio alumbrado parque Carabel. 
Prozesuan aurrera: argiteriarekin zerikusia duten gainerako proposamenekin 
batera joango da bozketan, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Luces nuevos en el parque de Karabel 
Prozesuan aurrera: argiteriarekin zerikusia duten gainerako proposamenekin 
batera joango da bozketan, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Iturmendi auzora eskaileretatik iristeko argi gehiago 
Prozesuan aurrera: argiteriarekin zerikusia duten gainerako proposamenekin 

batera joango da bozketan, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Poner más luces subiendo al barrio Iturmendi ( por la escalera) 
Prozesuan aurrera: argiteriarekin zerikusia duten gainerako proposamenekin 
batera joango da bozketan, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Alumbrar mejor C/ Iturmendi 
Prozesuan aurrera: argiteriarekin zerikusia duten gainerako proposamenekin 

batera joango da bozketan, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Plaza Olaeta parque, por favor mejoría de luces 
Prozesuan aurrera: argiteriarekin zerikusia duten gainerako proposamenekin 
batera joango da bozketan, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Cambiar la iluminación en dos zonas concretas del barrio Karabel: (1) zona del 
parque, y (2) el acceso-camino que une el barrio y el parking 

Prozesuan aurrera: argiteriarekin zerikusia duten gainerako proposamenekin 
batera joango da bozketan, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Zinkoeneako zubiaren amaieran orbegozoko rotondara iristen dagoen zebrabideko 
argiztapena hobetu 

Prozesuan aurrera: argiteriarekin zerikusia duten gainerako proposamenekin 
batera joango da bozketan, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

  

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Más o mejor  iluminación en el barrio del puerto Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa 

Karobieta auzoko bus geltokian argia ipintzea 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, ez baita udal eskumena, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarena, baizik. Ikusi balorazio teknikoa 

Portu auzotik Kaxkora igotzeko bidean argiteria aldatu eta hobetzea (Leokako 

eskaileratan) 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Renovar alumbrado de Camino Negro Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa 

"Camino Negro" deitzen zaion bidea argiztatzea Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa 

Herri 

jasangarri

a 

KOMUNITATEAREN ZERBITZUAK: ARGITERIA 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
GI- 3410 bidea argiztatzea. Ibarluze poligono parean. Lizarra-berri etxearen 
paretik KATEA enpresaraino 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Renovar la iluminación de las partes que faltan en el  barrio Lizeaga, 

sustituyéndolos por LED 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

 

 

 



 

GARBITASUNA 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin, herritarrek lehentsi, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. Bozketa fasea 

errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Herriko garbiketa zerbitzua ugaritu, batez ere herrian ospatzen diren jai, jaialdi 
eta sagardotegi garaietan. Garai horietan ere edukiontziak ugaritu eta etengabe 
hustu. Eta erabiltzen diren ontziak soilik berrerabilgarriak izan daitezen bultzatu. 

Proposamenaren atal bat prozesuan aurrera: edalontzi berrerabilgarriak 
bultzatzeko, 30.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Kaleetako garbiketa egiten dituzten makinak egunetartu. Ixiltasuna eta 

kontsumoa hobetuz 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

De una vez, poner en marcha un sistema/servicios que hagan bajar los niveles de 
suciedad del pueblo: concienciación, vigilancia, medios, etc... 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 

Mas limpieza en todo el pueblo 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin zerikusia du, ez 
aurrekontuarekin. 

Langile ikastolak eskatzen du bere kirol eremuko aterpean dagoen lur biguina 
ondo garbitzea. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin zerikusia du, ez 
aurrekontuarekin. 

Limpiar todos los parques infantiles 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin zerikusia du, ez 
aurrekontuarekin. 

KOMUNITATEAREN ZERBITZUAK: GARBITASUNA 

Herri 

jasangarri

a 



 

HONDAKINAK 

 

 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Papeleras (de 4) mas cerca de los parques. 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Plastiko kopurua murrizteko erosketetarako poltsak, ontziak… berriz ere 
banatzea, udalak lehen egin zuen bezala. Hamaiketako eta meriendarako 
bilgarriak ere ikasleen artean. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Informazio euskarri edota ikastaro gehiago: 

- Herritarrak birziklatu eta berrerabiltzeko animatuz. 

- Altzariak noiz eta nola atera behar diren informatuz. 
- Garbigunea non dagoen, zertarako den eta nola eta noiz erabili behar den 
argituz… 
- Hondakin desberdinekin bildu ondoren zer egiten den jakiteko 

Herriko komunikabideak erabili daitezke horretarako eta aldi berean, informazioa 
edukiontzi edota zintzilikarioen ingurutan jarri. Auzo elkarteak parte hartzera 

gonbidatu eta informazioa itsuentzako egokitu ere. 
Informazio euskarri hauek lehiaketa bidez egin daitezke ikasleen artean, horrela, 
parte-hartzen ari garen heinean ikasten jarraitzen dugu. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Ontziak kandadu batekin eskaini, lapurketak murrizteko. 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Zintzilikarioak estuegiak dira eta batzuetan zaila da bertan dagokiona ondo 

zintzilikatzea. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Plaza Berriko zabor-ontziak txikiak dira eta gainezka egoten dira. Handiagoak 
jarri daitezke? 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Eskulan tailerrak antolatu asteburutan birziklapena eta berrerabilera lantzeko. 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Konposta egiteko ikastaroak antolatu. 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Mas papeleras 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Cursos para reciclar 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

KOMUNITATEAREN ZERBITZUAK: HONDAKINAK 

Herri 

jasangarri

a 



 

Papelera gehiago 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Kalean zakarrontzi gehiago jarri 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Hernaniko garbitasun maila hobetzeko asmoz, metroko, zakarrontzi-gune gehiago 
ezartzea. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Ampliar el número de puntos de recogida de aceite usado así como también los 
puntos de recogido de residuos como cd, bombillas....  

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Mejorar el mantenimiento de los puntos de recogida de aceite usado.  
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Ampliar el número de casetas de autocompostaje en los barrios. 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Instalación de más compostadoras comunitarias centrándose en barrios de la 

periferia como Santa Bárbara, Elizatxo Cementerio... 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Realizar un plan plurianual de instalación de pequeños garbigunes accesibles con 
tarjeta personalizada que permita el depósito de restos en cualquier día de la 
semana. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Información, campañas de concienciación, y en caso de que sea necesario, 
control y sanción en cuanto a los residuos y el reciclaje 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Papelera gehiago jarri herrian zehar 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Crear una forma en la que se puedan coger las herramientas del compost sin 

tener que meter las manos en el compost: (1) poner una cadena a las 
herramientas, o (2) habilitar una caja en el exterior  

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Retomar campañas de sensibilización sobre residuos 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Campaña de sensibilización para dueños/dueñas de perros 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Colocar más papeleras por la calles. En especial para residuos de mascotas. 
¡Contenedores de basura por favor! ( no por eso vamos a dejar de reciclar, que 
conste) 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Zaborrontzi gehiago kaleetan 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

 

 

 

 

 

 

 



 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 

El traslado de las casetas de compostaje a zonas menos infantiles.  
Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 
aurrekontuarekin. 

Udalari eskatzen diogu, dagokion neurrian, dendetan saltzen diren produktuen 

gehiegizko bilgarrien murrizketa bultzatzea; pizgarriak emanez hondakin gutxien 

sortzen dituzten produktuak saltzeagatik. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 

aurrekontuarekin. 

Zintzilikatzekoak zaindu eta bere ingurua maizago garbitu… Aldi berean, 
kokapena berrikusi, ikasle batzuk oso gertu ez dituztela diote. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 
aurrekontuarekin. 

Organikoen kuboak ere ondo garbitzea eskatzen da, askotan zaborrarekin 

itzultzen baitituzte. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 

aurrekontuarekin. 

Edukiontzi txikien falta sumatzen dugu Hernaniko kaletan eta daudenak maizago 
hustu behar direla iruditzen zaigu. Adibidez, “kaxkoko kaletan”, Sta. Barbara 
lakuaren inguruan ere, Zahar Egoitzaren inguruan, Sandiusterrin… (Gai honen 
inguruan ikasleek egindako planoa eransten dugu). 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 
aurrekontuarekin. 

Hondakin organikoak ere sarriago jasotzea gustatuko litzaiguke kiratsa gutxiago 
izateko ingurune horietan. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 
aurrekontuarekin. 

Asteburutan sortzen den plastiko pilaketa nolabait kontrolatu. 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 

aurrekontuarekin. 

Etxeko zaborra kaleko edukiontzi txikitan uzten dutenei isuna jarri. Udal balorazioan prozesutik kanpo: lan hau gaur egun egiten da. 

Ondo birziklatu eta konpostatzen duten herritarrei zabor tasa jaitsi. Udal balorazioan prozesutik kanpo: lan hau gaur egun egiten da. 

Mi propuesta para mejorar hernani es quitar el puerta a puerta y poner 
contenedores de basura 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesuaren baldintzetako bat da proposamen 
bakoitzak 125.000€ ezin dituela gainditu, eta proposamen honek aurrekontu hori 

gainditzen du. 

 

 



 
TXAKUR HONDAKINAK 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Ampliar el número de papeleras para excrementos para perros y poner puntos de 
bolsas para excrementos de perro en  las zonas de paseo. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo: Ikusi balorazioa 

Txakurren kaka jasotzeko poltsak jarri Balorazio teknikoan prozesutik kanpo: Ikusi balorazioa 

Poner mas papeleras y lugares para dejar las heces de los perros Balorazio teknikoan prozesutik kanpo: Ikusi balorazioa 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Txakurren kaka aparteko arazoa da. Gorotz hauek asko molestatzen dute jolas 
gunetan. Bereziki zerbait egin beharko litzateke jabeak kontzientziatzeko eta 
auzo berrietako berdegune edota parketan gune bereziak jarri txakurrak libre 
ibiltzeko eta bere beharrak egiteko. Bestalde, dagoeneko daudenak behatu, 
oraindik ez baitira behar bezala erabiltzen. Isunek funtzionatzen al dute? 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 
Penalizar a los dueños de perros que no recogen sus excrementos Udal balorazioan prozesutik kanpo: ekintza hau gaur egun udalak egiten du. 

Herrian txakurren gorotzak jaso ez daske ez eramateko ordenantza betetzeko 
bizikletan ibiltzen den udaltzaingo bat jartzea 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 
aurrekontuarekin. 

KOMUNITATEAREN ZERBITZUAK: TXAKUR HONDAKINAK 

Herri 

jasangarri

a 



 
KOMUN PUBLIKOAK 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Habilitar un nuevo baño público en la zona de tránsito de peatones/ paseo 

landare-zubipe-karabel-portu 

Prozesuan aurrera, komun publikoekin zerikusia duten proposamen guztiekin 

batera joango da bozketan, 65.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Instalación de cambiaderos para niños y niñas en todos los WC públicos 
Prozesuan aurrera, komun publikoekin zerikusia duten proposamen guztiekin 
batera joango da bozketan, 65.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Komun publikoak auzoetan 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, proposamena orokorregia delako, besteak 

beste, eta badaudelako gaiarekin zerikusia duten proposamen zehatzak. Ikusi 
balorazio teknikoa 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Tilosetako mutilen komun publikoan hesi bat jarri alkantarilan, ura tragatzea 

oztopatzen duten egoerak saihesteko 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Poner wc fijos en las zonas que se ponen durante 4 meses para la temporada del 
txotx, como los provisionales que se ponen estos últimos años: en los bajos del 
ayuntamiento, hay sitio para alguno 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

KOMUNITATEAREN ZERBITZUAK: KOMUN PUBLIKOAK 

Herri 

jasangarri

a 



 

HIRIGINTZA 

 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Izpizua, Larramendi kaleak peatonalizatu Urumea eraikina boatzea. Arau 
subsidiarioetan dagoen proiektua eidaztea. Ikus eranskina 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, prozesuaren 125.000€ko aurrekontu muga 
gainditzen duelako. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 
Arau subsidiarioek dioten bezala egin nahi diren auzo berrien proeiktuak 
gelditzeko beharra 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 
aurrekontuarekin. 

 

 

Herri 

jasangarria 

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA: HIRIGINTZA 



 

 

HERRI LANAK 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Poner una barandilla entre la fuente y la carretera de la pista deportiva de 
Zikuñaga 

Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 
joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

Eliminar los desniveles de las calles y plazas del Pueblo. Para evitar tropiezos, y 

accidentes sobre todo a las personas mayores 

Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 

joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

Arreglar la canalización de las aguas de la calle Balantxa Prozesuan aurrera, 50.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Rehabilitar la zona de García Goldaraz Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa 

Guardar una partida del presupuesto de este proceso para seguir ejecutando el 
proyecto Lizeaga 3.0 (o para la segunda fase, o remodelación madalena) 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Sustituir la canaleta de baldosa que va desde el portal 2 al 8 del barrio de Karabel 

por una canaleta metálica 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, dagoeneko egin delako. Ikusi balorazio 

teknikoa. 

 

 

 

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA: HERRI LANAK 

Herri 

jasangarria 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Osinaga auzoan dauden konkor edo badenak aldatzea, eta herriko gainerako 
kaleetan daudenen material berekoak jartzea 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Kiroldegiko frontoi sarrera eta komun publikoen ondoko terrazako lurra eta 

terraza konpondu eta inpermeabilizatzea, azpian sortzen dituen itoginak 
konponduz 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Subvención para limpiar las puertas y paredes de las viviendas de Hernani que 
están manchadas de pintadas 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Akarregi - Martindegi auzoan hainbat errepide asfaltatu eta konpontzea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

 

 



 
HERRI MOBILIARIOA 

 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Poner más bancos en algunos puntos de Hernani y zona de Florida 
Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 
joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

Renovar los bancos del parque de Karabel 
Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 
joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

Bancos subida Puerto a Hernani centro 
Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 
joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

Revisión y reparación de barandillas que están podridas y en mal estado entre 

otras las que hay en las escaleras de la Calle Elkano a Orkolaga 

Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 

joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

Bancos nuevos en el parque de karabel 
Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 
joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

Renovación bancos (Karabel) 
Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 
joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

Tilosetan, Izpizua kale aldera, txoznak eta pretil artean zeuden bankuak  (3) 
berriro jarri 

Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 
joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA: HERRI MOBILIARIOA 

Herri 

jasangarria 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Pintado con anti grafiti todas las fachadas y muros de piedra del casco histórico. 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Dar un ambiente al pueblo simpático, amable, natural y alegre por medio de unos 

jardines floridos y vistosos. Propongo que se aprovechen todas las zonas verden 
para poner flores, arbustos decorativos, vivaces y etc. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Quitar la chabola que se ha puesto como "pùesto de la policía municipal" en 
temporada de txotx, pasarla a los bajos del Ayuntamiento, por ejemplo la antigua 

recaudación (con entrada desde el túnel del Ayuntamiento) 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Poner relojes digitales con temperatura de ambiente en distintos puntos y barrios 
p.e rotonda 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

 

 



 
IRISGARRITASUNA 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Mejorar la iluminación de las escaleras que van desde Antziola hasta el barrio 
Iturmedi. Es decir, las escaleras que nacen al principio del paseo que une Antziola 
con Etxeberri, junta al bloque Iturmendi nÂº6 aproximadamente. 

Prozesuan aurrera: argiteriarekin zerikusia duten gainerako proposamenekin 

batera joango da bozketan, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Zaharren egoitzaren aurrean dagoen espaloian: aulki gehiajo jarrri. Baranda 
guztia saneatu 

Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 
joango da, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Iturmendi auzora iristeko aldapa bat egitea.irisgarritasunangatik.egunero umean 
aulkiarekin ibiltzen garenontzat beharrezkoa zaigu. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Realizar una rampa que suba desde la Florida hasta Iturmendi Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Mejorar el acceso desde el Puerto al Kaxko 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, prozesuaren aurrekontu muga gainditzen 
duelako. Ikusi balorazio teknikoa 

Elkanokaletik Oartzu kalera igotzen diren eskailerak kendu eta ranpa bat egitea 
(Lehen PSOE taberna zenaren eta pentsu denda/almazenaren artean dauden 

eskailerak 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Cambiar las escaleras que van desde la sociedad Txalaparta hasta la ikastola 
Elizatxo (no las que van al lavadero). O en su lugar, igualarlas. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Que se ponga un camino en donde se han puesto las escaleras para subir a las 
casas verdes de laiztiaga. Es posible hacerlo paralelo a las escaleras u otra idea 

que acorte el recorrido actual. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Mejorar elacceso a pie  mediante rampas/ cuestas) al barrio Iturmendi para poder 
ir con carritos de bebé 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA: IRISGARRITASUNA 

Herri 

jasangarria 



 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 
Mejorar acceso al pueblo de los vecinos de la cuesta de Elizatxo (Pipirita al 
Puerto). Ascensores, escaleras mecanicas....ayudarian a no confinar a los 
mayores en el patio de su casa los ultimos años 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetan proposamen bakoitzak izan 
dezakeen aurrekontu muga 125.000€koa da, eta proposamen honek muga hori 
gainditzen du. 

Kale Nagusiaren eta Andre Kale artean dagoen karkaban, Gudarien plazatik 

sarbidea duen horretan, kaxkoaren zati horretan dauden 100 etxebizitza ingururi 
pasarela bidezko igogailu sistemak jartzea posible den aztertzea da proposamena 
Karkaban, Nagusia eta Andre Kale atzekaldeko fatxadetan pasarela modukoekin, 
igogailu bat edo birekin etxe askori eman dakioke igogailua jartzeko aukera on 
bat. ORONAri proiektua aztertu dezan eskatu... eskatzea libre 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du harremana, ez 
udal aurrekontuarekin. 

Mejorar el apeadero de Hernani bien el pavimento o la seguridad, está 
deteriorado y peligroso 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da udalaren eskumena, 
ADIF-ena baizik. 

Mejorar acceso al pueblo de los vecinos de la cuesta de Elizatxo (Pipirita al 
Puerto). Ascensores, escaleras mecanicas....ayudarian a no confinar a los 
mayores en el patio de su casa los ultimos años 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetan proposamen bakoitzak izan 
dezakeen aurrekontu muga 125.000€koa da, eta proposamen honek muga hori 
gainditzen du. 

 



 
PARKEAK 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Renovación del parque-zona verde situada entre el Bolatoki y frontón de Etxeberri 
Prozesuan aurrera, berdegune eta parkeekin zerikusia duen proposamenean 
joango da bozketara, 125.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Reparar la zona baja de Goiz Eguzki, parque del padre Kardaberaz 
Prozesuan aurrera, berdegune eta parkeak berritzeko proposamenean aurkeztuko 

da bozketan, 125.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Parque de padre Kardaberaz antes Goiz Eguzki. Estudio y determinación del 
aprovechamiento de la parte baja de la finca, como zona de esparcimiento, 
barbacoas… 

Prozesuan aurrera, berdegune eta parkeak berritzeko proposamenean aurkeztuko 

da bozketan, 125.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Jolas gune eta parke estaliak Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Sokadun parke bat - Hernanin dauden parke guztiak adin bererako prestatuta 
daude... Sokadun parke bat adin desberdinentzako aproposa da. Adibide gisa  

Tolosako parkean daudenak. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, proposamenak 125.000€ gainditzen 
dituelako. Ikusi balorazio teknikoa. 

Mahaia eta aulkiak jartzea - Herritarrentzat Ave Marian dauden bezala mahai eta 
aulkiak jarri. Non? Feria azpian lehenago parke bat zegoen eta orain hutsik 
dagoen zonaldean. Karobietan Laubidieta ikastolaren beheko zonaldean, lehenago 
parke bat zegoen eta orain txakurrak paseatzeko erabiltzen dena. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Haur eta nerabeekin aurrez diseinatu eta adosturiko sokadun parkea egitea 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, proposamenak 125.000€ gainditzen 
dituelako. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA: PARKEAK 

Herri 

jasangarria 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Herriko edo parkeetako  paretetan rokodro txikiak haurrentzat, pana parkeko 
pareta adibidez 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Retirar la zona verde del parque infantil 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Mejora y cuidado de los parques. L@s niñ@s son el futuro de Hernani. La limpieza 
de los parques.  

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Aterpe en el parque de karabel 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

 

 



 
TXAKUR PARKEAK 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Iturmendiko txakurren parkean 24 orduz txakurrak aske egon daitezken eremu 
bat jartzea 

Prozesuan aurrera, bozketan txakur parkearen ideia bozkatuko da, baina 
balorazaio teknikoan ez du lekua zehazten, 14.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Iturmendiko parkean 24 orduz txakurrak aske egoteko eremua jartzea 
Prozesuan aurrera, bozketan txakur parkearen ideia bozkatuko da, baina 
balorazaio teknikoan ez du lekua zehazten, 14.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Una zona de 24h para perros en el parque iturmendi 
Prozesuan aurrera, bozketan txakur parkearen ideia bozkatuko da, baina 
balorazaio teknikoan ez du lekua zehazten, 14.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Kaixo, gustatuko litzaidake hernaniko iturmendi parkea 24 orduko txakur parke 
bilakatzea.  Txakur asko daude inguruan eta soluzio ona izango zen bigarren 24 
orduko parke bat bilakatzea. Hesien bidez edo akotazio bat eginik, ez zen diru 
asko gastatuko eta inguruko bizilagunak eta bidegorritik paseoan dihoazten 

pertsonak eskertuko lukete.  

Prozesuan aurrera, bozketan txakur parkearen ideia bozkatuko da, baina 

balorazaio teknikoan ez du lekua zehazten, 14.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Poner un parque 24 horas para perros en el barrio Laiztiaga. Se puede 
aprovechar el terreno que hay al lado, vallÃ¡ndolo para que los perros y dueÃ±os 
no molesten. La zona seria Iturmendi 

Prozesuan aurrera, bozketan txakur parkearen ideia bozkatuko da, baina 
balorazaio teknikoan ez du lekua zehazten, 14.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Iturmendiko gune berdeak (txakurrentzako zehaztua dagoen zatia) hesitzea edo 
istea. 

Prozesuan aurrera, bozketan txakur parkearen ideia bozkatuko da, baina 
balorazaio teknikoan ez du lekua zehazten, 14.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Txakurrak 24 orduz aske ibili ahal izateko guneak auzo ezberdinetan. 
Txakurrentzako parke modukoak edo gune askeak. 

Prozesuan aurrera, bozketan txakur parkearen ideia bozkatuko da, baina 
balorazaio teknikoan ez du lekua zehazten, 14.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Txakurrentzat egokitutako parkea Florida - Etxeberri auzoan. 
Prozesuan aurrera, bozketan txakur parkearen ideia bozkatuko da, baina 
balorazaio teknikoan ez du lekua zehazten, 14.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Elizatxo auzoan konpostatzeko etxearen ondoan dagoen parkean txakurrentzako 
leku itxi batean bihurtzea. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA: TXAKUR PARKEAK 

Herri 

jasangarria 



 

 

PLAZAK 

 

 
 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Udaletxeko plazaren (Gudarien plaza) lurra konpondu 
Prozesuan aurrera, plazaren irisgarritasuna errazteko neurria, irisgarritasunarekin 
zerikusia duten proposamenekin batera joango da bozketan, 73.860€. Ikusi 
balorazio teknikoa. 

Hacer en la plaza del Ayuntamiento un pasillo que cruce la plaza, que esté liso y 
no tenga coscas 

Prozesuan aurrera, plazaren irisgarritasuna errazteko neurria, irisgarritasunarekin 
zerikusia duten proposamenekin batera joango da bozketan, 73.860€. Ikusi 
balorazio teknikoa. 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
La Plaza Gabriel Zelaia esta enclavada en una zona con vecindario joven, con 
muchos adolescentes que los fines de semana y festivos cuando regresan a sus 
casas se encuentran que en ningun rincon de dicha plaza hay iluminacion 
suficiente, y lo que predominan son las zonas en penumbra y zonas totalmente 

oscuras. Si a eso le sumamos que es zona deportiva, hay canastas, miniporterias, 

zona de patinaje etc., y que es usado por muchos hernaniarras de todo el 
municipio, cuando anochece se encuentran tambien sin luz suficiente para seguir 
con sus actividades 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Arreglar Plaza Berri: hay baldosas sueltas y alcorques de los árboles estropeados; 

hay escalones peligrosos en 3 zonas que ya se han reclamado otras veces porque 
se han producido caídas 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Zinkoenean plazaren erdialdean iturri bat jartzea. Donostiako Bilbo plazakoaren 
antzekoa 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Plaza berrin Donostiako Bulbarreko kioskoaren antzera egitea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Tiloetako petrilak egurtu (Florida elizaren kanpoan dauden antzera, 

respaldorekin)  eta zuhaitz batzuk banku biribilekin inguratzea 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA: PLAZAK 

Herri 

jasangarria 



 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 
Arreglar la plaza de mañe y flaquer (la plazoleta en la que se relizaba educación 
vial y la parte de al lado, donde se quitó un parque infantil pero el suelo no se 
arregló). Además de añadir un paso de cebra en el parking para que podamos 
cruzar el parking, sin tener que esquivar los coches. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: berrikuntza hau egitea udalak aurreikusia 
dauka aurtengo aurrekontuan. 

Atsegindegiko itxidura berritzea. 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: berrikuntza hau egitea udalak aurreikusia 
dauka aurtengo aurrekontuan. 

Cambiar el cerramiento de Atsengindegi 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: berrikuntza hau egitea udalak aurreikusia 
dauka aurtengo aurrekontuan. 

 

 



 
BERDEGUNEAK 

 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Berdeguneetan aisialdi gune berriak sortzea. Ikus eranskina Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Lehengo urteko Hernani Erabakin berdegune sarea handitzeko azterketaren 
prposamen bat atera zen. Proposamen hori berreskuratzea proposatzen dut 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Hernani Green city bat izatea proposatzen da. Hiri berdeak, herri gure kasuan, 
natura kaleetara ekartzean datza besteak beste.  

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Herriko berdegune txikiak lorekin, zuhaitzekin, zihaixkekin, harri handiekin, 

lurrrarekin egindako mendixkak, hildako zuhaitzekin…dotoretzeko beharra 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Bedeguneak, errespetatuak izateko, forjazko hesi baju batekin inguratzea 
proposatzen da. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Herriko berdegune handiak lorekin, zuhaitzekin, zihaixkekin, harri handiekin, 
lurrrarekin egindako mendixkak, hildako zuhaitzekin…dotoretzeko beharra 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Zuhaitzak landatzea herriko pasealekuetan. Posible bada fruitu zuhaitzak 
landatzea proposatzen da. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Kale desnaturalizatuetan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea. Espaloi estua den 
lekuetan, txortoa aparkalekuetan egitea proposatzen da.  

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Berdegune itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea.  
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA: BERDEGUNEAK 

Herri 

jasangarria 



 

Zuhaitzak falta diren tzortoetan reposizioak egitea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Lidl Galarretakoa eta Martindegiko rotondetan zuhaitzak landatzea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Urumea ibaiaren bazterretan zehar korridore berde bat eta aisialde guneak 
sortzeko udalak proiektu bat egitea eta Urak-en defenditzea Ikus eranskina 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Zinkoeneako iturriaren parean hormigoizko bi jardinera edo pibote batzuk jartzea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Zuhaitz gabe , zuhaitz gutxiekin ea zuhaitza landatuta egon behar zuen tokian 
zuhaitz duten berdeguneetan zuhaitzak landatzea 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Ave Maria parkea Gladis enea parkearen antzera prestatzea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Herriko berdegune batzuk pertsonen erabilerako soilik esleitzea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Ave Maria parkea Gladis enea parkearen antzera prestatzea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 
Sta. Barbarako gotorleku eta harresiaren bista estaltzen duten sasiak kentzea 
(hormetan hazten direnak nahiz inguruan hazten diren sasi eta zuhaitzak). 

Udal balorazioan prozesutik kanpo geratu da: kudeaketa edo gestioarekin du 
zerikusia, udal baliabideekin kudeatu daiteke. 

 

 



 

 

ESPAZIO PUBLIKOA 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Haurren Etxea sortzea, haurrek eta haien inguruan biltzen diren komunitateak erabili dezaketen txoko 
goxo, anitz eta askea. Espazio hau, haurren iritzi eta beharretan oinarrituko da. Aipatu proposamenak, 4 
fase izango lituzke: 1.go Fasea: Haurren Etxearen proiektua gauzatzen hasten dadin, Ave Mariako 
eraikina beharrezko baldintzetara egokitzeko konponketa lanak egitea 2. Fasea: Prozesu Parte-hartzaile 

bat abiaraztea haurrekin eta komunitatearekin espazioaren antolaketa diseinatzeko 3. Fasea: 
Auzolanean amestu eta erabakitakoa, antolatzea: mantenua, kudeaketa eta jarraipenaren diseinua 4. 
Fasea: Espazioaren inauguruazioa eta proiektuaren jarraipena 

Prozesuan aurrera, hiru urteetan garatzeko hausnarketa 
izango da, 15.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Presupuesto para la renovación de las escuelas de Zikuñaga: renovación de la instalación eléctrica y 
arreglo de humedades 

Prozesuan aurrera, egoera aztertu eta berrikuntzak egiteko 
aurrekontua, 62.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

 

 

ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA: ESPAZIO PUBLIKOA 

Herri 

jasangarria 



 

 

 

ELKARBIZITZA, SEGURTASUNA 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Kaleetako paretetan muralen bitartez eta itxita dauden lokaleen erakusleihoen 

kartelen bitartez, sentsibilizazio esaldi era irudiak jartzea 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Nik uste dut Zaharren Egoitzan, Eguneko Zentroan larrialdietarako irteera bat 

beharrezkoa dela 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Herrian dauden arau hausteak kontrolatzeko udaltzaingoentzako 2 txirrinda 
elektrikoa erostea 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

 

 

 

 

Herri 

jasangarria 

SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA: ELKARBIZITZA, SEGURTASUNA 

Kaleetako_paretetan,_muralen#_


 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 

Vigilancia por parte de la Guardia Municipal del barrio del puerto. 
Udal balorazioan prozesutik kanpo geratu da. Udalaren eta elkartearen arteko 
kudeaketari dagokio. 

Poner más medios para intensificar los controles y así evitar que los perros anden 

sueltos. Así como las cacas de perro que hay por las calles y paseos 

Udal balorazioan prozesutik kanpo geratu da. Kudeaketa edo gestioarekin du 

zerikusia, ez aurrekontuarekin. 

Dotar de medios suficientes a los responsables de la vigilancia y control del 
pueblo para aplicar el DECRETO 296/1997,  de 16 de diciembre. ESPECTÁCULOS 
Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS. Departamento de interior G:V:B:O: 19 de 
diciembre 97, núm. 243 

Udal balorazioan prozesutik kanpo geratu da: kudeaketa edo gestioarekin du 
zerikusia, ez aurrekontuarekin. 

Herriko arauak eta ordenantzak betetzen ez dituzten pertsonak zigortzea, isunak 
jarriaz (…) 

Udal balorazioan prozesutik kanpo geratu da: kudeaketa edo gestioarekin du 
zerikusia, ez aurrekontuarekin. 

 

 



 

 

APARKALEKUAK 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Mis propuestas son: Barrio de Karabel la ampliación de aparcamiento paralelo a 
las vías del tren desde Karabel a Elizatxo y camino peatonal con biedegorri, 
también entre los bloque 4 y 6 (donde se puso las casetas prefabricadas un 
aparcamiento cerrado para motos y bicis.  

Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 
balorazio teknikoa. 

Hilerrian ondoan, bere atzean  dagoen aparkalekua• asfaltatzeko lanak egitea  ta 

marrak pintatzea. 
Prozesuan aurrera, 30.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Aparcamientos en zubipe. 
Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 
balorazio teknikoa. 

Parking Karabel 
Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 

balorazio teknikoa. 

Necesidad de más aparcamiento en barrio Karabel. Posibilidades: (1) en Zubipe 
(70 aparcamientos más), (2) siguiendo el camino de karabel al puerto por las vías 
del tren (expropiando una parte de suelo privado), (3) en el "boulevard" (nuevo 
paseo que une zubipe y karabel) 

Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 
balorazio teknikoa. 

Mejorar el aparcamiento en general. Sobre todo en el barrio Karabel. 
Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 
balorazio teknikoa. 

Colocar mas aparcamientos minusválidos en el ambulatorio de Hernani 
Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin loturiko proposamenekin batera joango da 
bozketan, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Parking para motos en el barrio Karabel 
Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 

balorazio teknikoa. 

Parking vecinos 
Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 

balorazio teknikoa. 

Aparcamientos en Zubipe 
Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 

balorazio teknikoa. 

Aparcamientos en Zubipe 
Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 
balorazio teknikoa. 

Aparcamientos en Zubipe 
Prozesuan aurrera, beti ere Ura Agentziak baimena ematen badu, 100.000€. Ikusi 
balorazio teknikoa. 

Aparcamiento bicis-motos (Karabel) 
Prozesuan aurrera, Karabeleko aparkalekuaren proposamenarekin batera joango 
da bozketan, 100.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA: APARKALEKUAK 

Herri 

jasangarria 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Urumea ikastolaren eraikuntza zaharrean doako parking publikoa egitea altueran, 
lur azpikoa egin beharrean, goruntz, aukera hau merkeagoa baita. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Crear zona de parking de residentes en Antziola 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Aparcamiento o parking centro del pueblo 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

6) Aparkatzeko arazoak daude. Zer egin? Noski 500.000 eurokoko aurrekontuan 
ezin daitekeela sartu, baina Urumea ikastolan dagoen aparkalekua handitzeko 
lanak berplanteatu. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Aparkaleku gehiago, batez ere Latxunbe eta Latxunbe berri auzo inguruan.  
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Parkin baten beharra ikusten dut, Oiartzungo parkin publikoaren antzeko zerbait. 
Herri honek kotxeekin duen arazoa ez baita konponduko marra gorri-urdinekin. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

LANDARE TOKI/VICENTE GOIKOETXEA inguruko gunea aparkaleku bihurtu 
(asfaltatu eta marrak margotu) eta kumun publikoak eraiki 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Habilitar zona de aparcamiento para motos Lizeaga 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Habilitar más plazas de aparcamiento en barrio Sorgintxulo: (1) talud entre las 
casas y la curva de la carretera, o (2) después de la pista deportiva 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Hacer un aparcamiento para coches seguido del campo de deportes de 
Sorgintxulo 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Un aparcamiento equipado para caravanas. Desagües fecales, tomas de agua, 
luz, comercios… 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 

1 Aparkaleku publikoak Milagrosa parkekoa handituta eta Urumeako eraikin 
zaharra botata. Lur azpian egin daitezke. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetan proposamen bakoitzak 
125.000€ko aurrekontua izan dezake gehienez, eta proposamen honek muga hori 
gainditzen du. 



 

 

BIDE SEGURTASUNA 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Intervenir en el cruce de la calle Larramendi con Onddi desde el punto de vista de 
la seguridad vial 

Prozesuan aurrera, seinalizazioa hobetuko litzake eta oinezkoen segurtasunarekin 
zerikusia duten proposamenekin joango da bozketan, 115.000€. Ikusi balorazio 
teknikoa. 

Neurriak hartzea oinezkoa ikusgarri egiteko. Horretarako espaloiak zabalduaz 
aparkatzeko autoen pareraino. Hainbat zebra-bidetan autoek ezin dituzte 
oinezkoak ikusi eta oinezkoak autoak ere ez. 

Prozesuan aurrera, Elkano kalean neurriak hartzea proposatzen da. Oinezkoen 
segurtasunerako neurriekin zerikusia duten proposamenekin joango da bozketara, 
115.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Atsegimdegiko kohesistentzia gunean hobekuntzak egitea. 

Prozesuan aurrera, proposamen honek jasotzen dituen puntu zehatz batzuk. 

Oinezkoen segurtasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera joango da, 

115.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Atsegindegi, Izpizua kaletakoak, Urbieta l, Txillida, Zinkoenea kohesistentzi 

guneen hasiera eta bukaerrako maldaren altuera aldatzea 

Prozesuan aurrera, kohesistentzi guneen konkorrak handitzea ez, baina bai 
guztiak kolore biziz margotzea. Oinezkoen segurtasunarekin zerikusia duten 
proposamenekin joango da bozketan, 115.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Redactar un anteProyecto de Bulevarizacización de la carretera ""del circuito"" 
(Rotonda Urnieta-Rotonda Galarreta) con los parámetros que se han seguido en 
la zona de Añorga-Rezola y, seguidamente, defenderlo ante la Diputación Foral. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, prozesuan ezarritako aurrekontu muga 

gainditzen duelako. Ikusi balorazio teknikoa. 

Portu auzoan, Shangai tabernatik Osinagarantza doan bidean espaloia edo 
oinezko bidea handitzea 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA: BIDE SEGURTASUNA 

Herri 

jasangarria 



 

Oinezkoek lehen pausoa emateko beldurra ez izateko, oinezkoen segurtasuna 

bermatzeko eta abiadura arauak errespetatzeko, oinezkoen joan etorri asko 
dauden zebra bideak, ibilgaluei 10km/h-ko abiaduran igarotzeko derrigortuko 
duten tamaina desberdineko kohesistentzia gune konkortuak bihurtzearen 
beharra 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Oinezko lehentasuna, segurtasuna, presentzia eta ibilgailuek abiadura murrizteko 
besteak beste, konkortuak diren kohesistentzia gune berriak sortzea. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Herriko kaleetan ibilgailuen abiadura arauak errespetatzeko irtenbide bat bilatzea Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Florida kalean oinezkoen lehentasuna handitzeko eta ibilgailuen 
abiaduramurriztek, kohesistentzia gune konkortauak, zebra bideak konkortzea 

eta zebra bide konkordun berriak egitea 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Poner más badenes para controlar la velocidad en Victor Hurgo y Larramendi 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Portu auzoaren sarreran seinalizazioa hobetu 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

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. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Habilitar un badén a la entrada de Antziola desde el bar Pepe, a la altura del 
puente de peatones, para asegurar que los coches disminuyan la velocidad 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Poner resaltos antes de varios pasos de cebra que sonpeligrosos para los 
peatones por los excesos de velocidad y poca conciencia de los conductores.  

Pasos de cebra peligrosos: 
- Calle Elkano (Motos Santi y plideportivo 
- Calle Txirrita (Rural, Amegar y Anexo) 

- Calle Sagastialde (Club de Atletismo) 
- Calle Antziola (Itxaspe) 

Estos son para mi los 7 pasos de cebra mas peligrosos 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

 

 



 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 
Hay que dar una solución definitiva al Barrio del Puerto-Elizatxo. El camino por la 
Ikastola Elizatxo ocasiona numerosos problemas, tanto para peatones como para 
el tráfico y mucho riesgo. Tengo soluciones: 1) hacer una acera como antes, 
aunque para ello se expropie a Astiasuinzarra -por un bien común-, antes se ha 

echo en otros lugares del pueblo (por ejemplo de la rotonda de la Ertzantza hacia 

Anziola). 2) Hacer un túnel peatonal paralelo al actual túnel de Renfe -como en 
Karabel-. (SI se puede, hay que insistir ante Renfe). 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da udalaren eskumena, 
ADIF-ena baizik. 

Orbegozo zubian abiadura arauak errespetatzeko eta arazoak konpontzeko 
arduraduren borondadea jartzea  

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketarekin edo gestioarekin du zerikusia, 
ez aurrekontuarekin. 

 

 



 
BIDEGORRI-BIZIKLETAK 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
2. Herrian ditugun bidegorri batzuk (adibidez, urbieta kalea anbulatoriatik hasita 
karobietako parkeraino) espaloiaren gainean egindakoak dira, ondorioz, bizikletak 

soilik ibili ahal dira bertatik. Nire proposamena, bidegorri horiek erabilera 
anitzagoa izan ditzaten  da, asfaltatu edota zelaitu eta horrela patinekin, 
patineteak...ere erabili daiteke.  

Prozesuan aurrera, mugikortasun jasangarriarekin zerikusia duten 
proposamenekin batera joango da bozketan, 82.640€. Ikusi balorazio teknikoa. 

3. Bidegorrien sarea sortu eta paneletan jarri (bidegorrien mapa).  
Prozesuan aurrera, mugikortasun jasangarriarekin zerikusia duten 
proposamenekin batera joango da bozketan, 82.640€. Ikusi balorazio teknikoa. 

2 Bizikletak gordetzeko parkina itxia (Institutukoaren antzekoa, ez da horren 
handia behar) 

Prozesuan aurrera, mugikortasun jasangarriarekin zerikusia duten 
proposamenekin batera joango da bozketan, 82.640€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Aparcamiento techado para bicis en Zikuñaga 
Prozesuan aurrera, mugikortasun jasangarriarekin zerikusia duten 

proposamenekin batera joango da bozketan, 82.640€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Aparcamiento para bicis y motos a la altura de los portales 6 y 4 de Karabel 
Prozesuan aurrera, motorren aparkalekua karabeleko aparkalekuarekin batera 
joango da bozketan, 100.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Hernaniko bidegorri sarea handitu, txukundu e.a. 
Prozesuan aurrera, mugikortasun jasangarriarekin zerikusia duten 
proposamenekin batera joango da bozketan, 82.640€. Ikusi balorazio teknikoa. 

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

ahal izateko estalpeak Biteri inguruan. 

Prozesuan aurrera, mugikortasun jasangarriarekin zerikusia duten 

proposamenekin batera joango da bozketan, 82.640€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Bidegorriak aprobetxatzeko bizikletak elektrikoak alokairuan ipintzea Donostian 
bezala. Aldapa ugari ditugu herrian eta. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Portu auzotik Elorrabira (barrutik, Osiñagatik) bidegorri bat egitea. Ondoren, 

herriko bidegorri sarearekin lotu. 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Txirrita kaleko errepide nagusia estutzea bidegorri bat sortuz edo espaloiak 

zabalduz edo posible bada biak eginez 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA: BIDEGORRI-BIZIKLETAK 

Herri 

jasangarria 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Crear un registro municipal de bicicletas. 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

En cinconea, rebajar la acera para que se puedan incorporar las bicis al bidegorri, 

junto a la parada de autobuses rojos. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Bizikletentzako aparkaleku estalia egokitu Portu auzoan 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Bizikletentzako aparkaleku estalia egokitu Elizatxo auzoan 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 
Construir o promover que se conecte el bidegorri entre Galarreta y Errekalde. En 
las partes que correspondan a Hernani, hacer el bidegorri y en las partes que 
correspondan a Donostia o a la Diputación de Gipuzkoa, promover qu ese haga 

ese bidegorri. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da udalaren eskumena, 
Gipuzkoako Foru Aldundiarena baizik. 

Bidegorri bat Añorgaraino!!! Edo autoen abiadura makaldu 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da udalaren eskumena, 
Gipuzkoako Foru Aldundiarena baizik. 

 

 



 

 

GARRAIO PUBLIKOA 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 

Sorgintxulo sarreran dagoen markesinaren irisgarritasuna hobetzea 
Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 
joango da bozketan, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Arreglar la marquesina de Sorgintxulo - Meabe 

Prozesuan aurrera, irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera 

joango da bozketan, 73.860€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Construir o promover que construya una marquesina y paso de zebra para la 
parada de autobus de Errekalde de la ínea G2. Si la competencia para mejorar 

esta parada y el paso de zebra es del ayuntamiento de Hernani, construir la 
marquesina y hacer el paso de zebra. Si la competencia es de otra institución 
(ayuntamiento de Donostia o Diputación) promover que se haga. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 
Hala ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak abiatu duen Aurrekontu Irekien prozesuan 

sartu da proposamena 

Markesina berria egin herri barneko autobusaren hainbat geltokitan: (1) 
Etxeberriko frontoiaren atzean, (2)Txoko/Bestizan kalearen hasieran, eta (3) 
Sagastialden (Grupo San Antonio). 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 

Autobus Garayar que pase por Antziola para salir a Donostia 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: ez da Udalaren eskumena, Gipuzkoako Foru 
Aldundiarena baizik. 

SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA: GARRAIO PUBLIKOA 

Herri 

jasangarria 



 

 

OINEZKO BIDEAK 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Elizatxo auzaon, Pipiritatik Lizeaga auzora doan errepidean dagoen eskailera 
ondoan oinezkoentzat espaloia egitea. 

Prozesuan aurrera, 100.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Hacer un paseo a lo largo del rio. No me refiero a un espacio puntual para 

acceder a él, sino a un gran paseo a lo largo de todo el recorrido a su paso por 
Hernani, como han hecho en la mayoría de los pueblos que nos rodean, 
acercándolo y recuperando las riveras para los habitantes del pueblo, lo que 
mejoraría  la calidad de vida de los vecinos. No se necesitaría una gran 
infraestructura en mi opinión , sino despejar los márgenes y construir un camino 
de tierra batida, que además sería más natural que un carísimo embaldosado 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

3 Argiztapena eta asfaltoa hobetu Portu eta trenbide geltokiaren arteko bidean Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Portu auzotik tren geltokira doan bidean hobekuntzak egitea: argiteria aldatu 
(argi intentsitate gehiago eta LED) eta lurra aldatu 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Arreglar la calle Latsunbeberri Nª 16-17-18-19-20-21-22-23 Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Arreglar la calle Latsunbeberri Nª 16-17-18-19-20-21-22-23 Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Herritarrok pasiatzeko ibilbide lauak, naturalagoak, luzeagoak eta duinagoak 
izatea. Ikus eranskina 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Gartzia Goldaraz auzoan dagoen zebra bidea lekuz aldatu Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Oinezko zebra bide KONKORTU eta ZABAL berriak egitea Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Oinezko zebra bide gune berri konkortuen beharra Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA: OINEZKO BIDEAK 

Herri 

jasangarria 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Estuak diren espaloiak zabaltzea eta ahal bada zuhaitzak landatzeko txortoak 
egitea 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 

Poner una balla protectora en la parte del río del Camino Negro 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da udal eskumena, URA 
Patzuergoarena baizik. 

Camino peatonal Karabel-Portu por Pagola 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da udal eskumena, ADIF-
ena baizik. 

Galarreta-Sorgintxulo_ Karobieta- Txantxilla lotzen duen errepidearen 
boulebarizazaioa, alboetan espaloiak jarriz 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da udal eskumena, 
Gipuzkoako Foru Aldundiarena baizik. 

 

 

 

 



 
 

TRAFIKOA 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Las paradas de autobús, para no entorpecer el trafico, quitar la acera saliente que 
hay en las marquesinas y hacer un hueco en la acera para que el autobús entre 
un poco a la derecha 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Hacer un talud quitando medio metro en la calle Larramendi desde la intersección 
con lizarraga hasta el final, ampliando la carretera 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Pibote en el último tramo a la salida del barrio del puerto en la acera para que no 

aparquen coches (justo al final de  la cuesta si sales del barrio). 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Ampliar el acceso al barrio Laiztiaga. 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Poner doble dirección de trafico rodado en la C/ Antziola, se podría mantener el 
aparcamiento actual  

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

1) Ejecutar una solución que facilite el acceso a la rotonda de Antziola y de este 
modo a una de las SALIDAS principales de Hernani, abriendo un nuevo vial 
perpendicular a la calle Antziola. SE SOLICITA: 1).-Ejecutar una solución que 
facilite el acceso a la rotonda de Antziola y de este modo a una de las SALIDAS 
principales de Hernani, abriendo un nuevo vial perpendicular a la calle Antziola. 

2) Que la calle Oriamendi siga manteniendo su carácter de vial de coexistencia y 
tránsito interno vecinal. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

SEGURTASUNA ETA MUGIKORTASUNA: TRAFIKOA 

Herri 

jasangarria 



 

Cambiar la señalítica de la rotonda de la Florida, poniendo una señal más grande 

de "fin de trayecto-carretera" 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Cambiar el sentido de la circulación para la entrada al barrio Antziola, y habilitar 
una zona para poder aparcar en bateria 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Hacer una vía de salida hacia la carretera a la altura del portal 74 de Antziola 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Mejorar el acceso en coche al barrio Iturmendi (para evitar dar tanta vuelta) 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Mejorar la movilidad del tráfico rodado 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Barianteak sortzen dituen kutxadura mota ezberdinak murrizteko beharra 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 
Agrandar el tunel subterraneo que hay debajo de la estación de tren de Florida 

auzoa, puesto que no caben todos los coches, y de este modo se aligeraría en 
gran medida el trafico de coches en el casco urbano al con todos los coches que 
van dirección astigarraga, goizueta, etc... 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da udal eskumena, ADIF-
ena baizik. 

Control de los coches aparcados en doble fila. 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin zerikusia du, ez 
aurrekontuarekin. 

Control de velocidad en las calles Florida y Sagastialde (pista de atletismo). 
Primera opción habilitar radares; en el caso de que no se pueda badenes. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin zerikusia du, ez 
aurrekontuarekin. 

Zarata kutsadura sortzen duten ibilgailu trukatuen arasoa konpontzea 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin zerikusia du, ez 
aurrekontuarekin. 

Herria erdibitzen duen Gi-2132 errepidea boulebarizatzeko beharra 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da udal eskumena, 
Gipuzkoako Foru Aldundiarena baizik. 

 

 



 

 

INGURUGIROA 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Ampliar el parque de huertos urbanos y cambiar la forma de gestionar el parque.  Prozesuan aurrera, 72.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Habilitar nuevos huertos urbanos en la zona de Sorgintxulo Prozesuan aurrera, 72.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Herrian egin zen zarata mapak eman zituen leku kritikoetan interbentzioak egitea 
Prozesuan aurrera, kutsadura murrizteko plana eta proposamen hau elkarrekin 
joango dira bozketan, 40.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Baratze parke gehiago sortzea Prozesuan aurrera, 72.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Minbizi tasa azaltzen duen mapa bat sortzea honen arabera kutxadura murrizteko 
plana sortzea 

Prozesuan aurrera, minbizi tasarena ez da udal eskumena, baina kutsadura 

murrizteko plana egin dezake. Beraz, Zarata mapa eta proposamen hau 

elkarrekin joango dira bozketan, 40.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Baratze parke gehiago sortzea Prozesuan aurrera, 72.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Egunerokotasunean erabiltzen diren produktu kimikoak sortzen duten osasun eta 
produktu hauek inguru giroan ez bukatzeko… herriko ikastetxeetan erakusteko 
programa bat sortzea 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

Herri 

jasangarria 

INGURUGIROA 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
A UN PUEBLO AÚN MÁS ECOLÓGICO! Creo que es vital que ayudemos, 
eduquemos y concienciemos a los dueños de los perros a ser más responsables y 

ecológicos. Propongo que introduzcamos un sistema para recoger los 

excrementos de los perros usando bolsas biodegradables. El plan puede tener 
fases 1. Reforzar que los dueños de mascotas recojan las heces de sus perros. Si 
no, quizás tienen que pasar unos días haciendo trabajos como sustitutos de 
limpieza de calles o tienen que pagar una multa. 2. Hernani proporcionará bolsas 
de caca gratis durante un cierto periodo de tiempo. Estas bolsas se colocarían en 
dispensadores de varios puntos del pueblo. 3. Después de ese periodo de tiempo, 

se animará a las personas a comprar sus propias bolsas de caca biodegradables 
con la ayuda del Ayuntamiento. Estas bolsas se pueden comprar a granel a un 
precio más barato y luego se venden a la gente de la ciudad a un precio más 
económico. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN PÚBLICA 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Herriko airea kutsatzen duten lantegien inguruko berdeguneetan zuhaitzak 

landatzeko beharra zuhaitzak landatzea 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Herriko kaleak atseginagoak, lasaiagoak… izateko proiektu bat idaztea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 

Ingurugiro kutsaduraren benetako neurtzaileak jarri gizartearen bistan 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: proposamen hau ez da Udalaren eskumena, 
Eusko Jaurlaritzarena baizik. 

Autobus gorria Txirrita kaleko geldialdira iristen direnean, motorrak eta 
haizaegailuak itzaltzea.. Atsegindegiko G1 geltokian gauza bera gertatzen da 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketarekin edo gestiorekin du zerikusia, 
ez udal aurrekontuarekin. 

 

 



 

 

ELIKADURA 

 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Elikadura subirotasuna izateko hainbat ekintza egitea Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

Herri 

jasangarria 

TOKIKO GARAPENA ETA ELPLEGU SUSTAPENA: ELIKADURA 



 
MERKATARITZA 

 

 

 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 

Gabonetako argiak berritu 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

 

 

TOKIKO GARAPENA ETA ELPLEGU SUSTAPENA: MERKATARITZA 

Herri 

jasangarria 



 

 

TOKIKO GARAPENA 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA EGOERA 
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, 75.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Langabezian edo lan egoera prekarioan dauden langileei diru laguntzak eskeini 
Prozesuan aurrera, laguntza sozialak indartzeko proposamenekin batera joango 
da bozketan, 80.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Udalak egin behar dituen lan batzuk herriko gazteek egin ditzakete. Horretarako 
herriko gazteen lan-poltsa bat osatzea. Ikasleak, langabetuak edo nahi duen 
beste inor apuntatzeko 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

 

 

TOKIKO GARAPENA ENPLEGU SUSTAPENA: TOKIKO GARAPENA 

Herri 

jasangarria 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA EGOERA 
Hernani eta eskualdeko jendearentzat badago Kooperatzen izeneko programa 
bat, ekintzailetasuna bultzatzeko, ekonomia sozial eta eraldatzaileari lotutako 

proiektuak sustatzeko. Benetan baliogarria da eta fruituak emango dituela uste 

dut. Halere, faltan botatzen dudana da programa horri jarraipena emango dion 
zerbait. Hau da, Kooperatzenen sortzen diren enpresek / proiektuek leku fisikoa 
behar dute aurrera egiteko eta askotan hori da oztopo handiena proiektua aurrera 
ateratzeko orduan. Kooperatzenek eskaintzen ditu Gabriel Zelaian bulego batzuk 
baino beharra ikusten dut espazio handiagoak eskaintzeko, proiektu guztiak ez 
direlako bulego txiki batean sartzen. Hortaz, nire proposamena da Udalak herrian 

hutsik dauden lokal edota pabelloi/poligono batzuk eskuratzeko laguntzak jartzea 
herriko proiektu hasi berrientzat. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Transpacarren ikastaro desberdinak antolatu herriko merkataritzarekin lotura 
dutenak, bertaratzen diren langabetuak ondoren praktikak herriko dendetan edo 
enpresetan  egin ditzaketen aukera eman 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

Herriko merkatariek, autonomoek... Errelebo generazionala izan ditzaten herriko 

langabetuekin (gazte eta heldu) proiektu bat eratu. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 2. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 2. leheneste saioaren memoria 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA EGOERA 
Orientazio zerbitzua Lagabetuentzako eta lanean aritzen direnentzako Udal balorazioan prozesutik kanpo: gaur egun egiten da. 

 

 



 

 

ZERBITZU SOZIALAK 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Ampliar el presupuesto para Ayudas de Emergencia Social y Ayudas para el 
Alquiler. 

Prozesuan aurrera, laguntza sozialak indartzeko proposamenekin batera joango 
da bozketan, 80.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Babesgabetasun egoeran dauden herritarrentzako mikrokredituak indartu. 
Prozesuan aurrera, laguntza sozialak indartzeko proposamenekin batera joango 

da bozketan, 80.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Alokairu sozialerako edo alokairurako dauden herri diru-laguntzak indartu. Ikusita 
alokarairuen eskeintza urria eta garestia diru laguntzak egoera honetara egokitu 

Prozesuan aurrera, laguntza sozialak indartzeko proposamenekin batera joango 
da bozketan, 80.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

Arazo energetikoak edota emergentzia ekonomikoak pairatzen dituzten 

etxeentzako diru-laguntzak eskaini. Bono sozialak indartu edo sortu. 

Prozesuan aurrera, laguntza sozialak indartzeko proposamenekin batera joango 

da bozketan, 80.000€. Ikusi balorazio teknikoa 

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, 4.500€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Bi haur dituen gurasobakarreko familientzat familia ugariek dituzten abantaila 
eskaintzea, laguntzat kiroldegiko tataedorifa edo udal zergetan… 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

ZERBITZU SOZIALAK 

Herri 

solidarioa 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Zaharren egoitzan: Pasillo luze amaiezinetan / geletan paisaiak margotu edo 
pegatu. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

Zaharren egoitza: Aire-freskagarriak jarri pasilloetan 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 3. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 3. leheneste saioaren memoria 

 

 



 

 

 

BERDINTASUNA 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 

Aumentar las horas del servicio Plax 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, aurrekontu arruntetik handituko baita 

zerbitzua. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

BERDINTASUNA 

Herri 

solidarioa 



 

 

HEZKUNTZA ETA HEZIKETA 

 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Elizatxo Eskolako eremuaren barruan dagoen belardiaren egokitzea. Balorazio teknikoan prozesutik kanpo: ikusi balorazio teknikoa. 

Gizarte, balioetan, koperazioan, kolektibiatean eta kontsumo arduratsua eta 
murritzagoaren inguruan herriko eskoleta guztietan formakuntza eskaini 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo: Ikusi balorazio teknikoa 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Herriko teknikari zein politikoei formakuntza hau jasotzeko prozesuaren diru 
partida bat erabiltzea  

Udal balorazioan prozesutik kanpo: Udalak badauka partida bat formaziorako, eta 
beraz, kudeaketarekin du zerikusia, ez aurrekontuarekin. 

 

 

 

Herri 

aktiboa 

HEZKUNTZA ETA HEZIKETA 



 

 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Quitar la valla de CEMENTO que rodea el campo de fútbol de Zubipe. Prozesuan aurrera, 28.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Gazteak bizikletarekin ibili, jolastu, salto, e.a. egiteko eremu bat egokitzea. Skate 
park moduko bat bizikletarekin ibiltzeko.  

Prozesuan aurrera, 125.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

REMODELACION DE VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL DE ZUBIPE se propone 

la ejecucion de una entreplanta que rebaje la altura de los vestuarios con 
materiales aislantes para reducir el volumen de los mismos y evitar la 
condensacion por las duchas en todas las instalaciones y a la vez conseguir un 
nuevo espacio para su aprovechamiento como zona de reunion,o gimnasio, local 
para guardar material etc 

Prozesuan aurrera, 125.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

En algún parque poner "gimnasio al aire libre", así como hay para personas 

mayores que haya también para ejercitarse gente deportista. 

Prozesuan aurrera, Portu auzoko ariketa fisikorako makinen proposamenarekin 

batera joango da bozketan, 40.000€. Ikusi  balorazio teknikoa. 

1. Ibilbide sare bat sortu, oinez edota korrika egiteko. Ibilbideak sortu, markatu 
eta panelak jarri ibildideen maparekin. Herri askotan ibilbide osansuntsu 
izenarekin ezagutzen dira.. Bai herri barruan eta baita ere inguruko guneetan 
(mendi,...) 

Prozesuan aurrera, mendi ibilbideen proposamenarekin batera joango da 
bozketan, 29.700€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Tilosetako frontoiko aldgelak egokitzea 
Prozesuan aurrera, Ezkiagako hobekuntzen proposamenekin batera joango da 
bozketan, 37.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Bizikleta pista bat Prozesuan aurrera, 125.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Mas máquinas elípticas, son pocas Prozesuan aurrera, 10.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Tilosetako frontoiko atzealdeko komunak martxan jarri 
Prozesuan aurrera, Ezkiagako hobekuntzen proposamenekin batera joango da 
bozketan, 37.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Tilosetako aldagelak konpondu eta egokitu. 
Prozesuan aurrera, Ezkiagako hobekuntzen proposamenekin batera joango da 
bozketan, 37.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Zubipe kirol instalazioko aldagelak berritu Prozesuan aurrera, 125.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Mendi ibilbideak berriz markatu eta panelak jarri. 
Prozesuan aurrera, herriko ibilbide sarearen proposamenarekin batera joango da 
bozketan, 29.700€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Tilosetako frontoi atzeko aldagela, komuna berritu 
Prozesuan aurrera, Ezkiagako hobekuntzen proposamenekin batera joango da 

bozketan, 37.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Kalistenia parkeak  
Prozesuan aurrera, Portu auzoko ariketa fisikorako makinen proposamenarekin 
batera joango da bozketan, 40.000€. Ikusi  balorazio teknikoa. 

 

Herri 

aktiboa 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA 

 



 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Gure proposamena: Latsunbeko (edo Hernaniko beste bat) frontoia estali, 
ezkerreko pareta atzeraino luzatu eta altxatu futbol zelaira doan pasabidea 
kenduz eta lurra pulitu 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, prozesuaren aurrekontua gainditzen du 

(125.000€). Ikusi balorazio teknikoa. 

Kirol instalakuntzen jarraipena eta hobetzea  Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

5) Frontoi estali bat - Hernanin ez dago jolasak egin ahal izateko inolako leku 
estaldurik, Atsegindegi ezik. Non? Latxunbeko frontoia edota Tilosetako frontoia. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, prozesuaren aurrekontua gainditzen du 
(125.000€). Ikusi balorazio teknikoa. 

Latsunbe berriko frontoia estali. Erabilera anitzerako 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo, prozesuaren aurrekontua gainditzen du 
(125.000€). Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Portu auzoan atzeko aldean (frontoia dagoen tokian), zelaian, adineko 
jendearentzat gimnasiako aparatoak jartzea eta bizikletak gordetzeko tokia 
(instituto ondoan dagoenaren antzekoa, baino askoz txikiagoa noski). 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

1 Helduentzako gimnasia parkea Portun 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Ariketa fisikoa egiteko makinak jartzea Portu auzoan 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Ariketa fisikoa egiteko makinak jartzea Elizatxo auzoan 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Igerilekuko solairium-a estali 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

Jaurtiketa kaiola konpondu edo berritu 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 1.go leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 1. leheneste saioaren memoria 

 



 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Ampliar el horario del polideportivo sábados, domingos y festivos. El día 1 de 
mayo ha estado cerrado por ejemplo y a los usuarios nos ha parecido mal. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 
aurrekontaurekin. 

A las cintas que son para correr ponerles un letrero. Muchas veces hay gente 

andando en las cintas de correr habiendo cintas de andar libres. 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 

aurrekontaurekin. 

Tilosetako frontoia tapatu 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetan proposamen bakoitzak ezin 
du 125.00€ko aurrekontua baina handiagoa izan, eta proposamen honek muga 
hori gainditzen du. 

Kiroldegiko goiko solairuko polates, indoor malling eta spinningeko gelak berritzea 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: Udalak aurtengo aurrekontuan aurreikusia du 

partida bat horretarako. 

Polikiroldegiko azken solairuko estalkia konpondu edo aldatu 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: Udalak aurtengo aurrekontuan aurreikusia du 
partida bat horretarako. 

 

 



 
 

 

KULTURA 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Haur, gaztetxo eta gurasoak elkarrekin egiteko hainbat ekintza yoga, dantza 
desberdinak, kirolak. 

Prozesuan aurrera, 13.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Tilosetako eszenarioa hobetu 
Prozesuan aurrera, Ezkiagako hobekuntzen proposamenekin batera joango da 
bozketan, 37.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Erraldoien konpartsa hilean behin ateratzea herriko.kaleetan zehar Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Haurrentzat kultur ekintza gehiago, antzerkiak, filmak euskaraz… Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Biteriko ikastaroetan haurrentzat eskaintza zabalagoa Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

7) Haur txoko apropos bat 6-12 urteko haurrentzat - adibide gisa Aieteko 
kulturretxekoa. Non? Urumea eraikia botatzeko asmotan badira, bertan 
kulturetxeari laguntzeko eraikin polianitza 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Herriko ikastetxeetatik bideratua irratsaioak egiteko aukera zabaltzea herriko 

irrati librea erabilita. 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Milagrosa txukundu: itoginak daude, lurra altxatzen ari da... Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Biteriko ikastaroetako eskaintzan aniztasun gehiago, ikastaro berriak eskaini: 
zirkoa, antzerkia, beste dantza mota batzuk, etab. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Musika eskolako musika tresna eskaintza handitzea: Oboea, zeharkako txirula, 
fagota, tronpa, tronboia… 
Eta jada badauden batzuen ordutegia handitzea: perkusioa, klarinetea… Iruditzen 
zait pianoa, akordeoia eta saxofoia eta beste tresnen arteko alde handia dagoela. 
Gure kasuan, zehazki, zeharkako txirula egotea nahi genuke. 

Balorazio teknikoaren zain. 

10.000€ aspalditik egiten ari garen ipuina finantziatzeko. Ipuina jendea 
sentsibilizatzeko eta egoera larriak salatzeko. Ipuina dago idatzia, itsuek ere 
ulertu dezaten. Marrazkiak erliebeetan, ukitu ditzaten 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Herri 

aktiboa 

KULTURA 

 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 

Udal liburutegian euskarazko ipuin gehiago 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Haurren ipuin kontalariak antolatzen diren moduan helduentzat ere ipuin 

kontalariak, bitartean haurrentzat ere zerbait antolatuta gurasoak joan daitezen 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

1) Haurrak etxeko lanak egiteko lekua eskasa da - Liburutegian leku aproposa 
beharko litzateke hau egin ahal izateko. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

2) Kulturetxean takilak jarri herritarrak gauzak uzteko aukera eduki dezagun - 
Beharrezkoa delakoan nago, gauzekin gora eta behera ibili behar izan Gabe. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Crear un concurso de grafitis que de tres premios a tres proyectos de los artistas 
que se presenten. Parte del premio será directo y otra, será financiar al artista la 
ejecución de dicho proyecto 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

4. Biteriko ikasketa gela, ordenagiluekin lan egiteko hornitu (entzufe gehiago...) 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Liburutegian liburuez gain heldu zein umeentzako mahai jolasak maileguan 
uzteko aukera izatea. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Nuevo paragüero en Biteri 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Erraldoi bikote berria erosi Hernanirako 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

San joanetan gazteei bideratutako egitarauan ekintza berriak sartzea 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Crear un premio literario Victor Hugo 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Liburutegia liburu eta eskaintza handiagoz hornitzea: aniztasun gehiago, liburu 
mota ezberdinen presentzia handitu, genero ezberdinei leku gehiago eskaini, 
gomendioetan nobelaz gain beste genero batzuk sartu, etab. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Pareta handi zein zonalde ilun eta grisetan muralak egiteko partida bat sortu 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Seguir mejorando kultuetxe - ventanas / pintura 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Ikasgela Biterikoa baldintzak hobetu 
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Liburutegian ikasle gelako isolamendua jartzea  
Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Musika-eskolarako instrumentu berriak erosi (eskusoinuak eta trikitixak batez 
ere) 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 



 

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. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Ave Maria eraikina konpontzeko lanak egitea, herriak erabilera bat eman 

diezaion. Eguneko kulturgune bat izan daiteke, ludoteka bat egin daiteke 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetako proposamenek ezin dute 

125.000€ko aurrekontua baina handiagoa izan. 

EKINTZA KULTURALAK EGITEKO ERAIKUNTZA 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetako proposamenek ezin dute 
125.000€ko aurrekontua baina handiagoa izan. 

Udaletxeak dauzkan baliabideen informazioa jakinaraztea edozein taldek burutu 

ekintzaren bat burutu nahi izanez gero zer aukera dituen jakitea 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: kudeaketa edo gestioarekin du zerikusia, ez 

aurrekontuarekin. 

Kultur areto handi eta berria Urumeako eraikin zaharra dagoen lekuan egin liteke. 
Emanaldietarako aretoaz gain, barnebildu behar lituzke musika eskolako klaseak 
emateko gela gehiago (gaur egungo ez dira klase guztiak musika eskolan bertan 

ematen, leku faltagatik), hainbat taldetarako lokalak (izan entseguetarako, 
materiala biltzeko...), bilera gelak eta hitzaldi eta bestelako jarduera txiki 

gehiagorako gela gehiago, tailerretarako gela gehiago eta sorkuntza ekimen eta 
taldeei bideratutako gela gehiago. Herri sarreran kokatuta legokenez, eta 
aparkalekua balu, bertaratzea erraza izango litzateke eta herriko erdigunean 
kokatuta egongo litzateke herriko kultur jardueraren zati handi bat, herriari bizia 
emanez. Gainera, beste areto batzuk gertu izango lituzke, lan-harremanak 
erraztuz: Sandiusterriko aretoa, Milagrosa, Atsegindegiko plaza estalia, musika 
eskola, Biteri, Kantuz eskola, Gazte Txokoa... 

Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetako proposamenek ezin dute 
125.000€ko aurrekontua baina handiagoa izan. 

Un auditorio 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetako proposamenek ezin dute 
125.000€ko aurrekontua baina handiagoa izan. 

Ave Marian liburutegia kokatzea, leku hori aprobetxatzeko. 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetako proposamenek ezin dute 

125.000€ko aurrekontua baina handiagoa izan. 

Kultur etxea berria 
Udal balorazioan prozesutik kanpo: prozesu honetako proposamenek ezin dute 
125.000€ko aurrekontua baina handiagoa izan. 

 

 



 

 

ONDAREA 

 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA AZALPENA 

Santa Barbaran, plazatik ermitara doan bidean hobekuntzak egitea: begetazioa 
moztu, lurra garbitu eta aukera badago ez irristatzeko tratamendua eman eta 
barandilla bat egokitu 

Prozesuan aurrera: proposamen honek hainbat atal ditu, begetazioaren gaia udal 

mantenutik bideratuko da, eta barandilla berriz, prozesuan joango da 
irisgarritasunarekin zerikusia duten proposamenekin batera. Ikusi balorazio 
teknikoa. 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Herrian dauden plaka eta sinbolo frankistak identifikatu eta kentzeko azterketa 
bat egin, eta ondoren kendu Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

 

 

Herri 

aktiboa 

ONDAREA 



 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Osiaga Auzoan Txuriane parean dauden labadoreak berritu eta egokitu eta ahal 
bada bainu zonalde bat zabaltzea. Panelak jartzea emakumeen bertan egiten 

zuten lanak azaltzeko. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Memoria histórica: paneles informativos (con códigos QR) en los puntos de 
interés, crear un fondo documental, digitalización de documentos históricos... 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Atzieta kaleko 39. zenbakiaren ondoan horman dauden morteroei buruzko 
oroigarria jartzea noiz eta nork botatakoak diren jarriz, guda haren inguruko 

informazioarekin eta hark Hernanin zein ondorio izan zituen aipatuz 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Kaxkoan zehar dauden elementu harrotzak kendu edota aldatzea: telefonia 
etab.eko kable zein kutxak ordenantzatik kanpo dauden kartelak (argia egiten 
dutenak, plastikozkoak zein metal herdoilezinezkoak). 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Crear una partida del Proceso para resaltar toda la Memoria Histórica de Hernani 
edificio, monumentos, Calzada Real (adoquines)  

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

 

 



 
 

EUSKARA 

 

 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Herriko euskarazko komunikabidea indartu eta kultur/euskarazko talde eragileen 
elkargune eta zabalkunderako tresna izatea sustatu 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

Herri 

aktiboa 

EUSKARA 



 

 

 

HERRITARREN PARTE HARTZEA 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Erabaki gunea sortzea herritarren beharrak zeintzuk diren jakiteko Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

LEHENESTE SAIOETAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek, bilera irekietan, proposamen guztiak baloratu dituzte banan bana. Balorazioa egiterakoan kontuan hartu dituzten irizpideak hauek izan dira: (1) Herritarren 

egunerokotasuna (oinezkoena, irisgarritasuna) errazten al du proposamen honek? Eta (2) elkarbizitza eta elkar ezagutza bultzatzen al ditu proposamenak? Maiatzaren 30 

eta ekainaren 7aren artean egindako bileretan, herritarrek 324 proposamenetatik 99 lehenetsi dituzte: horiek izan dira balorazio teknikoaren fasera igaro direnak, eta 

gainerakoak, prozeutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Haur eta nerabeen parte hartzea sustatzeko guraso elkarte edo auzo 
elkarteetakoentzat formazioa. 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 
zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

Txotx garaiari buruzko eta arau subsidiarioei buruz kontsulta bat egitea 

Leheneste fasean prozesutik kanpo: proposamen hau 4. leheneste saioan landu 

zen, eta ez zuen aurrera egin. Ikusi 4. leheneste saioaren memoria 

 

 

Herri 

aktiboa 

HERRITARREN PARTEHARTZEA 



 
 

AUZOETARAKO PROPOSAMENAK 

 

 

 

PROZESUAN AURRERA: 

Udal balorazioan aurrera egin dutenak, herritarrek lehentsi dituztenak, eta teknikoki bideragarriak direnak iritsi dira prozesuaren azken fasera, 53 proposamen, hain zuzen. 

Bozketa fasea errazteko gai edo antzekotasunen arabera elkartu egin dira eta 30 proposamenen artean bozkatu beharko dugu hernaniarrok. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Duplicar  algunos servicios municipales en los barrios: ludoteca infantil-juvenil, 
KZGunea, aulas de estudio-reunión... 

Prozesuan aurrera, 6.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

Udalak antolatzen dituen ekintza kulturalak (ipuin kontalariak, esaterako) auzoz 

auzo antolatzea baita ere 
Prozesuan aurrera, 6.000€. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

BALORAZIO TEKNIKOAN PROZESUTIK KANPO: 

Herritarrek lehenetsi dituzten 99 proposamenen balorazio teknikoa egin da udalean. Bideragarritasun teknikoa eta aurreikuspen ekonomikoa kalkulatu ondoren, prozesuan 

aurrera egin dute batzuek, eta prozesutik kanpo geratu besteak. Kanpo geratzeko arrazoi nagusiak bideragarritasun tekniko eza eta aurrekontua gainditzea izan dira. 

Horrela, 53 proposamenek aurrera egin dute, eta 46 prozesutik kanpo geratu dira. 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Aumentar las ayudas para las Asociaciones de Vecinos/as  Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Crear una partida para organizar cursos (informática, euskara…) para adultos en 

barrios 
Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Kaxko elkartea necesita un local más grande en el casco. Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

Como vecino del KAXKO me gustaría que la asocicación de vecinos KAXKO 

ELKARTEA dispusiera de un local más digno, que le permita desarrollar 
actividades y mantener reuniones de manera un poco más desahogada. 

Balorazio teknikoan prozesutik kanpo. Ikusi balorazio teknikoa. 

 

 

 

Herri 

aktiboa 

AUZOETARAKO PROPOSAMENAK 



 

UDAL BALORAZIOAN KANPO: 

Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira, eta horien artean, lehendabiziko irakurketan, Udalak 59 prozesutik kanpo utzi ditu. 59 proposamen hauek kanpoan uzteko 

arrazoiak hauek izan dira: 125.000€ gainditzen ditu (9 proposamen), ez da udalaren eskumena (11), udal kudeaketarekin zerikusia du aurrekontuarekin baino (30), 

2018ko aurrekontuarekin egingo da (5), eta gaur egun egiten da edo egiten ari da (4). 

PROPOSAMENA AZALPENA 
Horarios y vigilancia de al menos un adulto dentro del local propiedad del 
ayuntamiento en el barrio del puerto  (años atrás se puso horarios y vigilancia 
que no se cumplen) , el cuál está destinado a actividades para los niños, uso para 
jugar etc 

Udal balorazioan prozesutik kanpo geratu da. Udalaren eta elkartearen arteko 
kudeaketari dagokio. 

Las reuniones que se hacen para escuchar las propuestas que se hagan en 
Bilingue 

Udal balorazioan prozesutik kanpo geratu da. Udalaren eta elkartearen arteko 
kudeaketari dagokio. 

 

 



 

 

 

 

1.ERANSKINA: 1. LEHENESTE SAIOAREN MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

PROPOSAMENEN LEHENESTEA 

1.SAIOA 
 

 

-2018-05-30.MEMORIA- 
 

 

 

 

 

BILERAREN XEHETASUNAK /  
DETALLES DE LA REUNIÓN: 

DINAMIZAZIOA /  
DINAMIZACIÓN: 

- Landutako gaiak/ Temas tratados: 
Argiteria, Garbitasuna, Hondakinak, 
Jarduera fisikoa eta kirola, eta Komun 
Publikoak. 

- Hitzordua: Udaletxeko pleno aretoa, 
arratsaldeko 19:00etan 

- Parte hartzaile kopurua/ Número de 
participantes:.  

- Aztikerreko dinamizatzaileak/ 
Dinamizadores/as: Maitane Zaldibar eta 
Maitane Barrenetxea  
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1. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA  

 

 

Maitane Barrenetxea Aztikerreko 

dinamizatzaileak saioari hasiera eman dio. 

Erabaki Hernani prozesuaren bigarren fasean 

kokatzen da gaurko bilera, eta helburu 

nagusia herritarrek egindako proposamenen 

artean balorazioa eta lehenestea egitea 

izango da. 

 

Saioan landuko diren gaiak honakoak izango 

dira: 

 

1. Ongi etorria eta aurkezpena  

2. 1. fasearen datu orokorrak: 

proposamenak  

3. Proposamenen lehen errebisioa-

balorazioa  

4. 2.fasea, gaurko ariketa: lehenestea  

5. Hurrengo urratsak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamizadora de Aztiker Maitane 

Barrenetxea ha dado comienzo a la sesión. La 

reunión de hoy se ubica en la segunda fase 

de Hernani Erabaki, y el objetivo principal 

será valorar y priorizar las propuestas para 

mejorar Hernani realizados por hernaniarras. 

 

 

 

 

 

1. Bienvenida y presentación 

2. Datos de la 1ª fase: propuestas 

3. Primera revisión-valoración de las 

propuestas 

4. 2ª fase, ejercicio de hoy: priorización 

de propuestas  

5. Próximos pasos 
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2. 1.FASEAREN DATU OROKORRAK: PROPOSAMENAK 
 

 

Lehen fasearen helburua Hernani hobetzeko 

proposamenak jasotzea izan da; horrela, 

hernaniarrek aukera izan dute Udal 

Aurrekontuaren 500.000€ zertan inbertitu 

proposatzeko.  

 

 

La primera fase del proceso ha consistido en 

la realización de propuestas para mejorar 

Hernani; las y los hernaniarras han tenido la 

posibilidad de proponer en qué invertir 

500.000€ del Presupuesto Municipal. 

 

 

Lan fase honen laburpen bat egite aldera, datu orokor batzuk aurkeztu dira: 

 

 

PROPOSAMENAK JASOTZEKO BIDEAK ETA BAKOITZEAN JASO DIREN KOPURUA:  

 

 Auzoz auzo: 9 auzotan 85 partaide (48 emakume + 37 gizon): 68 

 Gaika: batzordeen bidez eta gaztetxean saio bat: 15 

 Postontziak: eraikin publikoak eta auzo elkarteen lokalak: 144 

 Internet: erabaki.hernani.eus-en bidez:  122 

 Eskola Agenda 21: 8-15 urte arteko herritarrak:  19 

 2018ko proposamenak: bozketara iritsi zirenak errepikatzeko aukera:  8 

 GUZTIRA, beraz, Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira 

 

 

PROPOSAMENAK EGITEKO HIZKUNTZA PERFILARI DAGOKIONEAN: 

 

 Euskaraz: 224 

 Auzoz auzo: 15 

 Gaika: 15 

 Postontziak: 95 

 Webgunea: 73 

 Eskola Agenda 21: 19 

 2018: 7 

 

 Gazteleraz: 152 

 Auzoz auzo: 53 

 Gaika: 0 

 Postontziak: 49 

 Webgunea: 49 

 Eskola Agenda 21: 0 

 2018: 1 

 

PROPOSAMENAK GAIEN ARABERA ANTOLATUTA BERRIZ, HORRELA GERATUKO LIRATEKE: 
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3. LEHEN ERREBISIOA-BALORAZIOA /                                         

PRIMERA REVISIÓN-VALORACIÓN 
 

 

Prozesua babesten duten udal ordezkari 

politikoek herritarrek egin dituzten 

proposamen guztiak irakurri dituzte. 

Irakurketa honetan, lehendabiziko 

balorazioa egin eta hainbat proposamen 

kanpoan utzi dituzte. Kanpoan utzi diren 

proposamen guztien informazioa webgunean 

ikusi ahal izango da, eta saio bakoitzean, 

egun horretako gaiei dagozkien 

proposamenak zeintzuk diren eta zergatik 

geratu diren kanpoan azalduko da. 

 

Balorazio politikoan landu diren 

proposamenak, azkenean 383 izan dira, 

proposamen batzuetan bat baina gehiago 

integratua zegoenez, banandu egin direlako.  

 

 

Todas las propuestas recogidas en la primera 

fase han sido leídas por los y las 

representantes políticas que apoyan el 

proceso. En esta lectura han realizado una 

primera valoración de las propuestas y han 

dejado fuera del proceso algunas de ellas. 

Todas las que han quedado fuera se podrán 

consultar en la página web, y en cada 

reunión se presentarán y explicarán aquellas 

que tienen que ver con los temas a tratar en 

la reunión. 

 

Las propuestas tratadas en la valoración 

política han sido 383, ya que algunas 

propuestas las hemos desglosado porque 

incluían más de una. 

 

 

 

BALORAZIO POLITIKOAREN DATUAK: 

 AURRERA: 324 

 KANPO: 59 

 125.000€ gainditu: 9   Supera 125.000€ 

 Ez da udalaren eskumena: 11  No son competencia del Ayuntamiento 

 ADIF: 4;   Eusko Jaurlaritza: 1;   G.Foru Aldundia: 5;   Ura: 1 

 Kudeaketa: 30  Gestión 

 2018 aurrekontuarekin egingo da: 5  Se realizará con presupuesto 2018 

 Egiten da: 4  Se está haciendo 

 

 

GAURKO GAIEI DAGOKIONEAN, KANPOAN GERATU DIREN PROPOSAMENAK HONAKOAK IZAN 

DIRA: 
 

 125.000€ BAINA AURREKONTU HANDIAGOAGATIK: 

 Mi propuesta para mejorar hernani es quitar el puerta a puerta y poner 

contenedores de basura 

 Tilosetako frontoia tapatu 

 

 2018KO AURREKONTUAREKIN EGINGO DIRELAKO: 

 Kiroldegiko goiko solairuko polates, indoor malling eta spinningeko gelak 

berritzea 

 Polikiroldegiko azken solairuko estalkia konpondu edo aldatu 

 

 GAUR EGUN EGITEN DELAKO: 

 Etxeko zaborra kaleko edukiontzi txikitan uzten dutenei isuna jarri. 

 Ondo birziklatu eta konpostatzen duten herritarrei zabor tasa jaitsi. 

 Penalizar a los dueños de perros que no recogen sus excrementos 
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 KUDEAKETAGATIK 

 Ampliar el horario del polideportivo sábados, domingos y festivos. El día 1 de mayo 

ha estado cerrado por ejemplo y a los usuarios nos ha parecido mal. 

 A las cintas que son para correr ponerles un letrero. Muchas veces hay gente 

andando en las cintas de correr habiendo cintas de andar libres. 

 Mas limpieza en todo el pueblo 

 El traslado de las casetas de compostaje a zonas menos infantiles.  

 Udalari eskatzen diogu, dagokion neurrian, dendetan saltzen diren produktuen 

gehiegizko bilgarrien murrizketa bultzatzea; pizgarriak emanez hondakin gutxien 

sortzen dituzten produktuak saltzeagatik. 

 Zintzilikatzekoak zaindu eta bere ingurua maizago garbitu… Aldi berean, kokapena 

berrikusi, ikasle batzuk oso gertu ez dituztela diote. 

 Organikoen kuboak ere ondo garbitzea eskatzen da, askotan zaborrarekin itzultzen 

baitituzte. 

 Edukiontzi txikien falta sumatzen dugu Hernaniko kaletan eta daudenak maizago 

hustu behar direla iruditzen zaigu. Adibidez, “kaxkoko kaletan”, Sta. Barbara 

lakuaren inguruan ere, Zahar Egoitzaren inguruan, Sandiusterrin… (Gai honen 

inguruan ikasleek egindako planoa eransten dugu). 

 Hondakin organikoak ere sarriago jasotzea gustatuko litzaiguke kiratsa gutxiago 

izateko ingurune horietan. 

 Langile ikastolak eskatzen du bere kirol eremuko aterpean dagoen lur biguina ondo 

garbitzea. 

 Asteburutan sortzen den plastiko pilaketa nolabait kontrolatu. 

 Limpiar todos los parques infantiles 

 Herrian txakurren gorotzak jaso ez daske ez eramateko ordenantza betetzeko 

bizikletan ibiltzen den udaltzaingo bat jartzea 
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4. LEHENESTEA 
 

 

Leheneste ariketa egiteko erabiliko diren 

irizpideak Talde Eragileak proposatu edo 

erabaki ditu. Talde Eragilea, urtetik urtera 

aldatzen den herritar taldea da, prozesuaren 

antolaketa eta metodologiaz erabaki 

nagusiak hartzen dituen organoa. 

 

Aurtengorako erabakitakoak honakoak dira: 

 

 

 

Los criterios utilizados para la priorización 

han sido propuestos y decididos por el Grupo 

Motor: órgano compuesto por hernaniarras 

que participan a título individual que va 

cambiando año a año, y toma las decisiones 

sobre el proceso y su metodología.  

 

Los criterios decididos para este año son los 

siguientes: 

 

1. Eguneroko bizitza errazten du 

oinezkoen eta irisgarritasunaren 

ikuspegitik. 

2. Aurretik inbertsiorik egin ez izana. 

Proposamenaren hartzaileak lehengo 

urtean proposamen bat jaso bazuen, 

zuzenean -1 puntu jasoko ditu. 

3. Herritarren partaidetza eta 

elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? Proposamenak 

pertsonen arteko desberdintasunak 

gainditzen laguntzen du? Kohesio soziala 

bultzatzen du? Elkar topatzea errazten 

du eta elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? 

 

1.Facilita el día a día desde el punto de 

vista de la accesibilidad y facilidad para 

peatones 

2.No haber realizado ninguna inversión 

anteriormente. 

 

3.Impulsa la participación y convivencia, la 

cohesión social, el acceso igualitario, facilita 

el encuentro entre diferentes personas… 
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ARGITERIA 1. 21. 3. Perts GUZTIRA 

1 Más o mejor  iluminación en el barrio del puerto 20  -1 1 20 

2 Cambiar la iluminación en dos zonas concretas del barrio Karabel: (1) zona del parque, y (2) el acceso-

camino que une el barrio y el parking (*5).  

17  -2 1 16 

3 Iturmendi auzora eskaileretatik iristeko argi gehiago (*2) 20  -1 5 24 

4 Alumbrar mejor C/ Iturmendi 20  0  20 

5 Renovar la iluminación de las partes que faltan en el  barrio Lizeaga, sustituyéndolos por LED 3  -6  -3 

6 Portu auzotik Kaxkora igotzeko bidean argiteria aldatu eta hobetzea (Leokako eskaileratan) 18  -8  10 

7 Renovar alumbrado de Camino Negro (*2) 19  -11 2 10 

8 Zinkoeneako zubiaren amaieran orbegozoko rotondara/karabeleko gasolinerako rotondara iristen dagoen 

zebrabideko argiztapena hobetu 

20  -11 5 14 

9 Karobieta auzoko bus geltokian argia ipintzea 17  -11  6 

10 GI- 3410 bidea argiztatzea. Ibarluze poligono parean. Lizarra-berri etxearen paretik KATEA enpresaraino -9  -14  -23 

 

 

 

GARBITASUNA 1. 21 3. Perts GUZTIRA 

11 Kaleetako garbiketa egiten dituzten makinak eguneratu. Ixiltasuna eta kontsumoa hobetuz -18  -14  -32 

12 De una vez, poner en marcha un sistema/servicios que hagan bajar los niveles de suciedad del pueblo: 

concienciación, vigilancia, medios, etc... 

-2  -9  -11 

13 Herriko garbiketa zerbitzua ugaritu, batez ere herrian ospatzen diren jai, jaialdi eta sagardotegi garaietan. 

Garai horietan ere edukiontziak ugaritu eta etengabe hustu. Eta erabiltzen diren ontziak soilik 

berrerabilgarriak izan daitezen bultzatu. 

7  7  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Oharra: bigarren irizpidearekin sortutako ez ulertu eta zailtasunak bitarte, proposamenak ez dira bigarren irizpidearen arabera baloratu. Hori dela eta, hurrengo koadroetan bigarren 

zutabea hutsik aurkituko da. 

Nota: el segundo criterio ha creado confusión y dificultades para entenderlo, por lo que las propuestas no han sido valoradas según este criterio. Es por ello que la segunda columna no se 
ha rellenado. 
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HONDAKINAK 1. 21. 3. Perts GUZTIRA 

14 Hernaniko garbitasun maila hobetzeko asmoz, metroko, zakarrontzi-gune gehiago ezartzea; Orain 

artekoak bezala, txikiak izan daitezke; cerca de los parques (*7) 

0  -7  -7 

15 Ampliar el número de puntos de recogida de aceite usado así como también los puntos de recogido de 

residuos como cd, bombillas....  

0  -14  -14 

16 Mejorar el mantenimiento de los puntos de recogida de aceite usado.  -15  -17  -32 

17 Ampliar el número de casetas de autocompostaje en los barrios. (centrándose en barrios de la periferia 

como Santa Bárbara, Elizatxo Cementerio...) (*2) 

-10  -18  -28 

18 Realizar un plan plurianual de instalación de pequeños garbigunes accesibles con tarjeta personalizada 

que permita el depósito de restos en cualquier día de la semana. 

-15  -17  -32 

19 Información, campañas de concienciación, y en caso de que sea necesario, control y sanción en cuanto a 

los residuos y el reciclaje (*3) 

Informazio euskarri edota ikastaro gehiago: 

- Herritarrak birziklatu eta berrerabiltzeko animatuz. 

- Altzariak noiz eta nola atera behar diren informatuz. 

- Garbigunea non dagoen, zertarako den eta nola eta noiz erabili behar den argituz… 

- Hondakin desberdinekin bildu ondoren zer egiten den jakiteko 

Herriko komunikabideak erabili daitezke horretarako eta aldi berean, informazioa edukiontzi edota 

zintzilikarioen ingurutan jarri. Auzo elkarteak parte hartzera gonbidatu eta informazioa itsuentzako 

egokitu ere. 

Informazio euskarri hauek lehiaketa bidez egin daitezke ikasleen artean, horrela, parte-hartzen ari garen 

heinean ikasten jarraitzen dugu. 

-16  -13  -29 

20 Crear una forma en la que se puedan coger las herramientas del compost sin tener que meter las manos 

en el compost: (1) poner una cadena a las herramientas, o (2) habilitar una caja en el exterior  

-15  -18  -33 

21 Plastiko kopurua murrizteko erosketetarako poltsak, ontziak… berriz ere banatzea, udalak lehen egin zuen 

bezala. Hamaiketako eta meriendarako bilgarriak ere ikasleen artean. 

-13  -15  -28 

22 Ontziak kandadu batekin eskaini, lapurketak murrizteko. -17  -18  -35 

23 Zintzilikarioak estuegiak dira eta batzuetan zaila da bertan dagokiona ondo zintzilikatzea. -12  -18  -30 

24 Plaza Berriko zabor-ontziak txikiak dira eta gainezka egoten dira. Handiagoak jarri daitezke? -4  -14  -18 

25 Eskulan tailerrak antolatu asteburutan birziklapena eta berrerabilera lantzeko. (*2) -17  -7  -24 

26 Konposta egiteko ikastaroak antolatu. -13  -11  -24 

 

                                                           
1 Oharra: bigarren irizpidearekin sortutako ez ulertu eta zailtasunak bitarte, proposamenak ez dira bigarren irizpidearen arabera baloratu. Hori dela eta, hurrengo koadroetan bigarren 

zutabea hutsik aurkituko da. 

Nota: el segundo criterio ha creado confusión y dificultades para entenderlo, por lo que las propuestas no han sido valoradas según este criterio. Es por ello que la segunda columna no se 
ha rellenado. 
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HONDAKINAK TXAKURRAK 1. 21. 3. Perts GUZTIRA 

27 Ampliar el número de papeleras para excrementos para perros y poner puntos de bolsas para excrementos de 

perro en  las zonas de paseo. (*4) 

9  -3 1 7 

28 Campaña des sensibilización para dueños/dueñas de perros . Txakurren kaka aparteko arazoa da. Gorotz hauek 

asko molestatzen dute jolas gunetan. Bereziki zerbait egin beharko litzateke jabeak kontzientziatzeko eta auzo 

berrietako berdegune edota parketan gune bereziak jarri txakurrak libre ibiltzeko eta bere beharrak egiteko.  

4  -9  -5 

 

 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA 1. 21. 3. Perts GUZTIRA 

29 Portu auzoan atzeko aldean (frontoia dagoen tokian), zelaian, adineko jendearentzat gimnasiako aparatoak 

jartzea eta bizikletak gordetzeko tokia (instituto ondoan dagoenaren antzekoa, baino askoz txikiagoa noski). (*3) 

-4  8  -4 

30 Ariketa fisikoa egiteko makinak jartzea Elizatxo auzoan -3  7  4 

31 Kalistenia parkeak; En algún parque poner "gimnasio al aire libre", así como hay para personas mayores que haya 

también para ejercitarse gente deportista. (*2) 

-3  5  2 

32 Gazteak bizikletarekin ibili, jolastu, salto, e.a. egiteko eremu bat egokitzea. Skate park moduko bat bizikletarekin 

ibiltzeko. (*2) 

-7  6  -1 

33 Tilosetako frontoiko aldagelak egokitzea (*4) -1  1 2 2 

34 Ibilbide sare bat sortu, oinez edota korrika egiteko. Ibilbideak sortu, markatu eta panelak jarri ibilbideen 

maparekin. Herri askotan ibilbide osasuntsu izenarekin ezagutzen dira. Bai herri barruan eta baita ere inguruko 

guneetan (mendi,...). Herritarren artean  jarduera fisiko eta osasuna  sustatzeko helburuarekin 

17  12 2 31 

35 Mendi ibilbideak berriz markatu eta panelak jarri 15  11 2 28 

36 Latsunbeko (edo Hernaniko beste bat) frontoia estali, ezkerreko pareta atzeraino luzatu eta altxatu futbol zelaira 

doan pasabidea kenduz eta lurra pulitu (*3) 

14  16 14 44 

37 Kirol instalakuntzen jarraipena eta hobetzea. Instalakuntza guztien egoera behatzea, jarraipena egitea eta behar 

izanez gero konponketak egitea beharrezkoa da 

12  6 1 19 

38 Mas máquinas elípticas, son pocas 17  -14  3 

39 Igerilekuko solairium-a estali -17  -6  -23 

40 Jaurtiketa kaiola konpondu edo berritu -8  -3  -11 

41 Remodelacion de vestuarios del campo de futbol de zubipe. Se propone la ejecucion de una entreplanta que 

rebaje la altura de los vestuarios con materiales aislantes para reducir el volumen de los mismos y evitar la 

condensacion por las duchas en todas las instalaciones y a la vez conseguir un nuevo espacio para su 

aprovechamiento como zona de reunion,o gimnasio, local para guardar material etc (*2) 

7  11 7 26 

42 Quitar la valla de cemento que rodea el campo de fútbol de Zubipe. 8  4 4 16 

                                                           
1 Oharra: bigarren irizpidearekin sortutako ez ulertu eta zailtasunak bitarte, proposamenak ez dira bigarren irizpidearen arabera baloratu. Hori dela eta, hurrengo koadroetan bigarren 

zutabea hutsik aurkituko da. 

Nota: el segundo criterio ha creado confusión y dificultades para entenderlo, por lo que las propuestas no han sido valoradas según este criterio. Es por ello que la segunda columna no se 
ha rellenado. 
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KOMUN PUBLIKOAK 1. 21. 3. Perts GUZTIRA 

43 Komun publikoak auzoetan 16  -3 7 20 

44 Habilitar un nuevo baño público en la zona de tránsito de peatones/ paseo landare-zubipe-karabel-portu 15  -6  9 

45 Tilosetako mutilen komun publikoan hesi bat jarri alkantarilan, ura tragatzea oztopatzen duten egoerak 

saihesteko 

4  -7  -3 

46 Poner wc fijos en las zonas que se ponen durante 4 meses para la temporada del txotx, como los 

provisionales que se ponen estos últimos años: en los bajos del ayuntamiento, hay sitio para alguno 

-6  -9  -15 

47 Instalación de cambiaderos para niños y niñas en todos los WC públicos 8  -3  5 

                                                           
1 Oharra: bigarren irizpidearekin sortutako ez ulertu eta zailtasunak bitarte, proposamenak ez dira bigarren irizpidearen arabera baloratu. Hori dela eta, hurrengo koadroetan bigarren 

zutabea hutsik aurkituko da. 

Nota: el segundo criterio ha creado confusión y dificultades para entenderlo, por lo que las propuestas no han sido valoradas según este criterio. Es por ello que la segunda columna no se 
ha rellenado. 
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Beraz, proposamenen balorazioaren ordena modu honetan geratu da, eta kolorearekin 
markatuak daudenak dira 3.fasera pasako direnak, teknikariak baloratu ditzaten. 

 

ZKIA 1.SAIOA PROPOSAMENA BALORAZIOA 

36 Latsunbeko (edo Hernaniko beste bat) frontoia estali, ezkerreko pareta atzeraino luzatu eta 
altxatu futbol zelaira doan pasabidea kenduz eta lurra pulitu (*3) 

44 

34 Ibilbide sare bat sortu, oinez edota korrika egiteko. Ibilbideak sortu, markatu eta panelak 
jarri ibilbideen maparekin. Herri askotan ibilbide osasuntsu izenarekin ezagutzen dira. Bai 
herri barruan eta baita ere inguruko guneetan (mendi,...). Herritarren artean  jarduera fisiko 

eta osasuna  sustatzeko helburuarekin 

31 

35 Mendi ibilbideak berriz markatu eta panelak jarri 28 

41 Remodelacion de vestuarios del campo de futbol de zubipe. Se propone la ejecucion de una 
entreplanta que rebaje la altura de los vestuarios con materiales aislantes para reducir el 
volumen de los mismos y evitar la condensacion por las duchas en todas las instalaciones y a 
la vez conseguir un nuevo espacio para su aprovechamiento como zona de reunion,o 
gimnasio, local para guardar material etc (*2) 

26 

3 Iturmendi auzora eskaileretatik iristeko argi gehiago (*2) 24 

1 Más o mejor  iluminación en el barrio del puerto 20 

4 Alumbrar mejor C/ Iturmendi 20 

43 Komun publikoak auzoetan 20 

37 Kirol instalakuntzen jarraipena eta hobetzea. Instalakuntza guztien egoera behatzea, 

jarraipena egitea eta behar izanez gero konponketak egitea beharrezkoa da 

19 

2 Cambiar la iluminación en dos zonas concretas del barrio Karabel: (1) zona del parque, y (2) 
el acceso-camino que une el barrio y el parking (*5).  

16 

42 Quitar la valla de cemento que rodea el campo de fútbol de Zubipe. 16 

8 Zinkoeneako zubiaren amaieran orbegozoko rotondara/karabeleko gasolinerako rotondara 
iristen dagoen zebrabideko argiztapena hobetu 

14 

13 Herriko garbiketa zerbitzua ugaritu, batez ere herrian ospatzen diren jai, jaialdi eta 
sagardotegi garaietan. Garai horietan ere edukiontziak ugaritu eta etengabe hustu. Eta 
erabiltzen diren ontziak soilik berrerabilgarriak izan daitezen bultzatu. 

14 

6 Portu auzotik Kaxkora igotzeko bidean argiteria aldatu eta hobetzea (Leokako eskaileratan) 10 

7 Renovar alumbrado de Camino Negro (*2) 10 

44 Habilitar un nuevo baño público en la zona de tránsito de peatones/ paseo landare-zubipe-
karabel-portu 

9 

27 Ampliar el número de papeleras para excrementos para perros y poner puntos de bolsas para 
excrementos de perro en  las zonas de paseo. (*4) 

7 

9 Karobieta auzoko bus geltokian argia ipintzea 6 

47 Instalación de cambiaderos para niños y niñas en todos los WC públicos 5 

30 Ariketa fisikoa egiteko makinak jartzea Elizatxo auzoan 4 

38 Mas máquinas elípticas, son pocas 3 

31 Kalistenia parkeak; En algún parque poner "gimnasio al aire libre", así como hay para 
personas mayores que haya también para ejercitarse gente deportista. (*2) 

2 

33 Tilosetako frontoiko aldagelak egokitzea (*4) 2 

32 Gazteak bizikletarekin ibili, jolastu, salto, e.a. egiteko eremu bat egokitzea. Skate park 
moduko bat bizikletarekin ibiltzeko. (*2) 

-1 

5 Renovar la iluminación de las partes que faltan en el  barrio Lizeaga, sustituyéndolos por LED -3 

45 Tilosetako mutilen komun publikoan hesi bat jarri alkantarilan, ura tragatzea oztopatzen 
duten egoerak saihesteko 

-3 
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29 Portu auzoan atzeko aldean (frontoia dagoen tokian), zelaian, adineko jendearentzat 
gimnasiako aparatoak jartzea eta bizikletak gordetzeko tokia (instituto ondoan dagoenaren 
antzekoa, baino askoz txikiagoa noski). (*3) 

-4 

28 Campaña des sensibilización para dueños/dueñas de perros . Txakurren kaka aparteko arazoa 
da. Gorotz hauek asko molestatzen dute jolas gunetan. Bereziki zerbait egin beharko 

litzateke jabeak kontzientziatzeko eta auzo berrietako berdegune edota parketan gune 
bereziak jarri txakurrak libre ibiltzeko eta bere beharrak egiteko.  

-5 

14 Hernaniko garbitasun maila hobetzeko asmoz, metroko, zakarrontzi-gune gehiago ezartzea; 
Orain artekoak bezala, txikiak izan daitezke; cerca de los parques (*7) 

-7 

12 De una vez, poner en marcha un sistema/servicios que hagan bajar los niveles de suciedad 
del pueblo: concienciación, vigilancia, medios, etc... 

-11 

40 Jaurtiketa kaiola konpondu edo berritu -11 

15 Ampliar el número de puntos de recogida de aceite usado así como también los puntos de 
recogido de residuos como cd, bombillas....  

-14 

46 Poner wc fijos en las zonas que se ponen durante 4 meses para la temporada del txotx, como 
los provisionales que se ponen estos últimos años: en los bajos del ayuntamiento, hay sitio 
para alguno 

-15 

24 Plaza Berriko zabor-ontziak txikiak dira eta gainezka egoten dira. Handiagoak jarri daitezke? -18 

10 GI- 3410 bidea argiztatzea. Ibarluze poligono parean. Lizarra-berri etxearen paretik KATEA 
enpresaraino 

-23 

39 Igerilekuko solairium-a estali -23 

25 Eskulan tailerrak antolatu asteburutan birziklapena eta berrerabilera lantzeko. (*2) -24 

26 Konposta egiteko ikastaroak antolatu. -24 

17 Ampliar el número de casetas de autocompostaje en los barrios. (centrándose en barrios de 

la periferia como Santa Bárbara, Elizatxo Cementerio...) (*2) 

-28 

21 Plastiko kopurua murrizteko erosketetarako poltsak, ontziak… berriz ere banatzea, udalak 
lehen egin zuen bezala. Hamaiketako eta meriendarako bilgarriak ere ikasleen artean. 

-28 

19 Información, campañas de concienciación, y en caso de que sea necesario, control y sanción 
en cuanto a los residuos y el reciclaje (*3) Informazio euskarri edota ikastaro gehiago: 
Herriko komunikabideak erabili daitezke horretarako eta aldi berean, informazioa edukiontzi 

edota zintzilikarioen ingurutan jarri 

-29 

23 Zintzilikarioak estuegiak dira eta batzuetan zaila da bertan dagokiona ondo zintzilikatzea. -30 

11 Kaleetako garbiketa egiten dituzten makinak eguneratu. Ixiltasuna eta kontsumoa hobetuz -32 

16 Mejorar el mantenimiento de los puntos de recogida de aceite usado.  -32 

18 Realizar un plan plurianual de instalación de pequeños garbigunes accesibles con tarjeta 
personalizada que permita el depósito de restos en cualquier día de la semana.  

-32 

20 Crear una forma en la que se puedan coger las herramientas del compost sin tener que meter 
las manos en el compost: (1) poner una cadena a las herramientas, o (2) habilitar una caja 
en el exterior  

-33 

22 Ontziak kandadu batekin eskaini, lapurketak murrizteko. -35 
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5. HURRENGO URRATSAK / PRÓXIMOS PASOS 
 

 

Hurrengo urratsak zeintzuk izango diren 

azaldu da bileraren amaieran: 

- Guztira lau leheneste saio egingo dira, 

bakoitzean proposamen ezberdinak 

landuz. 

- Saio bakoitzetik proposamenen erdiak 

aurrera egingo dute, eta beste erdia 

prozesutik kanpo geratuko dira. 

- Aurrera egiten duten erdi horiek 

hirugarren fasera igaroko dira: 

balorazio teknikoaren fasera, hain 

zuzen. 

- Iraila amaieran balorazio tekniko 

guztiak publiko egingo dira, eta 

herritar guztiek ikusi ahal izango dute 

zein proposamenek egin duten aurrera 

eta zeintzuk geratu diren kanpo. 

- Urria erdialdean proposamenen 

bozketa izango da, 3 aste inguruko 

epea izango dugu proposamenak 

bozkatzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la reunión se han expuesto los 

próximos pasos del proceso: 

- La segunda fase contará con cuatro 

reuniones en las qu ese valorarán 

todas las propuestas 

- En cada reunión, la mitad de las 

propuestas seguirán adelante en el 

proceso, y la otra mitad quedarán 

fuera. 

- La mitad que siga en el proceso 

pasarán a la próxima fase: la 

valoración técnica. 

- A finales de septiembre se harán 

públicas todas las valoraciones 

técnicas, y la ciudadanía podrá ver la 

valoración que corresponda a su 

propuesta. 

- A mediados de octubre empezará la 

última fase: votación de las 

propuestas. 

 

 

Bertaratu diren herritar guztiei 

eskerrak eman ondoren bilera 

amaitutzat eman 
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2.ERANSKINA: 2.LEHENESTE SAIOKO MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

PROPOSAMENEN LEHENESTEA 

2.SAIOA 
 

 

-2018-05-31.MEMORIA- 
 

 

 

 

 

BILERAREN XEHETASUNAK /  
DETALLES DE LA REUNIÓN: 

DINAMIZAZIOA /  
DINAMIZACIÓN: 

- Landutako gaiak/ Temas tratados: Tokiko 

Garapena, Elkarbizitza eta Segurtasuna, 
Bizikleta eta Bidegorriak, Trafikoa, 
Aparkalekuak, Bide Segurtasuna, 
Ingurumena eta Irisgarritasuna. 

- Hitzordua: Udaletxeko pleno aretoa, 
arratsaldeko 19:00etan 

- Parte hartzaile kopurua/ Número de 

participantes: 10 

- Aztikerreko dinamizatzaileak/ 
Dinamizadores/as: Maitane Zaldibar eta 
Maitane Barrenetxea  
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6. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA  

 

 

Maitane Barrenetxea Aztikerreko 

dinamizatzaileak saioari hasiera eman dio. 

Erabaki Hernani prozesuaren bigarren fasean 

kokatzen da gaurko bilera, eta helburu 

nagusia herritarrek egindako proposamenen 

artean balorazioa eta lehenestea egitea 

izango da. 

 

Saioan landuko diren gaiak honakoak izango 

dira: 

 

6. Ongi etorria eta aurkezpena  

7. 1. fasearen datu orokorrak: 

proposamenak  

8. Proposamenen lehen errebisioa-

balorazioa  

9. 2.fasea, gaurko ariketa: lehenestea  

10. Hurrengo urratsak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamizadora de Aztiker Maitane 

Barrenetxea ha dado comienzo a la sesión. La 

reunión de hoy se ubica en la segunda fase 

de Hernani Erabaki, y el objetivo principal 

será valorar y priorizar las propuestas para 

mejorar Hernani realizados por hernaniarras. 

 

 

 

 

 

6. Bienvenida y presentación 

7. Datos de la 1ª fase: propuestas 

8. Primera revisión-valoración de las 

propuestas 

9. 2ª fase, ejercicio de hoy: priorización 

de propuestas  

10. Próximos pasos 
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7. 1.FASEAREN DATU OROKORRAK: PROPOSAMENAK 
 

 

Lehen fasearen helburua Hernani hobetzeko 

proposamenak jasotzea izan da; horrela, 

hernaniarrek aukera izan dute Udal 

Aurrekontuaren 500.000€ zertan inbertitu 

proposatzeko.  

 

 

La primera fase del proceso ha consistido en 

la realización de propuestas para mejorar 

Hernani; las y los hernaniarras han tenido la 

posibilidad de proponer en qué invertir 

500.000€ del Presupuesto Municipal. 

 

 

Lan fase honen laburpen bat egite aldera, datu orokor batzuk aurkeztu dira: 

 

 

PROPOSAMENAK JASOTZEKO BIDEAK ETA BAKOITZEAN JASO DIREN KOPURUA:  

 

 Auzoz auzo: 9 auzotan 85 partaide (48 emakume + 37 gizon): 68 

 Gaika: batzordeen bidez eta gaztetxean saio bat: 15 

 Postontziak: eraikin publikoak eta auzo elkarteen lokalak: 144 

 Internet: erabaki.hernani.eus-en bidez:  122 

 Eskola Agenda 21: 8-15 urte arteko herritarrak:  19 

 2018ko proposamenak: bozketara iritsi zirenak errepikatzeko aukera:  8 

 GUZTIRA, beraz, Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira 

 

 

PROPOSAMENAK EGITEKO HIZKUNTZA PERFILARI DAGOKIONEAN: 

 

 Euskaraz: 224 

 Auzoz auzo: 15 

 Gaika: 15 

 Postontziak: 95 

 Webgunea: 73 

 Eskola Agenda 21: 19 

 2018: 7 

 

 Gazteleraz: 152 

 Auzoz auzo: 53 

 Gaika: 0 

 Postontziak: 49 

 Webgunea: 49 

 Eskola Agenda 21: 0 

 2018: 1 

 

PROPOSAMENAK GAIEN ARABERA ANTOLATUTA BERRIZ, HORRELA GERATUKO LIRATEKE: 
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8. LEHEN ERREBISIOA-BALORAZIOA /                                         

PRIMERA REVISIÓN-VALORACIÓN 
 

 

Prozesua babesten duten udal ordezkari 

politikoek herritarrek egin dituzten 

proposamen guztiak irakurri dituzte. 

Irakurketa honetan, lehendabiziko 

balorazioa egin eta hainbat proposamen 

kanpoan utzi dituzte. Kanpoan utzi diren 

proposamen guztien informazioa webgunean 

ikusi ahal izango da, eta saio bakoitzean, 

egun horretako gaiei dagozkien 

proposamenak zeintzuk diren eta zergatik 

geratu diren kanpoan azalduko da. 

 

Balorazio politikoan landu diren 

proposamenak, azkenean 383 izan dira, 

proposamen batzuetan bat baina gehiago 

integratua zegoenez, banandu egin direlako.  

 

 

Todas las propuestas recogidas en la primera 

fase han sido leídas por los y las 

representantes políticas que apoyan el 

proceso. En esta lectura han realizado una 

primera valoración de las propuestas y han 

dejado fuera del proceso algunas de ellas. 

Todas las que han quedado fuera se podrán 

consultar en la página web, y en cada 

reunión se presentarán y explicarán aquellas 

que tienen que ver con los temas a tratar en 

la reunión. 

 

Las propuestas tratadas en la valoración 

política han sido 383, ya que algunas 

propuestas las hemos desglosado porque 

incluían más de una. 

 

 

 

BALORAZIO POLITIKOAREN DATUAK: 

 AURRERA: 324 

 KANPO: 59 

 125.000€ gainditu: 9   Supera 125.000€ 

 Ez da udalaren eskumena: 11  No son competencia del Ayuntamiento 

 ADIF: 4;   Eusko Jaurlaritza: 1;   G.Foru Aldundia: 5;   Ura: 1 

 Kudeaketa: 30  Gestión 

 2018 aurrekontuarekin egingo da: 5  Se realizará con presupuesto 2018 

 Egiten da: 4  Se está haciendo 

 

GAURKO GAIEI DAGOKIONEAN, KANPOAN GERATU DIREN PROPOSAMENAK HONAKOAK IZAN 

DIRA: 
 

 125.000€ BAINA AURREKONTU HANDIAGOAGATIK: 

 Mejorar acceso al pueblo de los vecinos de la cuesta de Elizatxo. Ascensores, 

escaleras mecanicas.... 

 Aparkaleku publikoak Milagrosa parkekoa handituta eta Urumeako eraikin 

zaharra botata. Lur azpian egin daitezke 

 

 KUDEAKETAGATIK: 

 Vigilancia por parte de la Guardia Municipal del barrio del puerto. 

  Control de los coches aparcados en doble fila. 

 Kale Nagusiaren eta Andre Kale artean dagoen karkaban, Gudarien plazatik 

sarbidea duen horretan, kaxkoaren zati horretan dauden 100 etxebizitza ingururi 

pasarela bidezko igogailu sistemak jartzea posible den aztertzea 

 Reponer la patrulla de policía municial en zinkoenea que tan buena labor ha 

realizado estos últimos años durante la temporada de txotx, sobre todo a las 

noches (según escrito enviado por 21 vecinos) 

 Poner más medios para intensificar los controles y así evitar que los perros 

anden sueltos. Así como las cacas de perro que hay por las calles y paseos 
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 Dotar de medios suficientes a los responsables de la vigilancia y control del 

pueblo para aplicar el DECRETO 296/1997,  de 16 de diciembre. ESPECTÁCULOS 

Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.  

 Autobus gorria Txirrita kaleko geldialdira iristen direnean, motorrak eta 

haizaegailuak itzaltzea.. Atsegindegiko G1 geltokian gauza bera gertatzen da 

 Zarata kutsadura sortzen duten ibilgailu trukatuen arazoa konpontzea 

 Orbegozo zubian abiadura arauak errespetatzeko eta arazoak konpontzeko 

arduraduren borondadea jartzea Ikus eranskina 

 Herriko arauak eta ordenantzak betetzen ez dituzten pertsonak zigortzea… 

 

 

 EZ DA UDALAREN ESKUMENA 

 Ingurugiro kutsaduraren benetako neurtzaileak jarri gizartearen vistan 

 Agrandar el tunel subterraneo que hay debajo de la estación de tren de Florida 

auzoa, puesto que no caben todos los coches, y de este modo se aligeraría en gran 

medida el trafico de coches en el casco urbano al con todos los coches que van 

dirección astigarraga, goizueta, etc... 

 Hacer un túnel peatonal paralelo al actual túnel de Renfe -como en Karabel-. (SI se 

puede, hay que insistir ante Renfe). 

 Construir o promover que se conecte el bidegorri entre Galarreta y Errekalde. En 

las partes que correspondan a Hernani, hacer el bidegorri y en las partes que 

correspondan a Donostia o a la Diputación de Gipuzkoa, promover qu ese haga ese 

bidegorri. 

 Autobus Garayar que pase por Antziola para salir a Donostia 

 Poner una balla protectora en la parte del río del Camino Negro 

 Mejorar el apeadero de Hernani bien el pavimento o la seguridad, está deteriorado 

y peligroso 

 Bidegorri bat Añorgaraino!!! Edo autoen abiadura makaldu 

 Camino peatonal Karabel-Portu por Pagola 

 Galarreta-Sorgintxulo_ Karobieta- Txantxilla lotzen duen errepidearen 

boulebarizazaioa, alboetan espaloiak jarriz 

 Herria erdibitzen duen Gi-2132 errepidea boulebarizatzeko beharra 

 

EKARPENAK: 

 

Bertaratutako herritar batek adierazi du 

Udaltzaingoarekin zerikusia duten 

proposamenak kudeaketagatik kanpo geratu 

izanarekin ez daudela ados, aktan jasoa 

geratu dadila desadostasuna. 

 

Beste herritar batek adierazi du Galarretatik 

Errekaldera bidegorriaren proposamenaren 

idazkera bereziki zaindua dagoela prozesuan 

aurrera egiteko. Idazkera bera duen beste 

proposamen batek aurrera egin badu, honek 

ere aurrera egitea proposatzen du. Erabaki 

da gaur baloratu beharreko proposamenen 

artean sartzea. 

 

 

Una persona ha expuesto su discrepancia 

con la decisión de dejar fuera la propuesta 

de aumentar la presencia de la policía 

municipal en Zinkoenea por ser un tema de 

gestión.  

 

Otra persona ha explicado que el enunciado 

del bidegorri de Galarreta a Errekalde ha 

sido especialmente cuidado para que pudiera 

seguir adelante en el proceso, y ha habido 

otra propuesta con el mismo enunciado y 

sigue adelante en el proceso. Se decide 

incluir en las propuestas a valorar hoy. 
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9. LEHENESTEA 
 

 

Leheneste ariketa egiteko erabiliko diren 

irizpideak Talde Eragileak proposatu edo 

erabaki ditu. Talde Eragilea, urtetik urtera 

aldatzen den herritar taldea da, prozesuaren 

antolaketa eta metodologiaz erabaki 

nagusiak hartzen dituen organoa. 

 

Aurtengorako erabakitakoak honakoak dira: 

 

 

 

Los criterios utilizados para la priorización 

han sido propuestos y decididos por el Grupo 

Motor: órgano compuesto por hernaniarras 

que participan a título individual que va 

cambiando año a año, y toma las decisiones 

sobre el proceso y su metodología.  

 

Los criterios decididos para este año son los 

siguientes: 

 

4. Eguneroko bizitza errazten du 

oinezkoen eta irisgarritasunaren 

ikuspegitik. 

5. Aurretik inbertsiorik egin ez izana. 

Proposamenaren hartzaileak lehengo 

urtean proposamen bat jaso bazuen, 

zuzenean -1 puntu jasoko ditu. 

6. Herritarren partaidetza eta 

elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? Proposamenak 

pertsonen arteko desberdintasunak 

gainditzen laguntzen du? Kohesio soziala 

bultzatzen du? Elkar topatzea errazten 

du eta elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? 

 

1.Facilita el día a día desde el punto de 

vista de la accesibilidad y facilidad para 

peatones 

2.No haber realizado ninguna inversión 

anteriormente. 

 

3.Impulsa la participación y convivencia, la 

cohesión social, el acceso igualitario, facilita 

el encuentro entre diferentes personas… 
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TOKIKO GARAPENA 1. 21. 3. Perts GUZTIRA 

1 Langabezian edo lan egoera prekarioan dauden langileei diru laguntzak eskeini. Pobreziaren aurkako politikak sustatzea -6  8 2 10 

2 Hernani eta eskualdeko jendearentzat badago Kooperatzen izeneko programa bat, ekintzailetasuna bultzatzeko, 

ekonomia sozial eta eraldatzaileari lotutako proiektuak sustatzeko. Benetan baliogarria da eta fruituak emango dituela 
uste dut. Halere, faltan botatzen dudana da programa horri jarraipena emango dion zerbait. Hau da, Kooperatzenen 
sortzen diren enpresek / proiektuek leku fisikoa behar dute aurrera egiteko eta askotan hori da oztopo handiena 
proiektua aurrera ateratzeko orduan. Kooperatzenek eskaintzen ditu Gabriel Zelaian bulego batzuk baino beharra ikusten 
dut espazio handiagoak eskaintzeko, proiektu guztiak ez direlako bulego txiki batean sartzen. Hortaz, nire proposamena 

da Udalak herrian hutsik dauden lokal edota pabelloi/poligono batzuk eskuratzeko laguntzak jartzea herriko proiektu hasi 
berrientzat. Bestetik, proiektu/jakintza hori Hernanin bertan geratzea ahalbidetzen duzu. Azkenik, herrian zehar hutsik 

dauden lokal/komertzioak biziberritzen laguntzen da 

-9  7  -2 

3 Udalak egin behar dituen lan batzuk herriko gazteek egin ditzakete. Horretarako herriko gazteen lan-poltsa bat osatzea. 
Ikasleak, langabetuak edo nahi duen beste inor apuntatzeko 

-9  9 1 1 

4  

Transpacarren ikastaro desberdinak antolatu herriko merkataritzarekin lotura dutenak, bertaratzen diren langabetuak 
ondoren praktikak herriko dendetan edo enpresetan  egin ditzaketen aukera eman 

-9  9  0 

5 Herriko merkatariek, autonomoek... Errelebo generazionala izan ditzaten herriko langabetuekin (gazte eta heldu) proiektu 
bat eratu. 

-9  9  0 

6 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. 

5  5 1 11 

7 Gabonetako argiak berritu -7  -4  -11 

8 Elikadura subirotasuna izateko hainbat ekintza egitea -4  4 1 1 

 

 

 

ELKARBIZITZA ETA SEGURTASUNA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

9 Nik uste dut Zaharren Egoitzan, Eguneko Zentroan larrialdietarako irteera bat beharrezkoa dela 1  -5  -4 

10 Herrian dauden arau hausteak kontrolatzeko udaltzaingoentzako 2 txirrinda elektrikoa erostea -8  -6  -14 

11 Kaleetako paretetan muralen bitartez eta itxita dauden lokaleen erakusleihoen kartelen bitartez, sentsibilizazio esaldi era 
irudiak jartzea 

-2  3 1 2 

 

 

                                                           
1 Oharra: bigarren irizpidearekin sortutako ez ulertu eta zailtasunak bitarte, proposamenak ez dira bigarren irizpidearen arabera baloratu. Hori dela eta, hurrengo koadroetan bigarren 

zutabea hutsik aurkituko da. 

Nota: el segundo criterio ha creado confusión y dificultades para entenderlo, por lo que las propuestas no han sido valoradas según este criterio. Es por ello que la segunda columna no se 
ha rellenado. 
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BIDEGORRIAK ETA BIZIKLETAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

12 Crear un registro municipal de bicicletas. 2  -4  -2 

13 En cincoenea, rebajar la acera para que se puedan incorporar las bicis al bidegorri, junto a la parada de autobuses rojos. 0  -6  -6 

14 Herrian ditugun bidegorri batzuk (adibidez, urbieta kalea anbulatoriatik hasita karobietako parkeraino) espaloiaren 
gainean egindakoak dira, ondorioz, bizikletak soilik ibili ahal dira bertatik. Nire proposamena ,bidegorri horiek erabilera 
anitzagoa izan ditzaten  da, asfaltatu edota zelaitu eta horrela patinekin, patineteak...ere erabili daiteke.  

6  -2  4 

15 Bidegorrien sarea sortu eta paneletan jarri (bidegorrien mapa).  4  -1 2 5 

16 Bizikletak gordetzeko parkina itxia (Institutukoaren antzekoa, ez da horren handia behar): Portu auzoan, Elizatxon, 
Zikuñagan, Karabelen, eta Bidebieta, Ave Marian, Plaza berrin lotzeko lekuak (*5) 

3  0  3 

17 Bidegorriak aprobetxatzeko bizikletak elektrikoak alokairuan ipintzea Donostian bezala. Aldapa ugari ditugu herrian eta. 4  -1  3 

18 Portu auzotik Elorrabira (barrutik, Osiñagatik) bidegorri bat egitea. Ondoren, herriko bidegorri sarearekin lotu. 6  3 1 10 

19 Hernaniko bidegorri sarean tramo batzuk txukundu edo berritzeko beharra dute, bestalde sarea handitu beharko litzateke 
eta auzoak lotzeko aukera 

    1 

20 Txirrita kaleko errepide nagusia estutzea bidegorri bat sortuz edo espaloiak zabalduz edo posible bada biak eginez 4  0  4 

 Construir o promover que se construya un bidegorri de galarreta a Rekalde 5  3 2 10 

 

 

APARKALEKUAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

21 Urumea ikastolaren eraikuntza zaharrean doako parking publikoa egitea altueran, lur azpikoa egin beharrean, goruntz. (*2) -3  -4  -7 

22 Crear zona de parking de residentes en Antziola -4  -4  -8 

23 Aparcamiento o parking centro del pueblo 0  -2  -2 

24 Hilerrian ondoan, bere atzean  dagoen aparkalekua• asfaltatzeko lanak egitea  ta marrak pintatzea. 0  5  5 

25 Aparcamientos en zubipe (*4) 2  -1  1 

26 Aparkaleku gehiago, batez ere Latxunbe eta Latxunbe berri auzo inguruan.  -3  -5  -8 

27 Parkin baten beharra ikusten dut, Oiartzungo parkin publikoaren antzeko zerbait.      2 

28 Landare Toki / Vicente Goikoetxea inguruko gunea aparkalekua (asfaltatu eta marrak margotu) eta kumun publikoak eraiki -3  -4  -7 

29 Habilitar zona de aparcamiento para motos Lizeaga 0  -2  -2 

30 Necesidad de más aparcamiento en barrio Karabel. Posibilidades: (1) en Zubipe (70 aparcamientos más), (2) siguiendo el 
camino de karabel al puerto por las vías del tren (expropiando una parte de suelo privado, camino peatonal con 

biedegorri), (3) en el "boulevard" (nuevo paseo que une zubipe y karabel) (*5) 

0  0  0 

31 Habilitar más plazas de aparcamiento en barrio Sorgintxulo: (1) talud entre las casas y la curva de la carretera, o (2) 
después de la pista deportiva (/*2) 

-3  -5  -8 

32 Colocar más aparcamientos minusválidos en el ambulatorio de Hernani 4  4 2 10 

33 Un aparcamiento equipado para caravanas. Desagües fecales, tomas de agua, luz, comercios… -4  -5  -9 

34 Parking para motos en el barrio Karabel (*2) 0  4  4 

35 Txantxila auzoan hasten den Izpizua kalea, karril bat kentzea eta aparkaleku bihurtzea -3  -4  -7 

                                                           
1 15. Proposamenarekin batera baloratu da / Se ha valorado con la propuesta nº 15. 
2 23. Proposamenarekin batera baloratu da / Se ha valorado con la propuesta nº 23. 
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TRAFIKOA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

36 Pibote en el último tramo a la salida del barrio del puerto en la acera para que no aparquen coches (justo al final de la 
cuesta si sales del barrio). 

-1  -3 1 -3 

37 Ampliar el acceso al barrio Laiztiaga. 0  -3 2 -1 

38 Poner doble dirección de tráfico rodado en la C/ Antziola, se podría mantener el aparcamiento actual  -4  -4  -8 

39 Las paradas de autobús, para no entorpecer el tráfico, quitar la acera saliente que hay en las marquesinas y hacer un 
hueco en la acera para que el autobús entre un poco a la derecha 

6  2  8 

40 Ejecutar una solución que facilite el acceso a la rotonda de Antziola y de este modo a una de las SALIDAS principales 
de Hernani, abriendo un nuevo vial perpendicular a la calle Antziola. SE SOLICITA: 1).-Ejecutar una solución que 
facilite el acceso a la rotonda de Antziola y de este modo a una de las SALIDAS principales de Hernani, abriendo un 
nuevo vial perpendicular a la calle Antziola. 2) Que la calle Oriamendi siga manteniendo su carácter de vial de 

coexistencia y tránsito interno vecinal. (*2) 

-2  -2  -4 

41 Control de velocidad en las calles: (1) Florida y Sagastialde (pista de atletismo), eta (2) Sorgintxulo. Primera opción 
habilitar radares; semáforo radar, y en el caso de que no se pueda, badenes. 

-3  -5  -8 

42 Hacer un talud quitando medio metro en la calle Larramendi desde la intersección con lizarraga hasta el final, 

ampliando la carretera 
3  0  3 

43 Cambiar el sentido de la circulación para la entrada al barrio Antziola, y habilitar una zona para poder aparcar en 
batería; Hacer una vía de salida hacia la carretera a la altura del portal 74 de Antziola; Mejorar el acceso en coche al 

barrio Iturmendi (para evitar dar tanta vuelta) (*3) 

-1  -3  -4 

44 Barianteak sortzen duen zarata kutsadura, inpakto bisuala aire eta argi kutxadura murriztea proposatzen da. Proiektu 
bat idaztea proposatzen da eta diputazioan defendatzea 

-3  0  -3 
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BIDE SEGURTASUNA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

45 Redactar un “Proyecto de Bulevarización” de la carretera "del circuito"" (Rotonda Urnieta-Rotonda Galarreta) con los 
parámetros que se han seguido en la zona de Añorga-Rezola y, seguidamente, defenderlo ante la Diputación Foral. 

2  4  6 

46 Baden berriak jartzeko proposamenak, abiadura kontrolatzeko eta oinezkoen segurtasunerako (*3): Victor Hurgo y 

Larramendi; a la entrada de Antziola desde el bar Pepe; Pasos de cebra peligrosos: - Calle Elkano (Motos Santi y 
polideportivo), - Calle Txirrita (Rural, Amegar y Anexo), - Calle Sagastialde (Club de Atletismo), - Calle Antziola 
(Itxaspe) 

1  -1  0 

47 Intervenir en el cruce de la calle Larramendi con Onddi desde el punto de vista de la seguridad vial 3  0  3 

48 Portu auzoan, Shangai tabernatik Osinagarantza doan bidean espaloia edo oinezko bidea handitzea 7  4  11 

49 Seinalizazioa hobetu: Portu auzoaren sarreran zonalde gorria izanda suposatzen da oinezkoek dutela lehentasuna, 
baina ez da betetzen; Florida auzoaren sarreran (*2) 

-1  -3  -4 

50 Neurriak hartzea oinezkoa ikusgarri egiteko. Horretarako espaloiak zabalduaz aparkatzeko autoen pareraino. Hainbat 
zebra-bidetan autoek ezin dituzte oinezkoak ikusi eta oinezkoak autoak ere ez. Adibidez, Biteri eta Atsegindegi 
artean, Marielutseko errotonda baino lehen, Antziola kalean... 

5  2  7 

51 Oinezkoek lehen pausoa emateko beldurra ez izateko, oinezkoen segurtasuna bermatzeko eta abiadura arauak 
errespetatzeko, oinezkoen joan etorri asko dauden zebra bideak, ibilgailuei 10km/h-ko abiaduran igarotzeko 
derrigortuko duten tamaina desberdineko kohesistentzia gune konkortuak bihurtzearen beharra 

3  0  3 

52 Oinezko lehentasuna, segurtasuna, presentzia eta ibilgailuek abiadura murrizteko besteak beste, konkortuak diren 
kohesistentzia gune berriak sortzea. 

5  1  6 

53 
Atsegindegiko kohesistentzia gunean hobekuntzak egitea. 

    (Kohesistentzia 
guztiak batera) 

54 
Herriko kaleetan ibilgailuen abiadura arauak errespetatzeko irtenbide bat bilatzea 

    (Kohesistentzia 
guztiak batera) 

55 Atsegindegi, Izpizua kaletakoak, Urbieta l, Txillida, Zinkoenea kohesistentzi guneen hasiera eta bukaerrako maldaren 
altuera aldatzea 

    (kohesistentzia 
guztiak batera) 

56 Florida kalean oinezkoen lehentasuna handitzeko eta ibilgailuen abiadura murrizteko, kohesistentzia gune 
konkortauak, zebra bideak konkortzea eta zebra bide konkordun berriak egitea 

    (Kohesistentzia 
guztiak batera) 

 

 

GARRAIO PUBLIKOA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

57 Construir o promover que construya una marquesina y paso de zebra para la parada de autobus de Errekalde de la 
Línea G2. Si la competencia para mejorar esta parada y el paso de zebra es del ayuntamiento de Hernani, construir la 
marquesina y hacer el paso de zebra. Si la competencia es de otra institución (ayuntamiento de Donostia o 
Diputación) promover que se haga. 

6  3 2 11 

58 Markesina berria egin herri barneko autobusaren hainbat geltokitan: (1)Etxeberriko frontoiaren atzean, 
(2)Txoko/Bestizan kalearen hasieran, eta (3) Sagastialden (Grupo San Antonio). 

4  3  7 

59 Sorgintxulo sarreran dagoen markesinaren irisgarritasuna hobetzea; Arreglar la marquesina de Sorgintxulo – Meabe 
(*2) 

5  2  7 
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Gaurko saioan baloratzea tokatzen ziren gainontzeko proposamenak 

baloratzeko denborarik ez du eman. Hori dela eta, baloratu gabe 

geratu diren proposamenekin honakoa erabaki da: 

- Proposamenetako batzuk beste batzuekin elkartu eta batera 

baloratuko dira. 

- Gainerakoek aurrera egingo dute prozesuan. 

 

 

En la reunión de hoy no ha habido tiempo de valorar todas las 

propuestas previstas. Por ello, sobre las propuestas que no han 

recibido puntuación se ha decidido lo siguiente: 

- Algunas propuestas se han unido a otras parecidas y se 

valorarán conjuntamente. 

- El resto de las propuestas pasarán a la próxima fase. 

 

 

OINEZKO BIDEAK 1. 2. 3. Perts  

60 Elizatxo auzoan, Pipiritatik Lizeaga auzora doan errepidean dagoen eskailera ondoan oinezkoentzat espaloia egitea.      

61 Hacer un paseo a lo largo del rio. No me refiero a un espacio puntual para acceder a él, sino a un gran paseo a lo largo de 
todo el recorrido a su paso por Hernani, como han hecho en la mayoría de los pueblos que nos rodean, acercándolo y 
recuperando las riveras para los habitantes del pueblo 

     

62 Portutik tren geltokira doan bidean hobekuntzak egitea: argiteria aldatu (argi intentsitate gehiago eta LED) eta lurra aldatu      

63 Arreglar la calle Latsunbeberri Nª 16-17-18-19-20-21-22-23 (*2)      

64 
Herritarrok pasiatzeko ibilbide lauak, naturalagoak, luzeagoak eta duinagoak izatea. Ikus eranskina 

    (Kohesistentzia 

guztiak batera) 

65 Gartzia Goldaraz auzoan dagoen zebra bidea lekuz aldatu      

66 Oinezko zebra bide KONKORTU eta ZABAL berriak egitea     (zebrabideekin batera) 

67 Oinezko zebra bide gune berri konkortuen beharra     (zebrabideekin batera) 

68 Estuak diren espaloiak zabaltzea eta ahal bada zuhaitzak landatzeko txortoak egitea     (zuhaitzekin batera) 

 

 

IRISGARRITASUNA 1. 2. 3. Perts  

69 Iturmendi auzora iristeko aldapa bat egitea.irisgarritasunangatik.egunero umean aulkiarekin ibiltzen garenontzat 
beharrezkoa(*3) 

     

70 Mejorar el acceso desde el Puerto al Kaxko      

71 

Zaharren egoitzaren aurrean dagoen espaloian: aulki gehiajo jarrri. Baranda guztia saneatu 

    (barandillen 

proposamenarekin 

batera) 

72 Elkano kaletik Oartzu kalera igotzen diren eskailerak kendu eta ranpa bat egitea (Lehen PSOE taberna zenaren eta pentsu 
denda/almazenaren artean dauden eskailerak 

     

73 Cambiar las escaleras que van desde la sociedad Txalaparta hasta la ikastola Elizatxo (no las que van al lavadero). O en su 
lugar, igualarlas. 

     

74 Que se ponga un camino en donde se han puesto las escaleras para subir a las casas verdes de laiztiaga. Es posible hacerlo 
paralelo a las escaleras u otra idea que acorte el recorrido actual. 
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INGURUMENA 1. 2. 3. Perts  

75 Ampliar el parque de huertos urbanos y cambiar la forma de gestionar el parque. Sorgintxulo inguruan baita ere 
(*4) 

    (baratza parkeekin 

batera) 

76 

Herriko airea kutsatzen duten lantegien inguruko berdeguneetan zuhaitzak landatzeko beharra zuhaitzak landatzea 

    3.saioko zuhaitzen 

proposamenarekin batera 

baloratua 

77 Herrian egin zen zarata mapak eman zituen leku kritikoetan interbentzioak egitea      

78 Egunerokotasunean erabiltzen diren produktu kimikoak sortzen duten osasun eta produktu hauek inguru giroan ez 

bukatzeko… herriko ikastetxeetan erakusteko programa bat sortzea 
     

79 Minbizi tasa azaltzen duen mapa bat sortzea honen arabera kutxadura murrizteko plana sortzea      

80 

Herriko kaleak atseginagoak, lasaiagoak… izateko proiektu bat idaztea 

    3.saioko 34 

proposamenarekin batera 

baloratua 
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Beraz, proposamenen balorazioaren ordena modu honetan geratu da, eta kolorearekin 
markatuak daudenak dira 3.fasera pasako direnak, teknikariak baloratu ditzaten. 

 

zkia 2.SAIOA_ proposamena Bal. Pon. 

48 Portu auzoan, Shangai tabernatik Osinagarantza doan bidean espaloia edo oinezko 

bidea handitzea 

11 1,375 

57 Construir o promover que construya una marquesina y paso de zebra para la parada 

de autobus de Errekalde de la Línea G2. Si la competencia para mejorar esta parada 

y el paso de zebra es del ayuntamiento de Hernani, construir la marquesina y hacer 

el paso de zebra. Si la competencia es de otra institución (ayuntamiento de Donostia 

o Diputación) promover que se haga. 

11 1,375 

18 Portu auzotik Elorrabira (barrutik, Osiñagatik) bidegorri bat egitea. Ondoren , herriko 

bidegorri sarearekin lotu. 

10 1,25 

20,5 Construir o promover que se construya un bidegorri de galarreta a Rekalde 10 1,25 

32 Colocar más aparcamientos minusválidos en el ambulatorio de Hernani 10 1,25 

6 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. 

11 1,1 

1 Langabezian edo lan egoera prekarioan dauden langileei diru laguntzak eskeini. 

Pobreziaren aurkako politikak sustatzea 

10 1 

39 Las paradas de autobús, para no entorpecer el tráfico, quitar la acera saliente que 

hay en las marquesinas y hacer un hueco en la acera para que el autobús entre un 

poco a la derecha 

8 1 

50 Neurriak hartzea oinezkoa ikusgarri egiteko. Horretarako espaloiak zabalduaz 

aparkatzeko autoen pareraino. Hainbat zebra-bidetan autoek ezin dituzte oinezkoak 

ikusi eta oinezkoak autoak ere ez. Adibidez, Biteri eta Atsegindegi artean, 

Marielutseko errotonda baino lehen, Antziola kalean... 

7 0,875 

58 Markesina berria egin herri barneko autobusaren hainbat geltokitan: (1)Etxeberriko 

frontoiaren atzean, (2)Txoko/Bestizan kalearen hasieran, eta (3) Sagastialden 

(Grupo San Antonio). 

7 0,875 

59 Sorgintxulo sarreran dagoen markesinaren irisgarritasuna hobetzea; Arreglar la 

marquesina de Sorgintxulo – Meabe (*2) 

7 0,875 

45 Redactar un “Proyecto de Bulevarización” de la carretera "del circuito"" (Rotonda 

Urnieta-Rotonda Galarreta) con los parámetros que se han seguido en la zona de 

Añorga-Rezola y, seguidamente, defenderlo ante la Diputación Foral. 

6 0,75 

52 Oinezko lehentasuna, segurtasuna, presentzia eta ibilgailuek abiadura murrizteko 

besteak beste, konkortuak diren kohesistentzia gune berriak sortzea. 

6 0,75 

15 Bidegorrien sarea sortu eta paneletan jarri (bidegorrien mapa).  5 0,625 

24 Hilerrian ondoan, bere atzean  dagoen aparkalekua• asfaltatzeko lanak egitea  ta 

marrak pintatzea. 

5 0,625 

14 Herrian ditugun bidegorri batzuk (adibidez, urbieta kalea anbulatoriatik hasita 

karobietako parkeraino) espaloiaren gainean egindakoak dira, ondorioz, bizikletak 

soilik ibili ahal dira bertatik. Nire proposamena ,bidegorri horiek erabilera anitzagoa 

izan ditzaten  da, asfaltatu edota zelaitu eta horrela patinekin, patineteak...ere 

erabili daiteke.  

4 0,5 

20 Txirrita kaleko errepide nagusia estutzea bidegorri bat sortuz edo espaloiak zabalduz 

edo posible bada biak eginez 

4 0,5 

34 Parking para motos en el barrio Karabel (*2) 4 0,5 

16 Bizikletak gordetzeko parkina itxia (Institutukoaren antzekoa, ez da horren handia 

behar): Portu auzoan, Elizatxon, Zikuñagan, Karabelen, eta Bidebieta, Ave Marian, 

Plaza berrin lotzeko lekuak (*5) 

3 0,375 

17 Bidegorriak aprobetxatzeko bizikletak elektrikoak alokairuan ipintzea Donostian 

bezala. Aldapa ugari ditugu herrian eta. 

3 0,375 
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42 Hacer un talud quitando medio metro en la calle Larramendi desde la intersección 

con lizarraga hasta el final, ampliando la carretera 

3 0,375 

47 Intervenir en el cruce de la calle Larramendi con Onddi desde el punto de vista de la 

seguridad vial 

3 0,375 

51 Oinezkoek lehen pausoa emateko beldurra ez izateko, oinezkoen segurtasuna 

bermatzeko eta abiadura arauak errespetatzeko, oinezkoen joan etorri asko dauden 

zebra bideak, ibilgailuei 10km/h-ko abiaduran igarotzeko derrigortuko duten tamaina 

desberdineko kohesistentzia gune konkortuak bihurtzearen beharra 

3 0,375 

11 Kaleetako paretetan muralen bitartez eta itxita dauden lokaleen erakusleihoen 

kartelen bitartez, sentsibilizazio esaldi era irudiak jartzea 

2 0,25 

25 Aparcamientos en zubipe (*4) 1 0,125 

3 Udalak egin behar dituen lan batzuk herriko gazteek egin ditzakete. Horretarako 

herriko gazteen lan-poltsa bat osatzea. Ikasleak, langabetuak edo nahi duen beste 

inor apuntatzeko 

1 0,1 

8 Elikadura subirotasuna izateko hainbat ekintza egitea 1 0,1 

 

Eta baloraziorik izan ez arren, aurrera jarraituko dute: 

2. SAIOA. PROPOSAMENA 
Elizatxo auzoan, Pipiritatik Lizeaga auzora doan errepidean dagoen eskailera ondoan oinezkoentzat 

espaloia egitea. 

Hacer un paseo a lo largo del rio. No me refiero a un espacio puntual para acceder a él, sino a un gran 
paseo a lo largo de todo el recorrido a su paso por Hernani, como han hecho en la mayoría de los 
pueblos que nos rodean, acercándolo y recuperando las riveras para los habitantes del pueblo, lo que 
mejoraría  la calidad de vida de los vecinos . No se necesitaría una gran infraestructura en mi opinión , 
sino despejar los márgenes y construir un camino de tierra batida, que además sería más natural que 

un carísimo embaldosado 

Portu auzotik tren geltokira doan bidean hobekuntzak egitea: argiteria aldatu (argi intentsitate gehiago 
eta LED) eta lurra aldatu (*2) 

Arreglar la calle Latsunbeberri Nª 16-17-18-19-20-21-22-23 (*2) 

Gartzia Goldaraz auzoan dagoen zebra bidea lekuz aldatu 

Iturmendi auzora iristeko aldapa bat egitea.irisgarritasunangatik.egunero umean aulkiarekin ibiltzen 
garenontzat beharrezkoa zaigu. (*3) 

Mejorar el acceso desde el Puerto al Kaxko 

Elkano kaletik Oartzu kalera igotzen diren eskailerak kendu eta ranpa bat egitea (Lehen PSOE taberna 
zenaren eta pentsu denda/almazenaren artean dauden eskailerak 

Cambiar las escaleras que van desde la sociedad Txalaparta hasta la ikastola Elizatxo (no las que van 
al lavadero). O en su lugar, igualarlas. 

Que se ponga un camino en donde se han puesto las escaleras para subir a las casas verdes de 
laiztiaga. Es posible hacerlo paralelo a las escaleras u otra idea que acorte el recorrido actual. 

Herrian egin zen zarata mapak eman zituen leku kritikoetan interbentzioak egitea 

Egunerokotasunean erabiltzen diren produktu kimikoak sortzen duten osasun eta produktu hauek 
inguru giroan ez bukatzeko… herriko ikastetxeetan erakusteko programa bat sortzea 

Minbizi tasa azaltzen duen mapa bat sortzea honen arabera kutxadura murrizteko plana sortzea 

 

 

Metodologia oharra: 

- Lehendabiziko 10 proposamenak 10 

pertsonek baloratuak izan dira, eta 

ondoren herritar batzuk joan egin 

dira. 12.proposamenetik aurrea 8 

pertsonek baloratu dituzte, eta 

amaieran, 7k. Hori dela eta, jasotako 

balorazioa baldintzatzen duela 

ohartuta, bozketa ponderatzea 

erabaki da, hori dela eta, puntuazioa 

eta hurrengo koadroaren ordena ez 

dira berdinak. 

Nota metodológica: 

- El número de participantes ha ido 

disminuyendo según se ha 

desarrollado la reunión. Para que 

todas las propuestas tengan la misma 

cantidad de supuestos votantes, se 

ha ponderado la valoración. 
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10. HURRENGO URRATSAK / PRÓXIMOS PASOS 
 

 

Hurrengo urratsak zeintzuk izango diren 

azaldu da bileraren amaieran: 

- Guztira lau leheneste saio egingo dira, 

bakoitzean proposamen ezberdinak 

landuz. 

- Saio bakoitzetik proposamenen erdiak 

aurrera egingo dute, eta beste erdia 

prozesutik kanpo geratuko dira. 

- Aurrera egiten duten erdi horiek 

hirugarren fasera igaroko dira: 

balorazio teknikoaren fasera, hain 

zuzen. 

- Iraila amaieran balorazio tekniko 

guztiak publiko egingo dira, eta 

herritar guztiek ikusi ahal izango dute 

zein proposamenek egin duten aurrera 

eta zeintzuk geratu diren kanpo. 

- Urria erdialdean proposamenen 

bozketa izango da, 3 aste inguruko 

epea izango dugu proposamenak 

bozkatzeko. 

 

 

 

 

Al final de la reunión se han expuesto los 

próximos pasos del proceso: 

- La segunda fase contará con cuatro 

reuniones en las qu ese valorarán 

todas las propuestas 

- En cada reunión, la mitad de las 

propuestas seguirán adelante en el 

proceso, y la otra mitad quedarán 

fuera. 

- La mitad que siga en el proceso 

pasarán a la próxima fase: la 

valoración técnica. 

- A finales de septiembre se harán 

públicas todas las valoraciones 

técnicas, y la ciudadanía podrá ver la 

valoración que corresponda a su 

propuesta. 

- A mediados de octubre empezará la 

última fase: votación de las 

propuestas. 

 

 

 

 

Bertaratu diren herritar guztiei eskerrak eman ondoren bilera 
amaitutzat eman da 21:00etan. 
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3.ERANSKINA: 3.LEHENESTE SAIOAREN MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

PROPOSAMENEN LEHENESTEA 

3.SAIOA 
 

 

-2018-06-06.MEMORIA- 
 

 

 

 

 

BILERAREN XEHETASUNAK /  
DETALLES DE LA REUNIÓN: 

DINAMIZAZIOA /  
DINAMIZACIÓN: 

- Landutako gaiak/ Temas tratados: 

Gazteria, Berdintasuna, Gizarte Ongizatea, 
Espazio Publikoa, Parkeak, Plazak, 
Berdeguneak 

- Hitzordua: Udaletxeko pleno aretoa, 
arratsaldeko 19:00etan 

- Parte hartzaile kopurua/ Número de 

participantes: 14 

- Aztikerreko dinamizatzaileak/ 
Dinamizadores/as: Maitane Zaldibar eta 
Maitane Barrenetxea  
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11. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA  

 

 

Maitane Barrenetxea Aztikerreko 

dinamizatzaileak saioari hasiera eman dio. 

Erabaki Hernani prozesuaren bigarren fasean 

kokatzen da gaurko bilera, eta helburu 

nagusia herritarrek egindako proposamenen 

artean balorazioa eta lehenestea egitea 

izango da. 

 

Saioan landuko diren gaiak honakoak izango 

dira: 

 

11. Ongi etorria eta aurkezpena  

12. 1. fasearen datu orokorrak: 

proposamenak  

13. Proposamenen lehen errebisioa-

balorazioa  

14. 2.fasea, gaurko ariketa: lehenestea  

15. Hurrengo urratsak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamizadora de Aztiker Maitane 

Barrenetxea ha dado comienzo a la sesión. La 

reunión de hoy se ubica en la segunda fase 

de Hernani Erabaki, y el objetivo principal 

será valorar y priorizar las propuestas para 

mejorar Hernani realizados por hernaniarras. 

 

 

 

 

 

11. Bienvenida y presentación 

12. Datos de la 1ª fase: propuestas 

13. Primera revisión-valoración de las 

propuestas 

14. 2ª fase, ejercicio de hoy: priorización 

de propuestas  

15. Próximos pasos 
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12. 1.FASEAREN DATU OROKORRAK: PROPOSAMENAK 
 

 

Lehen fasearen helburua Hernani hobetzeko 

proposamenak jasotzea izan da; horrela, 

hernaniarrek aukera izan dute Udal 

Aurrekontuaren 500.000€ zertan inbertitu 

proposatzeko.  

 

 

La primera fase del proceso ha consistido en 

la realización de propuestas para mejorar 

Hernani; las y los hernaniarras han tenido la 

posibilidad de proponer en qué invertir 

500.000€ del Presupuesto Municipal. 

 

 

Lan fase honen laburpen bat egite aldera, datu orokor batzuk aurkeztu dira: 

 

 

PROPOSAMENAK JASOTZEKO BIDEAK ETA BAKOITZEAN JASO DIREN KOPURUA:  

 

 Auzoz auzo: 9 auzotan 85 partaide (48 emakume + 37 gizon): 68 

 Gaika: batzordeen bidez eta gaztetxean saio bat: 15 

 Postontziak: eraikin publikoak eta auzo elkarteen lokalak: 144 

 Internet: erabaki.hernani.eus-en bidez:  122 

 Eskola Agenda 21: 8-15 urte arteko herritarrak:  19 

 2018ko proposamenak: bozketara iritsi zirenak errepikatzeko aukera:  8 

 GUZTIRA, beraz, Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira 

 

 

PROPOSAMENAK EGITEKO HIZKUNTZA PERFILARI DAGOKIONEAN: 

 

 Euskaraz: 224 

 Auzoz auzo: 15 

 Gaika: 15 

 Postontziak: 95 

 Webgunea: 73 

 Eskola Agenda 21: 19 

 2018: 7 

 

 Gazteleraz: 152 

 Auzoz auzo: 53 

 Gaika: 0 

 Postontziak: 49 

 Webgunea: 49 

 Eskola Agenda 21: 0 

 2018: 1 

 

PROPOSAMENAK GAIEN ARABERA ANTOLATUTA BERRIZ, HORRELA GERATUKO LIRATEKE: 
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13. LEHEN ERREBISIOA-BALORAZIOA /                                         

PRIMERA REVISIÓN-VALORACIÓN 
 

 

Prozesua babesten duten udal ordezkari 

politikoek herritarrek egin dituzten 

proposamen guztiak irakurri dituzte. 

Irakurketa honetan, lehendabiziko 

balorazioa egin eta hainbat proposamen 

kanpoan utzi dituzte. Kanpoan utzi diren 

proposamen guztien informazioa webgunean 

ikusi ahal izango da, eta saio bakoitzean, 

egun horretako gaiei dagozkien 

proposamenak zeintzuk diren eta zergatik 

geratu diren kanpoan azalduko da. 

 

Balorazio politikoan landu diren 

proposamenak, azkenean 383 izan dira, 

proposamen batzuetan bat baina gehiago 

integratua zegoenez, banandu egin direlako.  

 

 

Todas las propuestas recogidas en la primera 

fase han sido leídas por los y las 

representantes políticas que apoyan el 

proceso. En esta lectura han realizado una 

primera valoración de las propuestas y han 

dejado fuera del proceso algunas de ellas. 

Todas las que han quedado fuera se podrán 

consultar en la página web, y en cada 

reunión se presentarán y explicarán aquellas 

que tienen que ver con los temas a tratar en 

la reunión. 

 

Las propuestas tratadas en la valoración 

política han sido 383, ya que algunas 

propuestas las hemos desglosado porque 

incluían más de una. 

 

 

 

BALORAZIO POLITIKOAREN DATUAK: 

 AURRERA: 324 

 KANPO: 59 

 125.000€ gainditu: 9   Supera 125.000€ 

 Ez da udalaren eskumena: 11  No son competencia del Ayuntamiento 

 ADIF: 4;   Eusko Jaurlaritza: 1;   G.Foru Aldundia: 5;   Ura: 1 

 Kudeaketa: 30  Gestión 

 2018 aurrekontuarekin egingo da: 5  Se realizará con presupuesto 2018 

 Egiten da: 4  Se está haciendo 

 

 

GAURKO GAIEI DAGOKIONEAN, KANPOAN GERATU DIREN PROPOSAMENAK HONAKOAK IZAN 

DIRA: 
 

 EGINGO DA: 

 Arreglar la plaza de mañe y flaquer (la plazoleta en la que se relizaba educación 

vial y la parte de al lado, donde se quitó un parque infantil pero el suelo no se 

arregló). Además de añaadir un paso de cebra en el parking para que podamos 

cruzar el parking, sin tener que esquivar los coches. 

 Atsegindegiko itxidura berritzea. 

 Cambiar el cerramiento de Atsengindegi 

 

 KUDEAKETAGATIK: 

 Sta. Barbarako gotorleku eta harresiaren bista estaltzen duten sasiak kentzea 

(hormetan hazten direnak nahiz inguruan hazten diren sasi eta zuhaitzak). 
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14. LEHENESTEA 
 

 

Leheneste ariketa egiteko erabiliko diren 

irizpideak Talde Eragileak proposatu edo 

erabaki ditu. Talde Eragilea, urtetik urtera 

aldatzen den herritar taldea da, prozesuaren 

antolaketa eta metodologiaz erabaki 

nagusiak hartzen dituen organoa. 

 

Aurtengorako erabakitakoak honakoak dira: 

 

 

 

Los criterios utilizados para la priorización 

han sido propuestos y decididos por el Grupo 

Motor: órgano compuesto por hernaniarras 

que participan a título individual que va 

cambiando año a año, y toma las decisiones 

sobre el proceso y su metodología.  

 

Los criterios decididos para este año son los 

siguientes: 

 

7. Eguneroko bizitza errazten du 

oinezkoen eta irisgarritasunaren 

ikuspegitik. 

8. Aurretik inbertsiorik egin ez izana. 

Proposamenaren hartzaileak lehengo 

urtean proposamen bat jaso bazuen, 

zuzenean -1 puntu jasoko ditu. 

9. Herritarren partaidetza eta 

elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? Proposamenak 

pertsonen arteko desberdintasunak 

gainditzen laguntzen du? Kohesio soziala 

bultzatzen du? Elkar topatzea errazten 

du eta elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? 

 

1.Facilita el día a día desde el punto de 

vista de la accesibilidad y facilidad para 

peatones 

2.No haber realizado ninguna inversión 

anteriormente. 

 

3.Impulsa la participación y convivencia, la 

cohesión social, el acceso igualitario, facilita 

el encuentro entre diferentes personas… 
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GAZTERIA 1. 21. 3. Perts GUZTIRA 

1 Gazteentzako (+17) espazio egokitua. Bertan, mahai jokoak, sormen gela, soinu gela, egon gela, pelikulak zein 
dokumentalak jartzeko gela, festa (ez parranda) egiteko gela irekiak (jendearentzako) baino itxiak eta egokituta hotza 
ez pasatzeko. 

-9  13  4 

 

 

 

ESPAZIO PUBLIKOA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

2 Haurren Etxea sortzea, haurrek eta haien inguruan biltzen diren komunitateak erabili dezaketen txoko goxo, anitz eta 
askea. Espazio hau, haurren iritzi eta beharretan oinarrituko da. Aipatu proposamenak, 4 fase izango lituzke: 1.go Fasea 
: Haurren Etxearen proiektua gauzatzen hasten dadin, Ave Mariako eraikina beharrezko baldintzetara egokitzeko 
konponketa lanak egitea 2. Fasea: Prozesu Parte-hartzaile bat abiaraztea haurrekin eta komunitatearekin espazioaren 
antolaketa diseinatzeko 3. Fasea: Auzolanean amestu eta erabakitakoa, antolatzea: mantenua, kudeaketa eta 

jarraipenaren diseinua 4. Fasea: Espazioaren inauguruazioa eta proiektuaren jarraipena 

-5  12 6 13 

3 Presupuesto para la renovación de las escuelas de Zikuñaga: renovación de la instalación eléctrica y arreglo de 
humedades 

-6  5 3 2 

 

 

 

GIZARTE ONGIZATEA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

4 Ampliar el presupuesto para Ayudas de Emergencia Social y Ayudas para el Alquiler.     
2 

5 Bi haur dituen gurasobakarreko familientzat familia ugariek dituzten abantaila eskaintzea, laguntzat kiroldegiko 

tataedorifa edo udal zergetan… 

-

13 

 9 2 -2 

6 Alokairu sozialerako edo alokairurako dauden herri diru-laguntzak indartu. Ikusita alokarairuen eskeintza urria eta 
garestia, diru laguntzak egoera honetara egokitu (*2) 

-

10 

 5 3 -2 

7 

Babesgabetasun egoeran dauden herritarrentzako mikrokredituak indartu. (*2) 

-

11 

 4  -7 

8 Arazo energetikoak edota emergentzia ekonomikoak pairatzen dituzten etxeentzako diru-laguntzak eskaini. Bono sozialak 

indartu edo sortu. (*2) 
-5  6  1 

9 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).  

-3  11  8 

10 Zaharren egoitzan: Pasillo luze amaiezinetan / geletan paisaiak margotu edo pegatu. -7  -8  -15 

11 Zaharren egoitza: Aire-freskagarriak jarri pasilloetan -7  -7  -14 

                                                           
1 Oharra: bigarren irizpidearekin sortutako ez ulertu eta zailtasunak bitarte, proposamenak ez dira bigarren irizpidearen arabera baloratu. Hori dela eta, hurrengo koadroetan bigarren 

zutabea hutsik aurkituko da. 

Nota: el segundo criterio ha creado confusión y dificultades para entenderlo, por lo que las propuestas no han sido valoradas según este criterio. Es por ello que la segunda columna no se 
ha rellenado. 
2 6. eta 7. Proposamenen berdina da, beraz bi horietan baloratzen da. / La propuesta es igual a la 6 y 7. 
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PARKEAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

12 Renovación del parque-zona verde situada entre el Bolatoki y frontón de Etxeberri 1  -1  0 

13 Aterpe en el parque de karabel -10  -8  -18 

14 Jolas gune eta parke estaliak. Herriko txikientzat eta baita gaztetxoentzat, jolas eremu estaliak eskertuko lituzkeela -6  0  -6 

15 Herriko edo parkeetako  paretetan rokodro txikiak haurrentzat, pana parkeko pareta adibidez -12  3  -9 

16 Sokadun parke bat - Hernanin dauden parke guztiak adin bererako prestatuta daude... Sokadun parke bat adin 

desberdinentzako aproposa da. Adibide gisa  Tolosako parkean daudenak. (*2) 
-9  5 5 1 

17 Mahaia eta aulkiak jartzea - Herritarrentzat Ave Marian dauden bezala mahai eta aulkiak jarri. Non? Feria azpian 

lehenago parke bat zegoen eta orain hutsik dagoen zonaldean. Karobietan Laubidieta ikastolaren beheko zonaldean, 
lehenago parke bat zegoen eta orain txakurrak paseatzeko erabiltzen dena. 

-10  6  -4 

18 Retirar la zona verde del parque infantil del barrio Zikuñaga -11  -11  -22 

19 Reparar la zona baja de Goiz Eguzki, parque del padre Kardaberaz. Estudio y determinación del aprovechamineto de la 
parte baja de la finca, como zona de esparcimiento, barbacoas, etc. 

-10  8  -2 

20 Mejora y cuidado de los parques. L@s niñ@s son el futuro de Hernani. La limpieza de los parques.  -12  -2  -14 

21       

 

 

 

PLAZAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

22 Renovar la Plaza Gabriel Zelaia, muchos adolescentes que los fines de semana y festivos cuando regresan a sus casas se 

encuentran que en ningún rincón de dicha plaza hay iluminación suficiente. es zona deportiva, hay canastas, 
miniporterias, zona de patinaje etc., y que es usado por muchos hernaniarras de todo el municipio 

-7  -3  -10 

23 Udaletxeko plazaren (Gudarien plaza) lurra konpondu; Hacer en la plaza del Ayuntamiento un pasillo que cruce la plaza, 
que esté liso y no tenga coscas (*2) 

8  -8 1 1 

24 Arreglar Plaza Berri: hay baldosas sueltas y alcorques de los árboles estropeados; hay escalones peligrosos en 3 zonas 

que ya se han reclamado otras veces porque se han producido caídas 
4  -13  -9 

25 Plaza berrin Donostiako Bulbarreko kioskoaren antzera egitea -13  -13 1 -25 

26 Tiloetako petrilak egurtu (Florida elizaren kanpoan dauden antzera, respaldorekin)  eta zuhaitz batzuk banku biribilekin 

inguratzea 
-13  -12  -25 

27 Mañe y Flaker auzoan zehar hainbat hobekuntza egitea -7  -10  -17 

 

 

 

BERDINTASUNA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

28 Aumentar las horas del servicio Plax -11  9 4 2 
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TXAKUR PARKEAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

29 Iturmendiko txakurren parkean 24 orduz txakurrak aske egon daitezken eremu bat jartzea; Para que los perros puedan 
hacer ejercicio y correr libres haga buen tiempo o mal tiempo a cualquier hora del día y para separarlos de los 
peatones; en el barrio Laiztiaga (*6) 

2  7 7 16 

30 Txakurrentzat egokitutako parkea Florida - Etxeberri auzoan. Aukera batzuk: aparkalekuen gainean dagoen parkean, 
frontoi atzean, etab. 

-6  -1 2 -5 

31 Elizatxo auzoan konpostatzeko etxearen ondoan dagoen parkean txakurrentzako leku itxi batean bihurtzea. -13  -12  -25 

 

 

URUMEA IBAIA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

32 Ibai eta errekak garbiak mantentzeko txangoak antolatu, “Erreka eguna”... Urumea ibaiak, oraindik hondakin uren 

isurketak jasotzen ditu (Karabel, Zubipe inguruan). Udalari eskatzen diogu hauen jarraipena egin dezala eta dagokionari 
etengabe jakinaraztea.  

-7  7 1 1 

33 

Urumea ibaiaren ondoan bainu guneak eta aisialdi guneak egitea 

-

12 

 -8  -20 

 

 

BERDEGUNEAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

34 Hernani Green city bat izatea proposatzen da. Hiri berdeak, herri gure kasuan, natura kaleetara ekartzean datza 
besteak beste; Herriko kaleak atseginagoak, lasaiagoak… izateko proiektu bat idaztea(*2) 

-9  -5  -14 

35 Herriko berdegune txikiak lorekin, zuhaitzekin, zihaixkekin, harri handiekin, lurrrarekin egindako mendixkak, hildako 

zuhaitzekin…dotoretzeko beharra 
-8  -5  -13 

36 Bedeguneak, errespetatuak izateko, forjazko hesi baju batekin inguratzea proposatzen da. -13  -13  -26 

37 Herriko berdegune handiak lorekin, zuhaitzekin, zihaixkekin, harri handiekin, lurrarekin egindako mendixkak, hildako 
zuhaitzekin…dotoretzeko beharra 

    (zuhaitzak 
batera) 

38 
Zuhaitzak landatzea herriko pasealekuetan. Posible bada fruitu zuhaitzak landatzea proposatzen da. 

    (zuhaitzak 
batera) 

39 Kale desnaturalizatuetan zuhaitzak landatzeko txortoak egitea. Espaloi estua den lekuetan, txortoa aparkalekuetan 
egitea proposatzen da.  

    (zuhaitzak 
batera) 

40 Berdegune itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea. Lehengo urteko Hernani Erabakin berdegune sarea 

handitzeko azterketaren proposamen bat atera zen. Proposamen hori berreskuratzea proposatzen dut(*3) 
-3  0  -3 

41 Zuhaitzak falta diren tzortoetan reposizioak egitea; Zuhaitz gabe , zuhaitz gutxiekin ea zuhaitza landatuta egon behar 
zuen tokian zuhaitz duten berdeguneetan zuhaitzak landatzea (*2) 

    (zuhaitzak 
batera) 

42 
Lidl Galarretakoa eta Martindegiko rotondetan zuhaitzak landatzea 

    (zuhaitzak 
batera) 

43 Urumea bazterretan zehar korridore berde bat eta aisialde guneak sortzeko proiektua egin eta Urak-en defenditzea -8  -9  -17 

44 Zinkoeneako iturriaren parean hormigoizko bi jardinera edo pibote batzuk jartzea; Zinkoenean plazaren erdialdean iturri 
bat jartzea. Donostiako Bilbo plazakoaren antzekoa (*2) 

-13  -12  -25 

45 Ave Maria parkea Gladis enea parkearen antzera prestatzea (*2) -13  -13  -26 

46 Herriko berdegune batzuk pertsonen erabilerako soilik esleitzea -13  -13  -26 

47 Oroitzapenen basoa -4  7 4 7 
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Beraz, proposamenen balorazioaren ordena modu honetan geratu da, eta kolorearekin 

markatuak daudenak dira 3.fasera pasako direnak, teknikariak baloratu ditzaten. 

 

zkia 3.SAIOA. Proposamena guztira 

29 Iturmendiko txakurren parkean 24 orduz txakurrak aske egon daitezken eremu bat jartzea; 

Para que los perros puedan hacer ejercicio y correr libres haga buen tiempo o mal tiempo a 

cualquier hora del día y para separarlos de los peatones; en el barrio Laiztiaga (*6) 

16 

2 Haurren Etxea sortzea, haurrek eta haien inguruan biltzen diren komunitateak erabili 

dezaketen txoko goxo, anitz eta askea. Espazio hau, haurren iritzi eta beharretan 

oinarrituko da. Aipatu proposamenak, 4 fase izango lituzke: 1.go Fasea : Haurren Etxearen 

proiektua gauzatzen hasten dadin, Ave Mariako eraikina beharrezko baldintzetara 

egokitzeko konponketa lanak egitea 2. Fasea: Prozesu Parte-hartzaile bat abiaraztea 

haurrekin eta komunitatearekin espazioaren antolaketa diseinatzeko 3. Fasea: Auzolanean 

amestu eta erabakitakoa, antolatzea: mantenua, kudeaketa eta jarraipenaren diseinua 4. 

Fasea: Espazioaren inauguruazioa eta proiektuaren jarraipena 

13 

9 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).  

8 

47 Oroitzapenen basoa 7 

1 Gazteentzako (+17) espazio egokitua. Bertan, mahai jokoak, sormen gela, soinu gela, egon 

gela, pelikulak zein dokumentalak jartzeko gela, festa (ez parranda) egiteko gela irekiak 

(jendearentzako) baino itxiak eta egokituta hotza ez pasatzeko. 

4 

3 Presupuesto para la renovación de las escuelas de Zikuñaga: renovación de la instalación 

eléctrica y arreglo de humedades 

2 

28 Aumentar las horas del servicio Plax 2 

8 Arazo energetikoak edota emergentzia ekonomikoak pairatzen dituzten etxeentzako diru-

laguntzak eskaini. Bono sozialak indartu edo sortu. (*2) 

1 

16 Sokadun parke bat - Hernanin dauden parke guztiak adin bererako prestatuta daude... 

Sokadun parke bat adin desberdinentzako aproposa da. Adibide gisa  Tolosako parkean 

daudenak. (*2) 

1 

23 Udaletxeko plazaren (Gudarien plaza) lurra konpondu; Hacer en la plaza del Ayuntamiento 

un pasillo que cruce la plaza, que esté liso y no tenga coscas (*2) 

1 

32 Ibai eta errekak garbiak mantentzeko txangoak antolatu, “Erreka eguna”... Urumea ibaiak, 

oraindik hondakin uren isurketak jasotzen ditu (Karabel, Zubipe inguruan). Udalari eskatzen 

diogu hauen jarraipena egin dezala eta dagokionari etengabe jakinaraztea.  

1 

12 Renovación del parque-zona verde situada entre el Bolatoki y frontón de Etxeberri 0 

5 Bi haur dituen gurasobakarreko familientzat familia ugariek dituzten abantaila eskaintzea, 

laguntzat kiroldegiko tataedorifa edo udal zergetan… 

-2 

6 Alokairu sozialerako edo alokairurako dauden herri diru-laguntzak indartu. Ikusita 

alokarairuen eskeintza urria eta garestia, diru laguntzak egoera honetara egokitu (*2) 

-2 

19 Reparar la zona baja de Goiz Eguzki, parque del padre Kardaberaz. Estudio y determinación 

del aprovechamineto de la parte baja de la finca, como zona de esparcimiento, barbacoas, 

etc. 

-2 

40 Berdegune itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea. Lehengo urteko Hernani 

Erabakin berdegune sarea handitzeko azterketaren proposamen bat atera zen. Proposamen 

hori berreskuratzea proposatzen dut(*3) 

-3 

17 Mahaia eta aulkiak jartzea - Herritarrentzat Ave Marian dauden bezala mahai eta aulkiak 

jarri. Non? Feria azpian lehenago parke bat zegoen eta orain hutsik dagoen zonaldean. 

Karobietan Laubidieta ikastolaren beheko zonaldean, lehenago parke bat zegoen eta orain 

txakurrak paseatzeko erabiltzen dena. 

-4 

30 Txakurrentzat egokitutako parkea Florida - Etxeberri auzoan. Aukera batzuk: aparkalekuen 

gainean dagoen parkean, frontoi atzean, etab. 

-5 

14 Jolas gune eta parke estaliak. Herriko txikientzat eta baita gaztetxoentzat, jolas eremu 

estaliak eskertuko lituzkeela 

-6 

7 Babesgabetasun egoeran dauden herritarrentzako mikrokredituak indartu. (*2) -7 
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15 Herriko edo parkeetako  paretetan rokodro txikiak haurrentzat, pana parkeko pareta 

adibidez 

-9 

24 Arreglar Plaza Berri: hay baldosas sueltas y alcorques de los árboles estropeados; hay 

escalones peligrosos en 3 zonas que ya se han reclamado otras veces porque se han 

producido caídas 

-9 

22 Renovar la Plaza Gabriel Zelaia, muchos adolescentes que los fines de semana y festivos 

cuando regresan a sus casas se encuentran que en ningún rincón de dicha plaza hay 

iluminación suficiente. es zona deportiva, hay canastas, miniporterias, zona de patinaje 

etc., y que es usado por muchos hernaniarras de todo el municipio 

-10 

35 Herriko berdegune txikiak lorekin, zuhaitzekin, zihaixkekin, harri handiekin, lurrrarekin 

egindako mendixkak, hildako zuhaitzekin…dotoretzeko beharra 

-13 

11 Zaharren egoitza: Aire-freskagarriak jarri pasilloetan -14 

20 Mejora y cuidado de los parques. L@s niñ@s son el futuro de Hernani. La limpieza de los 

parques.  

-14 

34 Hernani Green city bat izatea proposatzen da. Hiri berdeak, herri gure kasuan, natura 

kaleetara ekartzean datza besteak beste; Herriko kaleak atseginagoak, lasaiagoak… izateko 

proiektu bat idaztea(*2) 

-14 

10 Zaharren egoitzan: Pasillo luze amaiezinetan / geletan paisaiak margotu edo pegatu. -15 

27 Mañe y Flaker auzoan zehar hainbat hobekuntza egitea -17 

43 Urumea ibaiaren bazterretan zehar korridore berde bat eta aisialde guneak sortzeko udalak 

proiektu bat egitea eta Urak-en defenditzea Ikus eranskina 

-17 

13 Aterpe en el parque de karabel -18 

33 Urumea ibaiaren ondoan bainu guneak eta aisialdi guneak egitea -20 

18 Retirar la zona verde del parque infantil del barrio Zikuñaga -22 

25 Plaza berrin Donostiako Bulbarreko kioskoaren antzera egitea -25 

26 Tiloetako petrilak egurtu (Florida elizaren kanpoan dauden antzera, respaldorekin)  eta 

zuhaitz batzuk banku biribilekin inguratzea 

-25 

31 Elizatxo auzoan konpostatzeko etxearen ondoan dagoen parkean txakurrentzako leku itxi 

batean bihurtzea. 

-25 

44 Zinkoeneako iturriaren parean hormigoizko bi jardinera edo pibote batzuk jartzea; 

Zinkoenean plazaren erdialdean iturri bat jartzea. Donostiako Bilbo plazakoaren antzekoa 

(*2) 

-25 

36 Bedeguneak, errespetatuak izateko, forjazko hesi baju batekin inguratzea proposatzen da. -26 

45 Ave Maria parkea Gladis enea parkearen antzera prestatzea (*2) -26 

46 Herriko berdegune batzuk pertsonen erabilerako soilik esleitzea -26 
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15. HURRENGO URRATSAK / PRÓXIMOS PASOS 
 

 

Hurrengo urratsak zeintzuk izango diren 

azaldu da bileraren amaieran: 

- Guztira lau leheneste saio egingo dira, 

bakoitzean proposamen ezberdinak 

landuz. 

- Saio bakoitzetik proposamenen erdiak 

aurrera egingo dute, eta beste erdia 

prozesutik kanpo geratuko dira. 

- Aurrera egiten duten erdi horiek 

hirugarren fasera igaroko dira: 

balorazio teknikoaren fasera, hain 

zuzen. 

- Iraila amaieran balorazio tekniko 

guztiak publiko egingo dira, eta 

herritar guztiek ikusi ahal izango dute 

zein proposamenek egin duten aurrera 

eta zeintzuk geratu diren kanpo. 

- Urria erdialdean proposamenen 

bozketa izango da, 3 aste inguruko 

epea izango dugu proposamenak 

bozkatzeko. 

 

 

 

 

Al final de la reunión se han expuesto los 

próximos pasos del proceso: 

- La segunda fase contará con cuatro 

reuniones en las qu ese valorarán 

todas las propuestas 

- En cada reunión, la mitad de las 

propuestas seguirán adelante en el 

proceso, y la otra mitad quedarán 

fuera. 

- La mitad que siga en el proceso 

pasarán a la próxima fase: la 

valoración técnica. 

- A finales de septiembre se harán 

públicas todas las valoraciones 

técnicas, y la ciudadanía podrá ver la 

valoración que corresponda a su 

propuesta. 

- A mediados de octubre empezará la 

última fase: votación de las 

propuestas. 

 

 

 

 

Bertaratu diren herritar guztiei eskerrak eman ondoren bilera 
amaitutzat eman da 21:00etan. 
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4.ERANSKINA: 4.LEHENESTE SAIOKO MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

PROPOSAMENEN LEHENESTEA 

4.SAIOA 
 

 

-2018-06-07.MEMORIA- 
 

 

 

 

 

BILERAREN XEHETASUNAK /  
DETALLES DE LA REUNIÓN: 

DINAMIZAZIOA /  
DINAMIZACIÓN: 

- Landutako gaiak/ Temas tratados: 

Auzoetarako proposamenak, hirigintza, 
partaidetza, hezkuntza, kultura, musika, 
ondarea, herri mobiliarioa, herri lanak. 

- Hitzordua: Udaletxeko pleno aretoa, 
arratsaldeko 19:00etan 

- Parte hartzaile kopurua/ Número de 

participantes: 8 

- Aztikerreko dinamizatzaileak/ 
Dinamizadores/as: Maitane Zaldibar eta 
Maitane Barrenetxea  
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16. ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA  

 

 

Maitane Barrenetxea Aztikerreko 

dinamizatzaileak saioari hasiera eman dio. 

Erabaki Hernani prozesuaren bigarren fasean 

kokatzen da gaurko bilera, eta helburu 

nagusia herritarrek egindako proposamenen 

artean balorazioa eta lehenestea egitea 

izango da. 

 

Saioan landuko diren gaiak honakoak izango 

dira: 

 

16. Ongi etorria eta aurkezpena  

17. 1. fasearen datu orokorrak: 

proposamenak  

18. Proposamenen lehen errebisioa-

balorazioa  

19. 2.fasea, gaurko ariketa: lehenestea  

20. Hurrengo urratsak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dinamizadora de Aztiker Maitane 

Barrenetxea ha dado comienzo a la sesión. La 

reunión de hoy se ubica en la segunda fase 

de Hernani Erabaki, y el objetivo principal 

será valorar y priorizar las propuestas para 

mejorar Hernani realizados por hernaniarras. 

 

 

 

 

 

16. Bienvenida y presentación 

17. Datos de la 1ª fase: propuestas 

18. Primera revisión-valoración de las 

propuestas 

19. 2ª fase, ejercicio de hoy: priorización 

de propuestas  

20. Próximos pasos 
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17. 1.FASEAREN DATU OROKORRAK: PROPOSAMENAK 
 

 

Lehen fasearen helburua Hernani hobetzeko 

proposamenak jasotzea izan da; horrela, 

hernaniarrek aukera izan dute Udal 

Aurrekontuaren 500.000€ zertan inbertitu 

proposatzeko.  

 

 

La primera fase del proceso ha consistido en 

la realización de propuestas para mejorar 

Hernani; las y los hernaniarras han tenido la 

posibilidad de proponer en qué invertir 

500.000€ del Presupuesto Municipal. 

 

 

Lan fase honen laburpen bat egite aldera, datu orokor batzuk aurkeztu dira: 

 

 

PROPOSAMENAK JASOTZEKO BIDEAK ETA BAKOITZEAN JASO DIREN KOPURUA:  

 

 Auzoz auzo: 9 auzotan 85 partaide (48 emakume + 37 gizon): 68 

 Gaika: batzordeen bidez eta gaztetxean saio bat: 15 

 Postontziak: eraikin publikoak eta auzo elkarteen lokalak: 144 

 Internet: erabaki.hernani.eus-en bidez:  122 

 Eskola Agenda 21: 8-15 urte arteko herritarrak:  19 

 2018ko proposamenak: bozketara iritsi zirenak errepikatzeko aukera:  8 

 GUZTIRA, beraz, Hernani hobetzeko 376 proposamen jaso dira 

 

 

PROPOSAMENAK EGITEKO HIZKUNTZA PERFILARI DAGOKIONEAN: 

 

 Euskaraz: 224 

 Auzoz auzo: 15 

 Gaika: 15 

 Postontziak: 95 

 Webgunea: 73 

 Eskola Agenda 21: 19 

 2018: 7 

 

 Gazteleraz: 152 

 Auzoz auzo: 53 

 Gaika: 0 

 Postontziak: 49 

 Webgunea: 49 

 Eskola Agenda 21: 0 

 2018: 1 

 

PROPOSAMENAK GAIEN ARABERA ANTOLATUTA BERRIZ, HORRELA GERATUKO LIRATEKE: 
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18. LEHEN ERREBISIOA-BALORAZIOA /                                         

PRIMERA REVISIÓN-VALORACIÓN 
 

 

Prozesua babesten duten udal ordezkari 

politikoek herritarrek egin dituzten 

proposamen guztiak irakurri dituzte. 

Irakurketa honetan, lehendabiziko 

balorazioa egin eta hainbat proposamen 

kanpoan utzi dituzte. Kanpoan utzi diren 

proposamen guztien informazioa webgunean 

ikusi ahal izango da, eta saio bakoitzean, 

egun horretako gaiei dagozkien 

proposamenak zeintzuk diren eta zergatik 

geratu diren kanpoan azalduko da. 

 

Balorazio politikoan landu diren 

proposamenak, azkenean 383 izan dira, 

proposamen batzuetan bat baina gehiago 

integratua zegoenez, banandu egin direlako.  

 

 

Todas las propuestas recogidas en la primera 

fase han sido leídas por los y las 

representantes políticas que apoyan el 

proceso. En esta lectura han realizado una 

primera valoración de las propuestas y han 

dejado fuera del proceso algunas de ellas. 

Todas las que han quedado fuera se podrán 

consultar en la página web, y en cada 

reunión se presentarán y explicarán aquellas 

que tienen que ver con los temas a tratar en 

la reunión. 

 

Las propuestas tratadas en la valoración 

política han sido 383, ya que algunas 

propuestas las hemos desglosado porque 

incluían más de una. 

 

 

 

BALORAZIO POLITIKOAREN DATUAK: 

 AURRERA: 324 

 KANPO: 59 

 125.000€ gainditu: 9   Supera 125.000€ 

 Ez da udalaren eskumena: 11  No son competencia del Ayuntamiento 

 ADIF: 4;   Eusko Jaurlaritza: 1;   G.Foru Aldundia: 5;   Ura: 1 

 Kudeaketa: 30  Gestión 

 2018 aurrekontuarekin egingo da: 5  Se realizará con presupuesto 2018 

 Egiten da: 4  Se está haciendo 

 

 

GAURKO GAIEI DAGOKIONEAN, KANPOAN GERATU DIREN PROPOSAMENAK HONAKOAK IZAN 

DIRA: 
 

 125.000€ BAINA AURREKONTU HANDIAGOA: 

 Ave Maria eraikina konpontzeko lanak egitea, herriak erabilera bat eman 

diezaion. Eguneko kulturgune bat izan daiteke, ludoteka bat egin daiteke 

 Ekintza kulturalak egiteko eraikuntza 

 Kultur areto handi eta berria  Urumeako eraikin zaharra dagoen lekuan egin 

liteke. Emanaldietarako aretoaz gain,, barnebildu behar lituzke musika eskolako 

klaseak emateko gela gehiago, hainbat taldetarako lokalak, bilera gelak eta 

hitzaldi eta bestelako jarduera txiki gehiagorako gela gehiago, tailerretarako 

gela gehiago eta sorkuntza ekimen eta taldeei bideratutako gela gehiago.  

 Un auditorio 

 Kultur etxea berria 
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 KUDEAKETAGATIK: 

 Horarios y vigilancia de al menos un adulto dentro del local propiedad del 

ayuntamiento en el barrio del puerto  (años atrás se puso horarios y vigilancia 

que no se cumplen) , el cuál está destinado a actividades para los niños, uso 

para jugar etc 

 Las reuniones que se hacen para escuchar las propuestas que se hagan en 

Bilingüe 

 Udaletxeak dauzkan baliabideen informazioa jakinaraztea edozein taldek burutu 

ekintzaren bat burutu nahi izanez gero zer aukera dituen jakitea 

 Ave Marian liburutegia kokatzea, leku hori aprobetxatzeko. 

 Herriko teknikari zein politikoei formakuntza hau jasotzeko prozesuaren diru 

partida bat erabiltzea  

 Arau subsidiarioek dioten bezala egin nahi diren auzo berrien proeiktuak 

gelditzeko beharra 
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19. LEHENESTEA 
 

 

Leheneste ariketa egiteko erabiliko diren 

irizpideak Talde Eragileak proposatu edo 

erabaki ditu. Talde Eragilea, urtetik urtera 

aldatzen den herritar taldea da, prozesuaren 

antolaketa eta metodologiaz erabaki 

nagusiak hartzen dituen organoa. 

 

Aurtengorako erabakitakoak honakoak dira: 

 

 

 

Los criterios utilizados para la priorización 

han sido propuestos y decididos por el Grupo 

Motor: órgano compuesto por hernaniarras 

que participan a título individual que va 

cambiando año a año, y toma las decisiones 

sobre el proceso y su metodología.  

 

Los criterios decididos para este año son los 

siguientes: 

 

10. Eguneroko bizitza errazten du 

oinezkoen eta irisgarritasunaren 

ikuspegitik. 

11. Aurretik inbertsiorik egin ez izana. 

Proposamenaren hartzaileak lehengo 

urtean proposamen bat jaso bazuen, 

zuzenean -1 puntu jasoko ditu. 

12. Herritarren partaidetza eta 

elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? Proposamenak 

pertsonen arteko desberdintasunak 

gainditzen laguntzen du? Kohesio soziala 

bultzatzen du? Elkar topatzea errazten 

du eta elkarbizitza bultzatzen duen 

proposamena da? 

 

1.Facilita el día a día desde el punto de 

vista de la accesibilidad y facilidad para 

peatones 

2.No haber realizado ninguna inversión 

anteriormente. 

 

3.Impulsa la participación y convivencia, la 

cohesión social, el acceso igualitario, facilita 

el encuentro entre diferentes personas… 
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AUZOETARAKO PROPOSAMENAK 1. 21. 3. Perts GUZTIRA 

1 Duplicar algunos servicios municipales en los barrios: ludoteca infantil-juvenil, KZGunea, aulas de estudio-reunión...; 
Udalak antolatzen dituen ekintza kulturalak (ipuin kontalariak, esaterako) auzoz auzo antolatzea baita ere (*2) 

-2  8 2 8 

2 Aumentar las ayudas para las Asociaciones de Vecinos/as. Las Asociaciones de Vecinos/as son el motor de los barrios y 
las que crean cohesión social así como actividades para que los barrios están vivos 

-6  8 1 3 

3 Crear una partida para organizar cursos (informática, euskara…) para adultos en barrios, impulsados por el 
Ayuntamiento y sean itinerantes barrio a barrio. 

-2  4 1 3 

4 Kaxko elkartea necesita un local más grande en el casco. (*2) -6  4  -2 

 

 

ETXEBIZITZA eta HIRIGINTZA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

5 Campaña de concienciación de mejora de fachadas para mejorar el aspecto del pueblo dar sensación de cuidar lo nuestro -8  -6  -14 

6 Igogailurik ez duten etxe bizitzetan, hau jartzeko erraztasunak / diru laguntzak. 5  -3  2 

7 Programa subvenciones para el rejuvenecimiento y rehabilitación de fachadas -7  -6  -13 

8 Izpizua, Larramendi kaleak peatonalizatu Urumea eraikina botatzea. Arau subsidiarioetan dagoen proiektua eidaztea 2  -4  -2 

 

 

GARDENTASUNA ETA PARTAIDETZA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

9 Crear una aplicación para teléfono móvil que permita notificar al ayuntamiento de forma sencilla sobre cualquier 
deficiencia que los ciudadanos y encontremos en el municipio. Por ejemplo farolas fundidas, arquetas rotas, baches en 
la vía pública etc. Para ello con geoposicionamiento y cámara fotográfica se reportaría la incidencia. Se crearía un id de 
seguimiento y el ayuntamiento daría feedback de la situacion. 

-4  -2  -6 

10 Haur eta nerabeen parte hartzea sustatzeko guraso elkarte edo auzo elkarteetakoentzat formazioa. -8  -2  -10 

11 Erabaki guneak sortzea herritarren beharrak zeintzuk diren jakiteko -7  7  0 

12 Txotx garaiari buruzko eta arau subsidiarioei buruz kontsulta bat egitea -8  -3  -11 

 

 

HEZKUNTZA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

13 Elizatxo Eskolako eremuaren barruan dagoen belardiaren egokitzea. Erabilera hezitzaile bat izan dezake eta Eskolaren 
baitan hainbat jarduera egiteko aukera sor ditzake; Ez nituzke inolaz ere belardia eta zuhaitza kenduko, helburua 
ingurune naturalaren izaera mantentzea garrantzitsua da, eta ikuspegi horretatik eskolan hainbat proiektu garatzeko 
aukera izango genuke 

6  6 5 17 

14 Gizarte, balioetan, koperazioan, kolektibiatean eta kontsumo arduratsua eta murritzagoaren inguruan herriko eskoleta 
guztietan formakuntza eskaini 

-8  5 1 -2 

                                                           
1 Oharra: bigarren irizpidearekin sortutako ez ulertu eta zailtasunak bitarte, proposamenak ez dira bigarren irizpidearen arabera baloratu. Hori dela eta, hurrengo koadroetan bigarren 

zutabea hutsik aurkituko da. 

Nota: el segundo criterio ha creado confusión y dificultades para entenderlo, por lo que las propuestas no han sido valoradas según este criterio. Es por ello que la segunda columna no se 
ha rellenado. 
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KULTURA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

Kultur jarduerak  
15 Crear un premio literario Victor Hugo. Podría ser un premio como una dotación económica, para novelas o relato corto, 

o ir intercalando, para literatura en euskara o euskara-castellano. Se propone nombre Victor Hugo ya que es una 
referencia literaria importante y vivió en Hernani 

-8  -3  -11 

16 Crear un concurso de grafitis que de tres premios a tres proyectos de los artistas que se presenten; Pareta handi zein 
zonalde ilun eta grisetan muralak egiteko partida bat sortu; Kulturan ere gure herriko artista et grafiteroekin ekimen 

zabala eta irekia martxan jarri beharko zen gure herrian dauden hainbat pareta gris eta ilunak argitzeko.  (*3) 

-8  0  -8 

17 Erraldoi bikote berria erosi Hernanirako -8  -3  -11 

18 Erraldoien konpartsa hilean behin ateratzea herriko.kaleetan zehar -8  2 1 -5 

19 Herriko ikastetxeetatik bideratua irratsaioak egiteko aukera zabaltzea herriko irrati librea erabilita -8  8  0 

20 San joanetan gazteei bideratutako egitarauan ekintza berriak sartzea -8  -2  -10 

21 10.000€ aspalditik egiten ari garen ipuina finantziatzeko. Ipuina jendea sentsibilizatzeko eta egoera larriak salatzeko. 
Ipuina dago idatzia, itsuek ere ulertu dezaten. Marrazkiak erliebeetan, ukitu ditzaten 

-7  3  -4 

Biteriko ikastaroak  

22 Biteriko ikastaroetan haurrentzat eskaintza zabalagoa -8  2 1 -5 

23 Biteriko ikastaroetako eskaintzan aniztasun gehiago, ikastaro berriak eskaini: zirkoa, antzerkia, beste dantza mota 
batzuk, etab. 

-8  6  -2 

Haurren programazioa  

24 Haurrentzat kultur ekintza gehiago, antzerkiak, filmak euskaraz… -8  4  -4 
25 Haurren ipuin kontalariak antolatzen diren moduan helduentzat ere ipuin kontalariak, bitartean haurrentzat ere zerbait 

antolatuta gurasoak joan daitezen 
-8  1  -7 

26 Haur txoko apropos bat 6-12 urteko haurrentzat - adibide gisa Aieteko kulturretxekoa. Non? Urumea eraikia botatzeko 
asmotan badira, bertan kulturetxeari laguntzeko eraikin polianitza 

-7  0 2 -5 

27 Haur, gaztetxo eta gurasoak elkarrekin egiteko hainbat ekintza yoga, dantza desberdinak, kirolak.. -8  1 1 -6 
Liburutegia  

28 Udal liburutegian euskarazko ipuin gehiago -8  0  -8 
29 Haurrak etxeko lanak egiteko lekua eskasa da - Liburutegian leku aproposa beharko litzateke hau egin ahal izateko. -8  -3  -11 
30 Liburutegian liburuez gain heldu zein umeentzako mahai jolasak maileguan uzteko aukera izatea. -8  -6  -14 
31 Liburutegia liburu eta eskaintza handiagoz hornitzea: aniztasun gehiago, liburu mota ezberdinen presentzia handitu, 

genero ezberdinei leku gehiago eskaini, gomendioetan nobelaz gain beste genero batzuk sartu, etab. 
-8  -8  -16 

Kultur etxea  

32 Kulturetxean takilak jarri herritarrak gauzak uzteko aukera eduki dezagun -1  -7  -8 
33 Biteriko ikasketa gela, ordenagiluekin lan egiteko hornitu ( entzufe gehiago...), Ordenagiluarekin lan espezifikoak 

egiteko eremu apropos bat izateko; Soinu asko, insonorizatu gabe, leku gutxi, entxufe gutxi, berogailuak itzali(*3) 
-8  -1  -9 

34 Nuevo paragüero en Biteri -8  -8  -16 
35 Seguir mejorando kultuetxe - ventanas / pintura -8  -7  -15 
Azpiegiturak  

36 Milagrosa txukundu: itoginak daude, lurra altxatzen ari da... Herriko ekitaldietarako leku falta arazo da gaur egun, eta 
toki horietako baten egoera zaintzea ezinbestekoa da 

-5  2  -3 

37 Tilosetako eszenarioa hobetu -6  0  -6 
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EUSKARA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

38 Herriko euskarazko komunikabidea indartu eta kultur/euskarazko talde eragileen elkargune eta zabalkunderako tresna 
izatea sustatu. Ikusentzunezkoak lantzeko aukerak irekiz. 

-8  2  -6 

 

 

HERRI MOBILIARIOA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

39 Poner relojes digitales con temperatura de ambiente en distintos puntos y barrios p.e rotonda -8  -8  -16 

40 Poner más bancos en algunos puntos de Hernani y zona de Florida (: paseo del tranvía, en la esquina del frontón, 
AMR-zubiondo, debajo del bar del PSOE...); parque de Karabel; subida Puerto a Hernani centro; Tilosetan, Izpizua kale 
aldera, txoznak eta pretil artean zeuden bankuak  (3) berriro jarri (*6)  

3  -2  1 

41 Quitar la chabola que se ha puesto como "pùesto de la policía municipal" en temporada de txotx, pasarla a los bajos 
del Ayuntamiento, por ejemplo la antigua recaudación (con entrada desde el túnel del Ayuntamiento) 

-8  -7 1 -14 

 

 

HERRI LANAK 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

42 Osinaga auzoan dauden konkor edo badenak aldatzea, eta herriko gainerako kaleetan daudenen material berekoak 

jartzea 
-5  -8  -15 

43 Rehabilitar la zona de García Goldaraz 4  -6  -2 

44 Guardar una partida del presupuesto de este proceso para seguir ejecutando el proyecto Lizeaga 3.0 (o para la 
segunda fase, o remodelación madalena) 

1  2  3 

45 Poner una barandilla entre la fuente y la carretera de la pista deportiva de Zikuñaga; Revisión y reparación de 
barandillas que están podridas y en mal estado entre otras las que hay en las escaleras de la Calle Elkano a Orkolaga 
(*2) 

5 - -6  -1 

46 Canalización de aguas de Karabel: Sustituir la canaleta de baldosa que va desde el portal 2 al 8 del barrio de Karabel 

por una canaleta metálica; Arreglar la canalización de las aguas de la calle Balantxa (*2) 
3  -8  -5 

47 Kiroldegiko frontoi sarrera eta komun publikoen ondoko terrazako lurra eta terraza konpondu eta inpermeabilizatzea, 
azpian sortzen dituen itoginak konponduz 

-7  -5  -12 

48 Subvención para limpiar las puertas y paredes de las viviendas de Hernani que están manchadas de pintadas; Pintado 
con anti grafiti todas las fachadas y muros de piedra del casco histórico (*2). 

-8  -5  -13 

49 Akarregi - Martindegi auzoan hainbat errepide asfaltatu eta konpontzea -2  -7  -9 

50 Eliminar los desniveles de las calles y plazas del Pueblo. Para evitar tropiezos, y accidentes sobre todo a las personas 
mayores 

8  0  8 

 

 

MUSIKA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

51 Musika-eskolarako instrumentu berriak erosi (eskusoinuak eta trikitixak batez ere) -8  0  -8 

52 Musika eskolako musika tresna eskaintza handitzea: Oboea, zeharkako txirula, fagota,tronpa, tronboia… 
Eta jada badauden batzuen ordutegia handitzea: perkusioa, klarinetea… Iruditzen zait pianoa, akordeoia eta saxofoia 

eta beste tresnen arteko alde handia dagoela. Gure kasuan, zehazki, zeharkako txirula egotea nahi genuke. 

-7  1 2 -4 
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ONDAREA 1. 2. 3. Perts GUZTIRA 

53 Osiñaga auzoan Txuriane parean dauden labadoreak berritu eta egokitu eta ahal bada bainu zonalde bat zabaltzea. 
Panelak jartzea emakumeen bertan egiten zuten lanak azaltzeko. Ekimen honek ikuspegi anitzak diu: alde batik heri 
ondarea errekuperatzen da etaemakumeen lana balioestean da 

-8  0 1 -7 

54 Memoria histórica: paneles  informativos (con códigos QR) en los puntos de interés, crear un fondo documental,  
digitalización de documentos históricos...; Crear una partida del Proceso para resaltar toda la Memoria Histórica de 

Hernani edificio, monumentos, Calzada Real (adoquines) (*2) 

-8  -3  -11 

55 Atzieta kaleko 39. zenbakiaren ondoan horman dauden morteroei buruzko oroigarria jartzea noiz eta nork botatakoak 
diren jarriz, guda haren inguruko informazioarekin eta hark Hernanin zein ondorio izan zituen aipatuz 

-8  0  -8 

56 Kaxkoan zehar dauden elementu harrotzak kendu edota aldatzea: telefonia etab.eko kable zein kutxak  ordenantzatik 
kanpo dauden kartelak (argia egiten dutenak, plastikozkoak zein metal herdoilezinezkoak). Ordenantzatik at dauden 

material eta kartelek ere testuinguru historikoa apurtzen dute 

-8  -5  -13 

57 Herrian dauden plaka eta sinbolo frankistak identifikatu eta kentzeko azterketa bat egin, eta ondoren kendu -8  3  -5 

58 Santa Barbaran, plazatik ermitara doan bidean hobekuntzak egitea: begetazioa moztu, lurra garbitu eta aukera 

badago ez irristatzeko tratamendua eman eta barandilla bat egokitu 
5  2 3 10 
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Beraz, proposamenen balorazioaren ordena modu honetan geratu da, eta kolorearekin 

markatuak daudenak dira 3.fasera pasako direnak, teknikariak baloratu ditzaten. 

 

zkia 4.SAIOA. Proposamenak balorazioa 

13 

Elizatxo Eskolako eremuaren barruan dagoen belardiaren egokitzea. Erabilera hezitzaile bat izan dezake 
eta Eskolaren baitan hainbat jarduera egiteko aukera sor ditzake; Ez nituzke inolaz ere belardia eta 
zuhaitza kenduko, helburua ingurune naturalaren izaera mantentzea garrantzitsua da, eta ikuspegi 

horretatik eskolan hainbat proiektu garatzeko aukera izango genuke 

17 

58 
Santa Barbaran, plazatik ermitara doan bidean hobekuntzak egitea: begetazioa moztu, lurra garbitu eta 
aukera badago ez irristatzeko tratamendua eman eta barandilla bat egokitu 

10 

1 
Duplicar algunos servicios municipales en los barrios: ludoteca infantil-juvenil, KZGunea, aulas de 
estudio-reunión...; Udalak antolatzen dituen ekintza kulturalak (ipuin kontalariak, esaterako) auzoz 

auzo antolatzea baita ere (*2) 
8 

50 
Eliminar los desniveles de las calles y plazas del Pueblo. Para evitar tropiezos, y accidentes sobre todo a 
las personas mayores 

8 

2 
Aumentar las ayudas para las Asociaciones de Vecinos/as. Las Asociaciones de Vecinos/as son el motor 
de los barrios y las que crean cohesión social así como actividades para que los barrios están vivos 

3 

3 
Crear una partida para organizar cursos (informática, euskara…) para adultos en barrios, impulsados 
por el Ayuntamiento y sean itinerantes barrio a barrio. 

3 

44 
Guardar una partida del presupuesto de este proceso para seguir ejecutando el proyecto Lizeaga 3.0 (o 
para la segunda fase, o remodelación madalena) 

3 

6 Igogailurik ez duten etxe bizitzetan, hau jartzeko erraztasunak / diru laguntzak. 2 

40 
Poner más bancos en algunos puntos de Hernani y zona de Florida (: paseo del tranvía, en la esquina 
del frontón, AMR-zubiondo, debajo del bar del PSOE...); parque de Karabel; subida Puerto a Hernani 

centro; Tilosetan, Izpizua kale aldera, txoznak eta pretil artean zeuden bankuak  (3) berriro jarri (*6)  
1 

11 Erabaki guneak sortzea herritarren beharrak zeintzuk diren jakiteko 0 

19 Herriko ikastetxeetatik bideratua irratsaioak egiteko aukera zabaltzea herriko irrati librea erabilita 0 

45 
Poner una barandilla entre la fuente y la carretera de la pista deportiva de Zikuñaga; Revisión y 

reparación de barandillas que están podridas y en mal estado entre otras las que hay en las escaleras 
de la Calle Elkano a Orkolaga (*2) 

-1 

4 Kaxko elkartea necesita un local más grande en el casco. (*2) -2 

8 
Izpizua, Larramendi kaleak peatonalizatu Urumea eraikina botatzea. Arau subsidiarioetan dagoen 
proiektua eidaztea 

-2 

14 
Gizarte, balioetan, koperazioan, kolektibiatean eta kontsumo arduratsua eta murritzagoaren inguruan 
herriko eskoleta guztietan formakuntza eskaini 

-2 

23 
Biteriko ikastaroetako eskaintzan aniztasun gehiago, ikastaro berriak eskaini: zirkoa, antzerkia, beste 

dantza mota batzuk, etab. 
-2 

43 Rehabilitar la zona de García Goldaraz -2 

36 
Milagrosa txukundu: itoginak daude, lurra altxatzen ari da... Herriko ekitaldietarako leku falta arazo da 

gaur egun, eta toki horietako baten egoera zaintzea ezinbestekoa da 
-3 

21 
10.000€ aspalditik egiten ari garen ipuina finantziatzeko. Ipuina jendea sentsibilizatzeko eta egoera 
larriak salatzeko. Ipuina dago idatzia, itsuek ere ulertu dezaten. Marrazkiak erliebeetan, ukitu ditzaten 

-4 

24 Haurrentzat kultur ekintza gehiago, antzerkiak, filmak euskaraz… -4 

52 

Musika eskolako musika tresna eskaintza handitzea: Oboea, zeharkako txirula, fagota,tronpa, tronboia… 
Eta jada badauden batzuen ordutegia handitzea: perkusioa, klarinetea… Iruditzen zait pianoa, 
akordeoia eta saxofoia eta beste tresnen arteko alde handia dagoela. Gure kasuan, zehazki, zeharkako 
txirula egotea nahi genuke. 

-4 

18 Erraldoien konpartsa hilean behin ateratzea herriko.kaleetan zehar -5 

22 Biteriko ikastaroetan haurrentzat eskaintza zabalagoa -5 

26 
Haur txoko apropos bat 6-12 urteko haurrentzat - adibide gisa Aieteko kulturretxekoa. Non? Urumea 
eraikia botatzeko asmotan badira, bertan kulturetxeari laguntzeko eraikin polianitza 

-5 
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46 
Canalización de aguas de Karabel: Sustituir la canaleta de baldosa que va desde el portal 2 al 8 del 
barrio de Karabel por una canaleta metálica; Arreglar la canalización de las aguas de la calle Balantxa 
(*2) 

-5 

57 
Herrian dauden plaka eta sinbolo frankistak identifikatu eta kentzeko azterketa bat egin, eta ondoren 
kendu 

-5 

9 

Crear una aplicación para teléfono móvil que permita notificar al ayuntamiento de forma sencilla sobre 
cualquier deficiencia que los ciudadanos y encontremos en el municipio. Por ejemplo farolas fundidas, 
arquetas rotas, baches en la vía pública etc. Para ello con geoposicionamiento y cámara fotográfica se 

reportaría la incidencia. Se crearía un id de seguimiento y el ayuntamiento daría feedback de la 
situacion. 

-6 

27 Haur, gaztetxo eta gurasoak elkarrekin egiteko hainbat ekintza yoga, dantza desberdinak, kirolak.. -6 

37 Tilosetako eszenarioa hobetu -6 

38 
Herriko euskarazko komunikabidea indartu eta kultur/euskarazko talde eragileen elkargune eta 

zabalkunderako tresna izatea sustatu. Ikusentzunezkoak lantzeko aukerak irekiz. 
-6 

25 
Haurren ipuin kontalariak antolatzen diren moduan helduentzat ere ipuin kontalariak, bitartean 
haurrentzat ere zerbait antolatuta gurasoak joan daitezen 

-7 

53 
Osiñaga auzoan Txuriane parean dauden labadoreak berritu eta egokitu eta ahal bada bainu zonalde 
bat zabaltzea. Panelak jartzea emakumeen bertan egiten zuten lanak azaltzeko. Ekimen honek ikuspegi 
anitzak diu: alde batik heri ondarea errekuperatzen da etaemakumeen lana balioestean da 

-7 

16 Crear un concurso de grafitis que de tres premios a tres proyectos de los artistas que se presenten; 

Pareta handi zein zonalde ilun eta grisetan muralak egiteko partida bat sortu; Kulturan ere gure herriko 

artista et grafiteroekin ekimen zabala eta irekia martxan jarri beharko zen gure herrian dauden hainbat 

pareta gris eta ilunak argitzeko.  (*3) 

-8 

28 Udal liburutegian euskarazko ipuin gehiago -8 

32 
Kulturetxean takilak jarri herritarrak gauzak uzteko aukera eduki dezagun - Beharrezkoa delakoan 

nago,gauzekin gora eta behera ibili behar izan gabe. 
-8 

51 Musika-eskolarako instrumentu berriak erosi (eskusoinuak eta trikitixak batez ere) -8 

55 
Atzieta kaleko 39. zenbakiaren ondoan horman dauden morteroei buruzko oroigarria jartzea noiz eta 
nork botatakoak diren jarriz, guda haren inguruko informazioarekin eta hark Hernanin zein ondorio izan 

zituen aipatuz 
-8 

33 
Biteriko ikasketa gela, ordenagiluekin lan egiteko hornitu ( entzufe gehiago...), Ordenagiluarekin lan 
espezifikoak egiteko eremu apropos bat izateko; Soinu asko, insonorizatu gabe, leku gutxi, entxufe 
gutxi, berogailuak beti itzalita; Liburutegian ikasle gelako isolamendua jartzea (*3) 

-9 

49 Akarregi - Martindegi auzoan hainbat errepide asfaltatu eta konpontzea -9 

10 Haur eta nerabeen parte hartzea sustatzeko guraso elkarte edo auzo elkarteetakoentzat formazioa. -10 

20 San joanetan gazteei bideratutako egitarauan ekintza berriak sartzea -10 

12 Txotx garaiari buruzko eta arau subsidiarioei buruz kontsulta bat egitea -11 

15 Crear un premio literario Victor Hugo. Podría ser un premio como una dotación económica, para novelas 

o relato corto, o ir intercalando, para literatura en euskara o euskara-castellano. Se propone nombre 

Victor Hugo ya que es una referencia literaria importante y vivió en Hernani 
-11 

17 Erraldoi bikote berria erosi Hernanirako 
-11 

29 
Haurrak etxeko lanak egiteko lekua eskasa da - Liburutegian leku aproposa beharko litzateke hau egin 
ahal izateko. 

-11 

54 
Memoria histórica: paneles  informativos (con códigos QR) en los puntos de interés, crear un fondo 

documental,  digitalización de documentos históricos...; Crear una partida del Proceso para resaltar 
toda la Memoria Histórica de Hernani edificio, monumentos, Calzada Real (adoquines) (*2) 

-11 

47 
Kiroldegiko frontoi sarrera eta komun publikoen ondoko terrazako lurra eta terraza konpondu eta 

inpermeabilizatzea, azpian sortzen dituen itoginak konponduz 
-12 

7 Programa subvenciones para el rejuvenecimiento y rehabilitación de fachadas -13 

48 
Subvención para limpiar las puertas y paredes de las viviendas de Hernani que están manchadas de 
pintadas; Pintado con anti grafiti todas las fachadas y muros de piedra del casco histórico (*2). 

-13 
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56 

Kaxkoan zehar dauden elementu harrotzak kendu edota aldatzea: telefonia etab.eko kable zein kutxak  
ordenantzatik kanpo dauden kartelak (argia egiten dutenak, plastikozkoak zein metal 
herdoilezinezkoak). Ordenantzatik at dauden material eta kartelek ere testuinguru historikoa apurtzen 

dute 

-13 

5 
Campaña de concienciación de mejora de fachadas para mejorar el aspecto del pueblo dar sensación de 
cuidar lo nuestro 

-14 

30 Liburutegian liburuez gain heldu zein umeentzako mahai jolasak maileguan uzteko aukera izatea. -14 

41 
Quitar la chabola que se ha puesto como "pùesto de la policía municipal" en temporada de txotx, 

pasarla a los bajos del Ayuntamiento, por ejemplo la antigua recaudación (con entrada desde el túnel 
del Ayuntamiento) 

-14 

35 Seguir mejorando kultuetxe - ventanas / pintura -15 

42 
Osinaga auzoan dauden konkor edo badenak aldatzea, eta herriko gainerako kaleetan daudenen 

material berekoak jartzea 
-15 

31 

Liburutegia liburu eta eskaintza handiagoz hornitzea: aniztasun gehiago, liburu mota ezberdinen 

presentzia handitu, genero ezberdinei leku gehiago eskaini, gomendioetan nobelaz gain beste genero 
batzuk sartu, etab. 

-16 

34 Nuevo paragüero en Biteri -16 

39 Poner relojes digitales con temperatura de ambiente en distintos puntos y barrios p.e rotonda -16 
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20. HURRENGO URRATSAK / PRÓXIMOS PASOS 
 

 

Hurrengo urratsak zeintzuk izango diren 

azaldu da bileraren amaieran: 

- Guztira lau leheneste saio egingo dira, 

bakoitzean proposamen ezberdinak 

landuz. 

- Saio bakoitzetik proposamenen erdiak 

aurrera egingo dute, eta beste erdia 

prozesutik kanpo geratuko dira. 

- Aurrera egiten duten erdi horiek 

hirugarren fasera igaroko dira: 

balorazio teknikoaren fasera, hain 

zuzen. 

- Iraila amaieran balorazio tekniko 

guztiak publiko egingo dira, eta 

herritar guztiek ikusi ahal izango dute 

zein proposamenek egin duten aurrera 

eta zeintzuk geratu diren kanpo. 

- Urria erdialdean proposamenen 

bozketa izango da, 3 aste inguruko 

epea izango dugu proposamenak 

bozkatzeko. 

 

 

 

 

Al final de la reunión se han expuesto los 

próximos pasos del proceso: 

- La segunda fase contará con cuatro 

reuniones en las qu ese valorarán 

todas las propuestas 

- En cada reunión, la mitad de las 

propuestas seguirán adelante en el 

proceso, y la otra mitad quedarán 

fuera. 

- La mitad que siga en el proceso 

pasarán a la próxima fase: la 

valoración técnica. 

- A finales de septiembre se harán 

públicas todas las valoraciones 

técnicas, y la ciudadanía podrá ver la 

valoración que corresponda a su 

propuesta. 

- A mediados de octubre empezará la 

última fase: votación de las 

propuestas. 

 

 

 

 

Bertaratu diren herritar guztiei eskerrak eman ondoren bilera 
amaitutzat eman da 21:00etan. 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Más o mejor  iluminación en el barrio del puerto 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herriko auzo ezberdinetako argiteria berritzen joan da. Portu auzoko argiteria berritzea ere 

beharrezkoa izan daiteke, baina berritze hau zentzuzko plangintza orokor baten barne egin behar 

dela uste da.  

 

Plangintza orokor honetan aztertu behar dira zein diren lehentasunak, besteak beste, dagoen 

argiteriak dituen urteak, kontsumoa, bere funtzioa betetzen duen, etab. 

 

Plangintza hau lantzen ari da. Aurreko urteko prozesuan aurrera egin zuten honen inguruko 

proposamen orokorrak. 

 

Edozein kasuran , kontuan hartuko da Portu auzoa argiteriaren berrikuntza plangintzan. 

 

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

 

0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

--------- 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

--------- 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

--------- 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Cambiar la iluminación en dos zonas concretas del barrio Karabel: (1) zona del 

parque, y (2) el acceso-camino que une el barrio y el parking 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Auzo honetan egin diren azken urteetako urbanizazio obrak direla eta, argiteria ia guztia berritu da. 

Printzipioz, berritzeko gelditzen den bakarra parke edo Oleta plazakoa eta plaza eta trenbide artean 

dagoen aparkalekukoa izango litzateke. Plaza bereziki iluna gelditzen denaren kexak jaso ditugu. 

 

Oleta plazako haur jolasen eremuan konponketak egingo dira hurrengo hilabeteetan, eta hauek 

egiten direla aprobetxatuz, plazako argiteria berritzea egokia ikusten da. 

 

17 argi puntu berritzeko beharra aurreikusi da (plaza eta aparkalekua). 

 

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

 

18.000€. 

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

6 hilabete. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

Iturmendi auzora eskaileretatik iristeko argi gehiago 

Alumbrar mejor C/ Iturmendi 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Iturmendi auzoa herriko garapen berrienetakoa da. Auzo honetako argiteria berria eta kontsumo 

txikikoa da, eta horregatik ez da sartzen herriko argiteriaren berritze plangintzan.  

 

Hala ere, instalazio berriak egiten direnean diseinu akatsak egon daitezke, argiztapen gutxiko 

eremuak geldituz, batez ere, auzo edo eremu ezberdinen artean. 

 

Proposamenean aipaturiko eskaileretan hori gertatu dela dirudi, bai goiko auzoa eta beheko 

trenbide/bidegorria ondo argiztatuta daude, baina elkarren arteko eskaileretan argiztapena ez da 

nahikoa eta hau handitzea beharrezkoa da. 

 

Bigarren proposamenean ez da zehazten, horregatik, eremu berdinari buruzkoa dela suposatzen da. 

 

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

 

6.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

3 hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Karobieta auzoko bus geltokian argia ipintzea 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Argiteria eskatzen da autobus gidariek zailtasunak dituztelako ikusteko eta erabiltzaileek beraiek ez 

ikusi eta ondorioz ez jasotzearen kezka dutelako. 

 

Autobus geltoki hau Foru Aldundiak kudeatzen du. Autobusen antolakuntza eta geltokietan gelditu 

beharra ere Foru Aldundiari dagokio. Errepidea ere Aldundiarena da. Beraz, markesinaren 

argiztapena, errepidearena eta gidariek jarraitu beharreko irizpideak udalaren eskuetan ez daude. 

 

Edozein kasutan, udalaren esku dagoen auzoko inguruko argiteria aztertuko da, lagungarri izan 

daitekeen hobekuntzarik egiterik ba al dagoen aztertzeko. 

 

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

 

0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

--------- 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

--------- 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

--------- 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Portu auzotik Kaxkora igotzeko bidean argiteria aldatu eta hobetzea (Leokako 

eskaileratan) 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herriko auzo ezberdinetako argiteria berritzen joan da. Aipatzen den argiteria berritzea ere 

beharrezkoa izan daiteke, baina berritze hau zentzuzko plangintza orokor baten barne egin behar 

dela uste da.  

 

Plangintza orokor honetan aztertu behar dira zein diren lehentasunak, besteak beste, dagoen 

argiteriak dituen urteak, kontsumoa, bere funtzioa betetzen duen, etab. 

 

Plangintza hau lantzen ari da. Aurreko urteko prozesuan aurrera egin zuten honen inguruko 

proposamen orokorrak. 

 

Kontuan hartuko da eskaera argiteriaren berrikuntzaren plangintzan. 

 

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

 

0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

--------- 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

--------- 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

--------- 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Renovar alumbrado de Camino Negro 

"Camino Negro" deitzen zaion bidea argiztatzea 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Bidea aztertu da eta eskatzen dena egiteko zenbait arazo ikusi dira.  

 

Hasteko, bidea ibaiaren eta industrialdeko eremu pribatuen artean dago sartuta eta ez da lekurik 

gelditzen bidearen ertzetan argiteria sartu ahal izateko.  

 

Gainera, ibaiertzetan erabilera mugak Ur Agentziak ezartzen ditu eta orokorrean ezin da instalaziorik 

sartu horrelakoetan. Edozein kasutan, baimena eskatu beharko litzateke eta Ur Agentziaren esku 

egongo zen baimena ematea eta hau ematekotan bete beharreko irizpideak ezarriko zituzten. 

Kutsadura luminikoa ere kontuan hartu behar da, ibaietara argi artifizialik ez iristea nahi delako. 

Beraz, ez dago udalaren esku erabakia. 

 

Bestalde, bidean zehar eremu pribatuak daude eta hauetan ezin dira argi puntuak nahi bezala kokatu, 

jabetza aldetik zailtasunak egon daitezkeelako. 

 

Argiteria jartzea planteatu aurretik, bide honetan azterketa sakonagoa egin beharko litzatekeela uste 

da, jabetzak, ibai-ertzak eta bidearen erabilerak aztertuz, oinezkoentzat bidea egokitzea posible al 

den ikusteko.  

 

Etorkizuneko pasealeku egokitu batean argiteria sartzeak zentzua izan dezake, baina gaur egun 

bideak duen egoerarekin ez da zentzuzkoa ikusten. 

 

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

 

0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

--------- 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

--------- 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

--------- 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Zinkoeneako zubiaren amaieran orbegozoko rotondara iristen dagoen 

zebrabideko argiztapena hobetu 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Inguru honetako oinezkoen bideetan argiztapena hobetzea egokia ikusten da, eskatzen duten bezala.  

 

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

 

4.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

4 hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

INGURUMENEKO UNITATEA 

HERRILANETAKO SAILA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Herriko garbiketa zerbitzua ugaritu, batez ere herrian ospatzen diren jai, jaialdi 

eta sagardotegi garaietan. Garai horietan ere edukiontziak ugaritu eta 

etengabe hustu. Eta erabiltzen diren ontziak soilik berrerabilgarriak izan 

daitezen bultzatu. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Udalak maiatzean aldatu du kale garbiketa zerbitzua. Orain zerbitzua Garbitania enpresa publikoak 

ematen du. Ikusi egin behar da, zerbitzu aldaketa horrek ekarri dituen onura eta kalteak. Oraindik 

ez da denbora nahikoa pasatu aldaketa horrek garbiketan zer suposatu duen jakiteko. 

 

Beraz, kale garbiketari dagokionean itxaron dezagun aldaketak zer suposatu duen ikusi arte. Beste 

gauza bat da edalontzi berrerabilien gaia. Inondik ere, Ingurumenaren ikuspegitik garrantzi handiko 

gaia   

 

Hori esan eta gero, adierazi edalontzi berrerabilgarrien gaia lantzerakoan bi eszenatoki bereiziko 

nituzkeela: 

 

Bata da, auzoetako jaiak.- eszenatoki horretan erraza iruditzen zait edalontzi berrerabilgarriak 

sustatzea; izan ere, auzoetako jaietan inplikatuak egoten diren tabernak gutxi izaten dira eta horrek 

elkarren arteko koordinazioa erraztu egiten du. 

 

Zaku berean sartuko nituzke puntualki ospatzen diren festa edota jaiak: Sagardo festa, garagardo 

eguna, Estremadurako jaiak eta abar… 

 

Beste eszenatokia ordea, zailagoa iruditzen zait; hau da, San Juan jaietakoa eta zer esanik ez 

Txotx garaikoa. Horietan ere posible izango litzateke baina konplikatuagoa iruditzen zait. 

 

Azken horietan, zer hartu behar da kontuan, alde zaharra bakarrik? Herriko taberna guztiak? Gauzak 

ondo egitera eta arrakasta nahi izanez gero asko kontzientziazio eta inplikazio maila altua lortu behar 

da. 

 

Hori guztia lantzeko proposatzen dut antzeko lanetan aditua den enpresaren baten laguntza eskatzea 

eta hari eskatzea gaia lantzeko eta hiru helburu markatzea: 

 

a. 2019 urtean gaia lantzea, herritarrak, tabernariak eta Udalak parte hartuz. Irizpideak 

finkatzea eta araudia prestatzea. 

b. 2020 urtea: Auzoetako jaietan edalontzi berrerabilgarrien erabilera sustatzea 

(Etxeberriko jaiak, Martindegikoak, Txantxillakoak, Portukoak, Karabelekoak, 

Latsuberri eta ahaztu zaizkidan beste guztikoak) 

c. 2021 urtean: San Juan jaietan eta Txotx denboraldian ere berrerabilgarrien erabilpena. 

 

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

 

- Lanketa egingo duen enpresaren kontratazioa: 20.000 € 

- Edalontzien erosketa (10.000 edalontzi):         10.000  € 

Hori guztia BEZ kanpo. 



 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Garrantzizkoa deritzot ingurumenaren ikuspuntutik 

Epeak: 2019-2021 (balorazio teknikoan proposatzen diren epealdiak) 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Ingurumen Unitatea, parte-hartzea 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

- Enpresaren kontratazioa: azterketa eta lan teknikoa Ingurumena: 02.227.07.172.20 

- Edalontzien erosketarako dirua berriz, material beste ingurumena: 02.226.99.172.20 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Aurrera 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

INGURUMENEKO UNITATEAK 

HERRILANETAKO ZERBITZUAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Ampliar el nº de papeleras para excrementos y poner puntos de bolsas para 

excrementos de perro en las zonas de paseo 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Txakurra duenak berak eraman behar du txakurraren gorotzak jasotzeko poltsa. Ez dut beharrezkoa 

ikusten Udalak herrian zehar poltsak banatzeko gailurik jartzea. 

 

Txakur-kakak jasotzeko paper ontziak jartzea ere ez dut beharrik ikusten; izan ere, kale, plaza eta 

ibilbideetan badaude paperontziak eta txakur-kakak errefusaren ontzian bota behar dira.  

 

Txakur-kakentzat jarritako berezietan txakur-kakak jaso beharrien poltsak hondakinekin agertzen 

dira. Adibidez, trenbide-zaharraren ibilbidean, Laiztiaga-Karapote inguruan dagoen berezian, askotan 

poltsa handia izaten du gainezka. 

 

Kalean ez dira txakur kakak agertzen paperontziak ez daudelako. Txakur kakak agertzen dira txakur 

jabe batzuk ez dutelako oraindik euren txakurrak egiten dutena jaso egin behar dutela. 

 

Gor eta gehiago dira ordea kontzientzia duten txakur-jabeak eta jada haien gorotzak bildu eta ondo 

kudeatzen dituztenak. 

 

Horregatik guztiagatik ez da beharrezkoa ikusten ez zakar ontzi gehiagorik ez eta gorotzak jasotzeko 

poltsak jartzea ikusten. 

 

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

 

O € 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

----- 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

------- 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

-------- 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo  

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Komun publikoak auzoetan 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herriko erdigunean hainbat komun publiko daude. Hernanik dituen komun publikoen kopurua beste 

antzeko herrietan dagoena baina handiagoa dela uste da. Gainera, komunen beharra handitzen 

denean, hau da, jaietan, txotx denboraldian edo auzoetako jaietan, aldi baterako komun publiko 

mugikorrak ere ekartzen dira. 

 

Komun publikoek, egin beharreko hasierako inbertsioaz gain, mantenua ondo egitea behar dute. Hau 

da, garbi mantentzea, segurtasuna bermatzea eta argiztapen egokia izatea, besteak beste.  

 

Horrelako inbertsioa eta mantenua justifikatzeko komunek erabilera handia eta jarraikoa izan behar 

dutela uste da, eta erabilera handi hau herrietako erdigunetan ematen da gehienbat, auzo 

ezberdinetako bizilagunak bertan biltzen direlako batez ere. Norberak bere auzoan errazago dauka 

komun bat eskura izatea. 

 

Baliteke auzo konkretu batean zentzua izatea, baina orokorrean auzo guztietan komun publikoak 

jartzea ez dagoela justifikatuta uste da. 

 

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

 

0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

--------- 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

--------- 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

--------- 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Habilitar un nuevo baño público en la zona de tránsito de peatones / paseo 

landare-zubipe-karabel-portu 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herriko erdigunean hainbat komun publiko daude. Hernanik dituen komun publikoen kopurua beste 

antzeko herrietan dagoena baina handiagoa dela uste da. Gainera, beharra handitzen denean, hau 

da, jaietan, txotx denboraldian edo auzoetako jaietan, aldi baterako komun publiko mugikorrak ere 

ekartzen dira. 

 

Komun publikoek, egin beharreko hasierako inbertsioaz gain, mantenua ondo egitea behar dute. Hau 

da, garbi mantentzea, segurtasuna bermatzea eta argiztapen egokia izatea, besteak beste.  

 

Horrelako inbertsioa eta mantenua justifikatzeko komunek erabilera handia eta jarraikoa izan behar 

dutela uste da. 

 

Karabelen eskatzen diren komun publiko hauek izango luketen erabilerak ez duela inbertsioa 

justifikatzen uste da, eta komun berriak ipintzekotan agian beste eremuren bati lehentasuna eman  

beharko zitzaiola honen aurretik. 

 

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

 

60.000€. 

Komuna bera egin eta urbanizazio lanak 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

--------- 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

--------- 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

--------- 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Instalación de cambiaderos para niños y niñas en todos los WC públicos. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herrian zehar dauden komun publikoetan haur txikiei fardelak aldatzeko eremuak jartzea 

proposatzen da. 

 

Gaur egun, komunek duten neurrietara egokitu behar denez, nahikoa espazio dagoen komunetan 

jarriko dira aldatzeko mahaiak. 

 

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

 

5.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

6 hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2019) 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Ispizua, Larramendi kaleak peatonalizatu Urumea eraikina botatzea. Arau 

subsidiarioetan dagoen proiektua idaztea. Bitartean ispizua 8 portalaren 

parean zebra bide txiki konkordun bat egitea.  

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Urumea eraikina Hernaniko Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bategineko (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 

Subsidiarioen Jarduketa Programaren arabera, lehen laurtekoan (2017-2020)ekin beharreko 

jarduketa da eta beraz baita ere (HH) LI.03.1 Jarduketa lntegratuaren garapenaren kudeaketa.  
 

Urumea ikastola eraisteko proiektua 2017ko urrian idatzita dago eta bere aurrekontua 132.007,95 

€da.   Eraiste obra ez da exekutatu, bere eraispena Sandiusterri aretoaren egokitze lanekin erabat 

lotuta dagoelako eta aurretik hura exekutatu behar delako, gaur egun Urumea eraikinean burutzen 

diren hainbat ekintza eta jarduera bertan birkokatzeko asmoa baitu gobernu taldeak.  

(HH)LI.03.1 Jarduketa lntegratuaren (Bizitegietarako Eremua) garapena eta (HE) HS.01 arean Gune 

Libreen Sistema Orokorraren eta Lokalaren Sarea osatzeko jarduketari dagokienez, Udalak ez du 

abian jarri momentuz antolamendu eta kudeaketa dokumentuen idazketa. Nolanahi ere, goian esan 

bezala, 2020 urterako abian egon beharko luke  jarduketa horren exekuzioak.  

Bitartean Ispizua 8 portalaren parean zebra bide txiki konkordun bat egiteari dagokionez,  

Udaltzaingoarekin kontrastatu da proposamena eta hauxe erantzuna:  ez da egokia ikusten egungo 

antolamendu eta mugikortasun planaren arabera. Kontuan hartu behar da egun ispizua kaleak duen 

trafikoa barne trafiko txikia dela, trafiko pisutsurik gabekoa, autobusak ere mugikortasun plan berria 

abian jarri zenetik hortik ez dira igarotzen eta egungo antolamenduarekin nahikoa dela 

ondorioztatzen da, kale horretan dauden bi zebra bideekin.  

 

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

 

Urumea eraikina eraistea 132.007,95 € 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Urumea eraikina botatzea: urte bat  

(HH)LI.03.1 Jarduketa lntegratuaren (Bizitegietarako Eremua) garapena eta (HE) HS.01 arean 

Gune Libreen Sistema Orokorraren eta Lokalaren Sarea osatzeko jarduketa 2020an gehienez abian 

jarri. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Hirigintza, Udaltzaingoa… etab. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Prozesuan ezarritako muga gainditzeagatik prozesutik kanpo. 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Rehabilitar la zona de García Goldaraz 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Egindako eskaera edo proposamena oso orokorra ikusten da, eta horrelako auzo baten 

urbanizazioaren berrikuntza orokor bat prozesuaren muga ekonomikoetatik kanpo egongo litzateke.  

 

Bestalde, urbanizazioren berrikuntza orokorra egitea planteatzeko, herriko beste auzoekin 

konparaketa egin beharko litzateke, eta plangintzan lehentasunak ezarri. Izan ere, badaude beste 

auzo batzuk urbanizazio berrikuntza behar orokor hauekin eta hurrengo urteetan zehar berritzen 

joan beharko direnak.  

 

Asfaltoaren egoerari buruz, aurten berritu da auzo honetan aparkalekuetakoa, egoera txarrean 

baitzegoen.  

 

Konponketa edo berrikuntza konkretuak aztertu daitezke, baina urbanizazioaren berrikuntza 

orokorrak beste auzoekin batera itxaron beharko duela uste da. 

 

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

 

0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

--------- 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

--------- 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

--------- 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

 

 

 PROPOSAMENA 

 

Guardar una partida del presupuesto para Lizeaga 3.0 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Lizeaga auzoko berrikuntzak Lizeaga 3.0 prozesuan ateratako ondorioetatik harago doaz. “Plan de 

Reurbanización Integral” delakoaren beharra dauka, auzoaren berritzea era ordenatuan eta osatuan 

garatu dadin. Lan honek prozesuaren aurrekontua gainditzen du, beraz, prozesutik kanpo geratuko 

da. 

 

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

 

125.000€ baina gehiago 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

--------- 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

--------- 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

--------- 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Poner una barandilla entre la fuente y la carretera de la pista deportiva de 

Zikuñaga 

Revisión y reparación de barandillas que están podridas y en mal estado entre 

otras las que hay en las escaleras de la Calle Elkano a Orkolaga 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herriko eskudel batzuek berrikuntza lanak behar dituzte. Hauetan konponketak egitea beharrezkoa 

litzateke. Elkano eta Orkolaga bitartekoak eskatzen dira baina gehiago egon daitezke. 

 

Zikuñagan eskudela eskatzen den zatia aldapatsua da eta eskudela jartzeak zentzua dauka. 

 

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

 

30.000€ (Berri batzuk jartzeko eta daudenetan konponketak egiteko). 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Sustituir la canaleta de baldosa que va desde el portal 2 al 8 del barrio de 

Karabel por una canaleta metálica 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Dagoeneko egin da aldaketa, herri lanetako mantenu lanen barne. 

 

 

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

 

0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

--------- 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

--------- 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

--------- 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Eliminar los desniveles de las calles y plazas del Pueblo. Para evitar tropiezos, y 

accidentes sobre todo a las personas mayores 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Proposamenean hainbat gauza eskatzen dira oinezkoen segurtasuna hobetzeko: desnibelak kentzea, 

adokinak konpontzea eta oinezkoen bideak egokitzea, besteak beste. 

 

Adokinen edo baldosen konponketari buruz, sailean mantenu lanen barruan egiten dira hauek 

beharra  ikusten dugunean edo jakinarazten zaigunean. 

 

Egin daitezkeen beste hobekuntzei buruz, adibidez, desnibelak kentzea eta herriko zenbait 

eremuetan oinezkoen zebrabideak irisgarritasun aldetik hobetzea edo egokitzeari buruz, egokia 

ikusten da eta horrelako zenbait lan egiteko aurreikuspen bat egiten da. 

 

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

 

40.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Arreglar la canalización de las aguas de la calle Balantxa 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Balantxa kalea aztertu da eta malda gehien duen tartean azalerako uren jasoera estolda zuloen 

bitartez bakarrik egiten dela ikusi da. Suposatzen da eskaera tarte honi dagokiola. 

 

Kaleak duen maldak azalerako uretan eragina badu ere, hauen jasoera hobetu daitekeela uste da, 

kanaleta baten bitartez adibidez. 

 

Zeharkako maldak zehazki aztertu beharko lirateke eta soluzio onena aukeratu. Adibidez, luzerako 

kanaleta bat jarriz edo arrain-hezur moduan azalerako uren jasoera hobea egin ahal izateko. 

 

Aurreikusten dena, luzerako kanaleta bat da, zubitik hasi eta beheraino. 

 

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

 

50.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

6 hilabete. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

 Poner más bancos en algunos puntos de Hernani y zona de Florida. 
 Renovar los bancos del parque de Karabel 

 Bancos subida Puerto a Hernani centro 

 Bancos nuevos en el parque de karabel 

 Renovación bancos (Karabel) 

 Tilosetan, Izpizua kale aldera, txoznak eta pretil artean zeuden bankuak  (3) berriro jarri 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Banku batzuk berritzeko eta berriak jartzeko eskatzen da. 

 

Bankuen berrikuntzari buruz, Karabeleko parkearen kasuan bankuak egoera txarrean zeudela 

jakinarazi zen sailean orain dela hilabete batzuk. Horrela zela ikusi zen eta banku hauek berrikuntza 

prozesuan sartuta gaude. Urrirako guztiak berrituta edukitzea espero da. Lan hauek hiri altzarien 

mantenu partidaren barne egiten ari gara. Bankuen estruktura egoera onean dagoela ikusi da eta 

egurrean egin beharreko konponketak eta aldaketak egiten ari gara. 

 

Banku berriak jartzeari buruz, egokia izan daiteke aipatzen diren beste eremuetako batzuetan. 

Proposatutakoen artean leku aproposenak aukeratu beharko dira. 25 banku berri inguru jartzeko 

aurreikuspena egiten da. 

 

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

 

10.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 149 PROPOSAMENA 

 

Iturmendi auzora iristeko aldapa bat egitea.irisgarritasunangatik.egunero 

umean aulkiarekin ibiltzen garenontzat beharrezkoa zaigu irisgarritasunagatik. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

La accesibilidad a los bloques de viviendas del Sector (HI) SG.05 (SAGASTIYA), emplazado en los 

pertenecidos del Caserío Iturmendi, ya está resuelta con el vial de acceso a los referidos edificios 

(Iturmendi kalea) desde Antziola auzoa,   vial que respeta las condiciones técnicas de accesibilidad 

de urbanización. 

 

Entiendo que la propuesta consiste en dotar al Sector de otro itinerario peatonal  por ejemplo con 

una rampa que  comunique el vial peatonal que discurre por detrás de las viviendas de Sagatialdeberri 

auzoa (trazado del antiguo tranvía)  con el  citado vial de acceso a los bloques. 

 

Según cartografía municipal, esta rampa deberá salvar una altura como mínimo de 10 m. y 

ajustándose a  las instrucciones  de las Normas Técnicas sobre la  accesibilidad en el entorno urbano 

referentes al diseño y trazado de una rampa accesible, la rampa  deberá tener una anchura mínima 

de 2 m, una pendiente máxima del 8%, una longitud máxima de un tramo sin rellanos de 10m y  

rellanos intermedios de longitud mínima de 2m, resultando una rampa de una  longitud aproximada 

de 145 ml. con un presupuesto que superaría la cantidad de 125.000,00 €.  

 

Además el desarrollo de la rampa supondría, a mi entender, un impacto paisajístico negativo para el 

parque 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Mejorar el acceso desde el Puerto al Kaxko 
 

La accesibilidad no es buena, y las personas mayores tienen dificultades para subir. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Portu auzoaren eta Kaxkoaren irisgarritasuna hobetu ahal izateko, Udal Arau Subsidirioetan bi ekintza 

aurreikusten dira. Batetik, Portu eta Karabel auzoa lotzea trenbidearekiko paralelo joango litzatekeen 

oinezkoentzako bide berri batekin. Bestetik, Elizatxo auzoaren behekaldea, ikastola ingurua, Lizeaga 

kalearekin lotuko duen igogailu berri bat egitea. 

Bi elementu hauek egin ahal izateko egin beharreko kudeaketak kontutan hartu gabe ere, haietako 

bakoitzaren aurrekontua Hernani Erabaki prozesuan ezarritako mugak gainditzen dituzte. 

 

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

 

Egun ditugun datuekin aurrekonturik baloratzea posible ez bada ere, Hernani Erabaki prozesuan 

ezarritako muga aise gainditzen duela adierazi daiteke. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, Zerbitzuak, Kontratazioa, etab. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Inbertsioak. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Zaharren egoitzaren aurrean dagoen espaloian : aulki gehiago jarri. Baranda 

guztia saneatu 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Bankuei buruzkoa 114. proposamenarekin bat aztertu eta baloratu da. Edozein kasutan aipatu 

beharrekoa da espaloi horren gainean ibilgailuak aparkatzen direla askotan honen zabalera 

murriztuz. Bankuak jarriko balira irisgarritasun arazoak egon daitezke, pasatzeko zabalera nahikoa 

ez zen geldituko eta. 

 

Barandaren berrikuntzari buruz, aztertu da eta beharrezkoa da hau konpontzea. Lan hauetarako 

aurreikuspen ekonomikoa egiten da. 

 

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

 

6.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

4 hilabete. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 152 PROPOSAMENA 

 

Elkano kaletik Oartzu kalera igotzen diren eskailerak kendu eta arrapala bat egitea (Lehen PSOE 

taberna zenaren eta pentsu denda/almazenaren artean dauden eskailerak 

 

Eso es lo que se había solicitado y que fue aprobado en "Erabaki Decide" del año pasado y que el 

Ayuntamiento no lo ha hecho, haciendo las escaleras que no se había pedido ni aprobado. 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

68/2000 Dekretukua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio 

eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena, hau 

dio: 

-3.8.- Arrapalak 

-Baimendurako gehieneko aldapa 8%koa izango da 

 (Dekretu horrek, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko 

sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen ditu) 

Oartzu kaleko 4 eta 6 eraikinen arteko tartean dagoen eskailera 15 m-ko luzera dauka eta gutxi gora 

bera 3,50 m-ko altuera hartzen du. Hori dela eta, eskatutako arrapala zuzenean egin ezkero %22 

aldapa izango luke eta erakinen arteko zabalerak ez du ematen zig – zag moduan egiteko 

 

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

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Cambiar las escaleras que van desde la sociedad Txalaparta hasta la ikastola 

Elizatxo (no las que van al lavadero). O en su lugar, igualarlas. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gune honen berezitasuna kontutan hartuta, eskilaren egoera aztertuko da eta beharrezkoak diren 

lanak mantenutik bideratuko dira.  

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 
 

 PROPOSAMENA 

 

Que se ponga un camino en donde se han puesto las escaleras para subir a las casas verdes de 

Laiztiaga. Es posible hacerlo paralelo a las escaleras u otra idea que acorte el recorrido actual. 

 

Eso es lo que se había solicitado u que fue aprobado en "Erabaki Decide" del año pasado y que el 

ayuntamiento no lo ha hecho, haciendo las escaleras que no se había pedido ni aprobado. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gaurko datarekin, eskatzen den bidea (arrapala) egiteko proiektua martxan dago. Izan ere, proiektua 

idatziko duen teknikaria kontratatu da.  

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

JOLAS GUNE ETA PARKE ESTALIAK.  

Ez banago oker, atletismo pista ondoko parkea estaltzekoa zen baina ez dakit noizko... Kontua da, 

herriko txikientzat eta baita gaztetxoentzat, jolas eremu estaliak eskertuko lituzkeela 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

2014ko Aurrekontu Parte-hartzaileen prozesuaren baitan, Hernaniko Udalak haur parke bat estaltzea 

erabaki zuen. Herriko eremu desberdinak aztertu ondoren, (HI) AK.03 eremuan Atletismo pistaren 

ondoan kokatzen den parkea estaltzea erabaki zen. Azterketa hartatik ere, haur parkea kokatzen 

deneko eremuan, aisialdirako probetxugarriagoa izateko helburuarekin, jardutea ere erabaki zen. 

 

Proiektuaren idazketa ideia lehiaketa baten bidez, 2017. urtean VAUMM arkitektura y urbanismo 

S.L.P. taldeari esleitu zitzaion. 

 

VAUMM arkitektura y urbanismo S.L.P.-k “Hernaniko haur parkea estali eta Antziola berri-ko 

parkearen eraberritzea” proiektua aurkeztu du Udalean. 

 

Interbentzioa bi fasetan banatzen da. Lehenengo fasea haurrentzako jolasen eremura mugatzen da 

eta jolas horien estalki berriaren eraikuntzan zentratzen da, jolas irisgarriak eta zoladuren birgaitze 

lanak. Bigarren fasean parkearen atal konkretu batzuk birgaituko dira, parkearen erabilera eta 

erabiltzaileekin loturiko egoteko toki aproposak sortzeko. 

 

Orain lehendabiziko faseko obren esleipen prozedura martxan dago. 

 

Momentuz, ez dago aurreikuspenik beste parke edo jolas gune bat estaltzeko, izan ere, uste gune 

hau estali ondoren herritarren egunerokoan duen eragina ezagutu eta baloratu beharko dela. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

HERRI LANAK 
HAUR ETA GAZTERIA 

 

 PROPOSAMENA 

Sokadun parke bat. Haur eta nerabeekin aurrez diseinatu eta adosturiko 

sokadun parkea egitea.  
 

Hernanin dauden parke guztiak adin bererako prestatuta daude. Sokadun parke bat adin 

desberdinentzako aproposa da. Adibide gisa Tolosako parkean daudenak.  

 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Hernani Erabaki 2017ko ekitaldian onartu zen “prozesu parte-hartzaile bat abian jartzea haurrekin 

batera 8 urtetik gorakoentzako sokadun parkea diseinatzeko.”  

 

2017. urtean, hainbat arrazoi medio, ezinezkoa izan zen parte-hartze diseinua abian jartzea. 2018. 

urtean berreskuratu da, eta abian dago egitasmoa.  

 

Behin haurrekin batera diseinua amaitzen denean, sokadun parkearen proiektua gauzatu egin 

beharko da. Horretarako, beharrezkoa izango da obra zuzendaritzarako eta obra exekuziorako  

enpresa bat kontratatzea.  

 

Obra exekuzioaren barruan sartzen da parkean joango diren elementuez gain, lurraren prestaketa 

eta lurraren materiala. Parkeko elementu estandarizatuek CE zigilua eduki beharko dute, eta parkeak 

UNE EN1176 eta 1177 normak kontuan izan beharko ditu.  

 

Horrez gain, behin parkea eraikita, urteroko mantentzea beharko du.  

 

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

 

Obra zuzendaritza eta exekuzioaren kostuak 130.000 €ak gainditzen ditu. 

 

Sokadun elementuen kostua: 30.000€ tik 120.000€ arteko prezioa dute (Tolosako Emeterio Arrese 

parkean jarritako antzeko elementuak hartu dira erreferentzia gisa), elementu horiek garraiatzea eta 

instalatzearen kostua kontuan izan gabe.  

 

Gainera, lurraren prestaketa ere kontuan izan behar da. Behin sokadun elementuak instalatuta, 

lurzoru egokia jarri behar zaio (sintetikoa, kautxuzkoa edo naturala). Obra exekuzioaren barnean 

dagoen lurzoru-estalkia aurrekontuaren %40a izan daiteke.  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 Balorazio teknikoa kontrakoa da eta prozesutik kanpo geratzea proposatzen dugu. Honen arrazoia 

da  Hernani Erabaki 2019ko baldintzetako bat, proposamen bakoitzaren aurrekontu muga 125.000 

€ koa izatea gainditu egiten duela.  
 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Mahai eta aulkiak jartzea- Herritarrentzat, Ave Marian dauden bezala mahai 

eta aulkiak jarri. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herrian zehar azterketa egingo da zeintzuk diren beharrak eta non jarri ote daitezken eskatutako 

kale altzariak. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Renovación del parque-zona verde situada entre el bolatoki y fronton de 

Etxeberri.  
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gune honetan dagoen herri altzarien beharra aztertuko da eta eremua egokituko da.  

Azterketa eta beharrak herritarrekin kontrastatu eta parkea berritzeko urratsak definituko dira. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

Reparar la zona baja de Goiz Eguzki, parque del padre Kardaberaz 
 

Parque de padre Kardaberaz antes Goiz Eguzki. Estudio y determinación del aprovechamiento de la 

parte baja de la finca, como zona de esparcimiento, barbacoas… 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
Egia da gaur egun eremu publiko horren egoerak ez duela bertan aisialdirako jarduketarik egitera 

motibatzen, egoera ez da egokia eta bere erabilera publikoa sustatu aldera, nolabaiteko esku hartzea 

beharko luke.Eremua, kaskoan arnasa hartzeko leku aproposa da, begetazio aberatsa duena eta Goiz 

Eguzki eraikinari ematen zaion erabileraren osagarri ederra izan daiteke.  

Nolanahi ere espazio horren erabilera bultzatzeko, aintzat hartu behar dira hainbat atal, 

irisgarritasuna besteak beste. Bertan dagoen kirol ekipamentuaren egokitzapen lanak beharrezkoak 

lirateke eta baita ere begetazioaren kontserbazio eta zaintza egokia abian jartzea.  

 

Ondorioz, lehenengo eta behin,  espazio horren  erabilera publikoa bultzatzeko, jakin egin beharko 

litzateke ze esku-hartze diren beharrezkoak eta horretarako beharrezkoa da eremuaren azterketa 

bat egitea, aurreproiektu antzeko bat lantzeko.   

 

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

 

Espazioaren azterketa eta beharrezkoak diren esku hartzeen definizioa egiteko aurrekontua 15.000 

€-koa izan daiteke. Aurrekontu horren barne ez dago obraren kostua. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

8 hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, Herri lanak, Kontratazioa. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Parkeak,aisialdi guneak. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Espazioaren azterketa eta beharrezkoak diren esku hartzeen definizioa:prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Iturmendiko txakurren parkean 24 orduz txakurrak aske egon daitezken eremu 

bat jartzea 
 

Iturmendiko parkean 24 orduz txakurrak aske egoteko eremua jartzea 

Una zona de 24h para perros ene l parque iturmendi 

Iturmendi parkea 24 orduko txakur parkea bilakatzea 

Poner un parque 24 horas para perros en el barrio Laiztiaga 

Iturmendiko gune berdeak (txakurrentzako zehaztua dagoen zatia) hesitzea edo ixtea 

Txakurrentzat egokitutako parkea Florida-Etxeberri auzoan 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gaia aztertzen ari da Udala, herri guztian zehar eremu egokia zein den aztertuko da. Beharrak 

zeintzuk diren zehaztu eta baldintzak bete ditzaken eremua definituko da. Hautatutako eremuari 

dagokion  itxitura egin beharko zaio. 

 

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

 

14.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2019) 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

Udaletxeko plazaren (Gudarien plaza) lurra konpondu 
Deserosoa da, pertsona helduentzat igarotzeko zaila, Lizeaga kaletik etorri eta arkuetatik sartuz gero 

hasierako zatia (arkupea) lisatua dago, baina ondoren ez, eta hortik espaloira igotzeko koska oso 

handia da. Orokorrean herritarren joera da uraren kanalizazioaren bidetik igarotzea plaza. 

 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. 

 

Aipatutako espaloira igotzeko koxka handiko irisgarritasun oztopoa kentzeko, arkupe ondoan 

oinezkoentzako ibiak egin litezke plano inklinatuen bidez 

 

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

 

Bi oinezkoentzako ibiak egitea: 7.260 euro 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera (oinezkoentzako ibiak egitea) 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

INGURUMENEKO UNITATEA 

 

 PROPOSAMENA 

Herritarron aisialdirako, naturarekin bat egiteko, herritik gertu berdegune eta 

ibilbide gehiagoren beharra. 
 

Berdeguneak itxiak herritarren aisialdirako irekitzea eta prestatzea. Sorgintxulo futbol zelaia, jardin 

botanikoa eta piszina irekien artean gelditzen den berdegunea. La Cumbre, etxeberri auzoa eta 

Antziola auzoa lotzen dituen mendia. Goiz Eguzki eta pana parke lotzen dituen berdegunea. FCC 

ondoan dagoen berdegunea. AMR zegoen lurrak berdegune bihurtzea 

Lehengo urteko Hernani Erabakin berdegune sarea handitzeko azterketaren proposamen bat atera 

zen. Proposamen hori berreskuratzea eskatzen dut. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

96. proposamenean zehazten diren guneak, guztiak, dira eremu pribatuak, hau da ez dira lur 

publikoak.  

 

Hori esan eta gero, adierazi, eremu horiek garatzen direnean, garapen horretan parke eta berde 

guneak aurreikusiko direla.  

 

FCC ondoan dagoen berdegunea berriz, herri lurra da, zehazki Hernani eta Astigarragako Udalenak. 

Hor inguruan egiten dute muga bi herriek, berdegune horren zatirik handiena Astigarragarena da. 

Edozer egin baino lehen beraz, Astigarragako Udalarekin adostu beharko litzateke. 

 

Eremu hori ixtea bi udalerrietako ingurumeneko teknikarien eta Eusko Jaurlaritzako Urakeko 

teknikarien artean erabaki baten ondorioz egin zen; izan ere, ingurune horretan hondakin ugari 

agertzen zen eta askotan hondakin arriskutsuak. Ikusirik ibaiaren gertutasuna eta herritarrak asko 

ibiltzen zirela eremu horretan, eremua modu koordinatuan garbitu, landatu eta ixtea erabaki zen.  

 

Gaur gaurkoz, ez dago motiborik hala ez mantentzeko. Udazkenean, hango landaretzari mantentze 

lanak egingo zaizkio eta landare inbaditzaileak ezabatuko dira.  

 

AMR zegoen lurrak berriz, Foru Aldundikoak dira eta hura garatzen denean dagokion eremu berdea 

izango du. 

 

Bukatzeko Goiz Eguzki, Pana Parkea eta ingurua udazkenean landuko den PERCHean jasoko da. 

 

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

 

0€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

---- 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

------- 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

TOKIKO AGENDA 21 
HEZKUNTZA ETA EUSKARA 
HAUR ETA GAZTERIA 

 

 PROPOSAMENA 

Haurren Etxea sortzea, haurrek eta haien inguruan biltzen diren komunitateak 

erabili dezaketen txoko goxo, anitz eta askera.  
Espazio hau, haurren iritzi eta beharretan oinarrituko da. Aipatu proposamenak, 4 fase izango lituzke:  

               1.go fasea: Haurren Etxearen proiektua gauzatzen hasi dadin, Ave Mariako eraikina 

beharrezko baldintzetara egokitzeko konponketa lanak egitea 

                2.go fasea: Prozesu Parte-hartzaile bat abiaraztea haurrekin eta komunitatearekin 

espazioaren antolaketa diseinatzeko. 

                3.go fasea. Auzolanean amestu eta erabakitakoa, antolatzea: mantenua, kudeaketa eta 

jarraipen diseinua 

                4.go fasea: Espazioaren inaugurazioa eta proiektuaren jarraipena 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Proposamenaren azalpenean, haur komunitatearen proiektu kolektibo gisa aurkezten da Haurren 

Etxea, familia anitzak batuko dituena eta herriaren inguruko erabakietan parte hartuko duena, beti 

ere haurren parte-hartze demokratikoa eta horizontala praktikara eramanaz.  

 

Beraz, eraikin bat baino gehiago da proposamena. Balorazio teknikoa egiterakoan oinarrian dagoen 

ideia horri eutsi zaio, eta eraikina, momentuz, alboratu egin da. Izan ere, Ave Maria parkeko eraikina 

“Sormen Etxea” izango da. Epe luzeko proiektua denez, oraindik ezin da aurreikusi zer erabilera 

definituko diren. Gainera, eraikin propioa beharrezkoa den jakiteko, haurrekin egin nahi den lana 

definitzea ezinbesteko da.  

 

Zein politika garatzen da Udaletik haurren esparruan? Galdera horri erantzuten hasteko gonbite 

egiten du Haurren Etxea proposamenak, eta galdera horren inguruan hausnartzen hastea da lehen 

urratsa.  

 

Toki administrazioek haur-izaera sustatu beharko genuke. Hau da, haur gisa, pertsona eta herritar 

gisa, familia-testuinguruetan eta komunitate-inguruneetan duten garapena zaindu beharko genuke. 

Horretarako, haurrak eskubideen subjektu aktibotzat hartzen dira, haurrek eskubide horiek erabili 

ahal izatea modu desberdinetan sustatuz.  

 

Haurrez arduratzea da haien beharrak ezagutzea, behar horiei erantzuna emango dieten aukerak 

sortzea, eta hori guztia haurren oraina eta etorkizuna sustatuz egitea. Arian-arian autonomia-kuotak 

(erabakietan eta erantzukizunetan) lortzen dituzten neurrian pertsonek bizi eta partekatzen duten 

ibilbide horretaz arduratu beharko genuke espezifikoki, pixkanaka emantzipatzen doazen neurrian. 

 

Haur-politiken asmoa  aztertu eta Hernaniko Udalak berea definitzen hastea da proposamena.  

Lehen pausoa udal-arduradun tekniko eta politikoak haurrenganako izan behar dugun kezka eta 

konpromisoa suspertzea da:  haurren-izaera partekatu, haiek dituzten beharrak eta eskubideak 

ezagutu, sortu daitezkeen aukerak aztertu… Haurrek parte hartzeko praktika desberdinetara 

gerturatzea ere proposatzen da: haurren partaidetzako egitura finkoak eta aldakorrak ezagutu.   

 

Hausnarketa fasearekin batera egun haurrentzako bideratuta dagoen udal eskaintza aztertzea 

proposatzen da. Ondorengo hauek kontuan izanik.  

 

 

 



 
 

a. Haurren beharrekiko koherenteak izatea. 

b. Deseskolatzeko logikari jarraitu, eta ez eskola-denborak areagotzeko logikari. 

c. Adin bakoitzari egokitzea.  

d. Helduen gainerako helburu edo asmoen gainetik, ludikoa denak ardatz izaten jarraitzea. 

e. Hezkuntza-kontzeptuaren arabera, haurren garapen integralean eragina izan nahi izatea. 

f. Eskaintza bideratuaren eta aisialdi librearen arteko oreka bilatzea; baita espazio antolatuen eta 

libreen (herriko plazak, parkeak…kalea, oro har) artekoa ere. 

 

Behin udal barruko lanketa egin ostean, hausnarketa komunitatearekin partekatu eta haurren 

eskaintza diseinatzeko irizpideak eraikitzen joatea da proposamena. Komunitatea esatean, batik bat, 

kontuan ditugu haurrekin lan egiten duten profesional eta elkarte ezberdinak  eta, azken batean,  

herritarrak orokorrean. Gainera gure protagonistak diren haurrak ere kontuan izango dira, zuzenean 

beraiekin lan egitea ere aurreikusten delarik.  

 

Laburbilduz proposatzen da:  

2019 urte hasieran udal barne hausnarketa eta lanketa: 4-5 saio gaian aditua den dinamizatzaile 

batekin.  

2019-2020 ikasturtean, komunitateko lanketa: 3 saio horretarako aditua den dinamizatzaile 

berarekin.   

 

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

 

Udal-arduradun tekniko eta politikoekin lanketa: 5.000 € 

Komunitatearekin lanketa: 10.000 € 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Udal-arduradun tekniko eta politikoekin lanketa: 2019ko otsailetik urrira 

Komunitatearekin lanketa: 2019 urria- 2020 otsaila 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Haurren interesekoak diren gaiak jorratzen dituzten arlo guztiak, hau da, udal barruko kudeaketaz 

arduratzen direnak izan ezik beste sail guztiak.   

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Proiektu honek hasiera eta amaiera du. Bi urte behar ditu bere garapenerako: 2019 urtea eta 2020. 

Hausnarketa eta lanketa bat denez, jarraipena izango duela aurreikusten da baina ez bere horretan.  

Horregatik amaiera duen proiektua da.   

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

  

Balorazio teknikoa ALDEKOA da, eta prozesuan aurrera egin dezan proposatzen dugu. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Presupuesto para la renovación de las escuelas de Zikuñaga: renovación de la 

instalación eléctrica  y arreglo de humedades. 
  

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Zikuñaga auzoko eraikin honek azterlan berezia behar du. Eraikinaren azterketa sakona egin eta bere 

egoera teknikoa zein den zehaztu beharko da lehendabizi. Konpondu, moldatu edo berritu 

beharrekoak definituko dituena eta azterlanaren arabera erabakiko da zein konponketa egin beharko 

diren. 

 

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

 

12.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat (2019) 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Mantenu orokorra. Udal eraikinak 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

MERKATARITZA  

 

 PROPOSAMENA 

“Kaleetako paretetan, muralen bitartez eta itxita dauden lokalen 

erakusleihoen kartelen bitartez, sentsibilizazio esaldi eta irudiak jartzea” 

Arrazoia: “- Pertsona batzuek ez dute begirunea beste pertsonengan, naturarengan, animaliengan, 

arauengan, beraiengan… Kaleetako paretetan, muralen bitartez eta itxita dauden lokalen 

erakusleihoen kartelen bitartez, sentsibilizazio esaldi eta irudiak jartzea; Iraultza baketsu onena 

heziketa, La mejor revolución pacífica la educación.- Tratatu besteak zuri tratatzea gustatuko 

zitzaizun bezala, Trata a los demas como te gustaria que te traten…                                                                 
- Pertsona batzuen heziketa beharra.”   
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

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 beharko litzateke. 

 

Proposamen honen helburua pertsonak sentsibilizatzea izanik, garrantzitsua da sentsibilizazio horren 

parte bestelako egitasmo edota ekintzak ere proposatzea. Hots, hainbat gairen inguruan herritarrak 

sentsibilizatu nahi baditugu, lokaletan esaldi eta irudiak jartzetik haratago joan beharko litzateke, 

beste lanketa bat egitea beharrezkoa da, 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 lantzen da 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 dago oraindik egiteko, baina herritarren kontzientziazio mailan eragin nahi bada, 

proposamen honetan planteatzen dena oso murritza eta azalekoa geratzen da. 



 
 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

Aparcamientos en Zubipe. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Karabel auzoan aparkamendu kopurua handitzeko aukera legoke egungo aparkamenduen 

konfigurazioa aldatuta. Hau da, egun dauden bi aparkamenduen arteko zonaldean dauden zuhaitzak 

eta espaloia zein aparkamendu zaharraren eta zubiaren arteko espaloia altxatu, zorua egokitu, 

asfaltatu eta azalera berrantolatuz. 50-60 arteko plaza berri lortu liteke.  

 

Udal Arau Subsidiarioetan, handipen honez gain, zubiaren bestaldean Zubipen, aparkamenduaren 

handipena aurreikusita zegoen. Beste 70 bat plaza berri lortu lirateke baina egin beharreko lanak 

handiagoak dira eta, ondorioz garestiagoak. Beti ere, aintzat hartuta egun 10 urteko itzulketa-

epealdiko uholde arriskua duen eremuan dagoela eta, URAren baimena lortu beharko litzatekela. 

 

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

 

100.000 € inguru, egun dagoen aparkamendua handitu eta berrantolatu zubiaren hegoaldean. 

Aparkamendua zubiaren iparraldean handitzeak 125.000 euroko muga gaindituko luke. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Lehenik eta behin URA ur agentzian kontsulta egingo litzateke. Erantzuna positiboa balitz 

proiektua/aurrekontua prestatu, baimena lortu eta obra egiteko 8 bat hilabete luzatu daiteke. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, kontratazioa, zerbitzu publikoak eta udaltzaingoa. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Inbertsiotan. Ez. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

URA ur agentziarekin kontsulta egin ondoren, erantzuna aldekoa balitz, aurrera zubiaren 

hegoaldera dagoen aparkamendua berrantolatzeko. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

 

 PROPOSAMENA 55 

 

Hernaniko anbulatorioaren inguruan, ezinduentzat egokitutako aparkaleku 

gehiago jartzea. 
 
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Kontuan izanik, biztanleriaren zahartzea eta anbulatorioaren beharra eta erabilpena gero eta 

handiagoa dela , egokitzat jotzen dugu beste aparkaleku bat prestatzea behar hauetarako. 

 

Gaur egun, goi aldeko aparkalekuan, plaza bat dago horretarako. 

Behe aldean ez dago besterik ez delako leku hain segurua. 

 

Leku aproposena dagoenaren ondoan beste bat gehitzea da. 

 

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

 

600€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

2019ko udaberrian egin daiteke. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Herri lan saila. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Hilerrian ondoan, bere atzean  dagoen aparkalekua asfaltatzeko lanak egitea 

eta marrak pintatzea. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Aparkalekuak gaur egun “todo uno” material azalera dauka. 

 

Asfaltatuko balitz, hilerrira doazenak garbiago sartuko lirateke, eguraldi txarra egiten duen egunetan 

batez ere. 

 

Bestalde, agian aipatzen diren tronpoak egiteko gogoa zerbait saihestuko litzateke. 

 

Asfaltoaren gainean aparkalekuak seinaleztatzeak hauek ordenatzeko balioko luke. 

 

Eremu honen asfaltatzeak onurak ekarriko zituela uste bada ere, saileko urteroko asfalto planean 

beste lehentasun batzuk ditugu eta horregatik ez da aurreikusten asfaltatze hau egitea prozesu 

honetatik kanpo. 

 

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

 

30.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

4 hilabete. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019) 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

 

 PROPOSAMENA:  59 

 

Karabel auzoan, motorrak aparkatzeko aparkaleku eskaera. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Motorrak pilatzen diren auzoetan egin dugun bezala, Karabel auzoaren dimentsioa eta populazioaren 

gorakada kontuan hartuta, egokitzat jotzen dugu motorrentzat aparkalekua prestatzea. 

 

Aurrekontuaren mantenamendu eta pintaketa partidan sartuta ez du bestelako gasturik suposatu 

behar. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

2019ko udaberrian egin daiteke. 

Aparkalekuaren kokapena zehazteke 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

  

Herri lan saila 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Redactar un Proyecto de Bulevarización• de la carretera ""del circuito"" (Rotonda 

Urnieta-Rotonda Galarreta) con los parámetros que se han seguido en la zona de 

Añorga-Rezola y, seguidamente, defenderlo ante la Diputación Foral. 

 
Con el fin de calmar la circulación, evitando peligro y ruidos para los vecinos de Hernani, evitando 

en lo posible el trasiego de camiones en la carretera del circuito que va desde la rotonda de Urnieta 

a la rotonda de Galarreta. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Hernaniko Udalbatzak, 2011ko apirilaren 11an behin betiko onartutako Hernaniko Udal 

Planeamenduaren Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bateginaren memorian, mugikortasuna 

aztertzen den atalean, GI-2132, zirkuitoko karretera deritzonaren zirkulazioa arindu eta  kale soil 

bihurtzeko asmoa azaltzen da, dagoen hesi funtzionala kendu eta auzo mugakieen ingurumena 

birgaitzeko. Horretarako, araudian, Hernaniren mendebaldeko saiesbidea egitea proposatzen da: 

1.200 m linealeko tarteune berria -700 m linealeko tunela Sta. Barbara mediaren azpian dituena. 

2016an behin betiko onartutako Donostialdeko Eremu Funtzionalaren Lurraldearen Zatiko Planak 

proposamen hori aurreikusten badu ere, eremuan eskumenak dituzten administrazio desberdinek ez 

dute hura garatzeko aurrera pausorik egin. 

Bestalde, Hernaniko Udalak Txantxillako garapenarekin batera errotonda berria egin zen eta honekin 

batera oinezkoentzako eta biziketentzako bide berri eta zabalak. Egun, SB.03 eremua garatzeko 

lanetan ari dela, egindakoaren jarraipena garatzeko lanean ari da Udala errepidearen bi aldeetan 

autobus geltokiraino. Aurrerago, SB.04 eremua garatzean errotonda berri bat egitea aurreikusita 

dago eta beste tarte luze batean errepidearen mendebaldeko aldea urbanizatzea.  

Edozein kasutan, errepide horren izaera aldatu eta araudian aurreikusitako “kale soil” bihurtu ahal 

izateko, bertako trafikoentzako alternatiba bat bilatu behar da. Eskumenak dituzten administrazioen 

artean, Udal arauetan zein Zatikako planean aurreikusitako saiesbidea edo eta bestelako alternatiba 

bat landu beharko litzateke. Hura garatu tartean, zirkuitoko errepidea “boulebarizatzeko” proiekturik 

ez du bilatutako helburua lortuko. 

 

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

 

Zirkuitoko errepidearen izaera aldatzeko alternatiben azterketa eta proiektu desberdinen idazketa: 

125.000 €-tik gora. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Bi urte. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Hirigintza, Udaltzaingoa, Zerbitzuak, Kontratazioa, etab. 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Prozesuan ezarritako aurrekontu muga gainditzen duela: Prozesutik kanpo. 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

 

 PROPOSAMENA : 46 

 

Larramendi eta Onddi kaleen arteko bidegurutzean neurriak hartu, bide 

segurtasuna hobetuz. 
Behetik ( Elizatxotik) datozen ibilgailuek ez dituzte oinezkoak ikusten eta honek arriskua suposatzen 

du. Ohikoa da , ibilgailuak dagokien abiaduraren gainetik ibiltzea. Beste batzuk bidegurutzearen 

zabaltasuna erabiltzen dute buelta emateko ( biribilgune baten antzera).  

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Bide honetan eta bereiziki Elizatxorik datozen ibilgailuen ibilbidea ikusita, tunelaren aurretik edo 

tunelean bertan, bi seinale berri jartzea proposatzen dugu. 

 

Seinale batek 30 kilometro orduko abiadura debekatzen duena eta besteak oinezkoen pasabidea 

dagoela adierazten duena. Bide batez, errepidean bertan 30 zenbakia ere pinta daiteke. 

 

Aurrekontuaren mantenamendu eta pintaketa partidan sartuta ez du bestelako gasturik suposatu 

behar. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

2019ko udaberrian pintaketa. Seinaleak 2019ko lehen hiru hilabetean. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Herri lan saila. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 47 PROPOSAMENA 

 

Portu auzoan, Shangai tabernatik Osinagarantza doan bidean espaloia edo 

oinezko bidea handitzea 
Oso estua da, bidea gurutzatu behar da, eta ez dago egoera onean. Aukera bat izan daiteke eskuin 

aldean dagoen lur sailari eremu bat kentzea eta alde horretatik zabaltzea. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Portu – Osiñaga auzoa herri bideak batez besteko 5 m-ko galtzada dauka eta ezponda aldera 0,50 

m-ko berma 

68/2000 Dekretukua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio 

eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena, hau 

dio: 

3 Artikulua.- Urbanizazio elementuak 

3.2.- Oinezkoentzako ibilbideak 

-Oztoporik gabeko gutxieneko igarotze-zabalera 2,00 m-koa izango da, hektarea 

bakoitzeko 12 etxebizitzako dentsitatea edo txikiagoa duten etxebizitzen urbanizazioetan 

izan ezik.  Hauetan zabalera 1,50 m-ra murriztu ahal izango da, betiere oztoporik gabeko 

1,80 x 1,80 m-ko karratu bat egitea ahalbidetuko duten elkartzeko eta biratzeko azalerak 

instalatzen badira, beren arteko gehieneko 20 m-koa eta elkarren begi-bistan badaude. 

 

(Dekretu horrek, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko 

sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen ditu) 

Ere bai, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Eskuliburuak, bizikleta bideak zirkulazioko bi noranzkoak 

hartzen dituenean zolatutako gutxieneko zabalerak 2,20 metrokoa izan behar duela gomendatzen du 

 

Teniendo en cuenta que un camino de 5m de calzada con dos carriles ya es de por si estrecho para 

el tránsito de vehículos, para dotarlo de una acera de 2 m de anchura más un bidegorri con otros 

2,20 m de ancho tal como se solicita en la propuesta 58, habría que aumentar la sección del camino 

para lo que previamente se debería disponer de suelo de titularidad privada, ejecutar desmontes y 

elementos de contención de ladera de monte en el caso de implantar  la acera y el bidegorri en  el 

sentido Osiñaga y si es en el sentido contrario, también se debería disponer de suelo privado y 

realizar rellenos. En ambos casos el presupuesto de las obras más las indemnizaciones por ocupación 

de terrenos de propiedad privada superaría la cantidad de 125.000,00 €.  

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Neurriak hartzea oinezkoa ikusgarri egiteko. Horretarako espaloiak zabalduaz 

aparkatzeko autoen pareraino. Hainbat zebra-bidetan autoek ezin dituzte 

oinezkoak ikusi eta oinezkoak autoak ere ez. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Proposatzen dena, orokortu gabe, hobekuntza egokia izan daitekeela uste da.  

 

Aipatzen diren eremuetatik, hau egiteko behar gehien ikusten den puntua Elkano Kalea da (Motos 

Santi inguruan).  

 

Espaloia zabaltzeak egungo espaloia aldatu beharra ekartzen du eta zerbitzuak egoera berrira 

moldatu beharra. 

 

Azterketa sakona aldez aurretik egitea proposatzen da, eta aukeratutako hiru oinezkoen zebrabidetan 

hau egitea aurreikusten da. 

 

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

 

45.000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu publikoak. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2.019). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

HERRILAN 

 

 PROPOSAMENA :  

 

Kohesistentzia gune berriak egitea (eremu gorriak, konkortuak eta ibilgailuen 

gurpilek zarata ez sortzeko asfalto leun batekin eginak ). 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Kohesistentzia gune berririk ez dugu aurre ikusten une honetan. Daudenekin oinezkoen bideak 

zehaztuta eta ondo finkatuta daudela uste dugu.  

 

Kohesistentzia gune  guztiak konkortzea ez dugu egokia ikusten, ez delako irizpide orokorra nonahi 

sortzea. Leku eta egoera konkretuen arabera definitzen eta eraikitzen dira. Aipatzen diren 

proposamenak ez dira egokiak ikusten. 

 

Hirigintza planetan zehazten direnak hartzen ditugu oinarritzat. 

 

 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. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

HERRILAN 

 

 PROPOSAMENA :  

 

Atsegindegiko kohesistentzia gunean hobekuntzak egitea. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

- Gunearen altuerak egokiak dira. Ez dugu aldatzeko beharrik ikusten. 

- Ikertxo gozotegitik irlarako bidea kohesistentzi gunea da eta oinezkoek lehentasuna dute. Ez 

dugu zebra bide berri bat margotzeko beharrik ikusten. 

- Ikertxoko espaloitik polikiroldegiko espaloirako bidea kohesistentzi gunea da eta oinezkoek 

lehentasuna dute. Ez dugu zebra bide berri bat margotzeko beharrik ikusten. Metro gutxira 

badago oinezkoen pasabidea margotuta. 

- Elkano kalean (polikiroldegiko aldaparen bukaeran) kohesistentzi gunea azaltzen duen 

seinalea jartzea egokia da. Ontzat ematen dugu.  

- Elkano kalean dagoen seinalea kohesistentzi gunera gerturatzea ez dugu egokia ikusten. Ez 

dago leku egokirik hurbiltzeko, ezinduen aparkalekua, motorren aparkalekua eta autobus 

publikoen geltokia jarraian daude eta. Seinalea okertuta dagoenez, Elkano kaletik datozenek 

hobeto ikus dezaten, biratu egin behar da. Ontzat ematen dugu leku berean birkokatzeko 

beharra. 

- Irla eta ondoan gelditzen diren espazioak zuhaitz eta berdeguneekin berdetzeko proposamena 

ez da bideragarria egungo kohesistentzia antolaketarekin, espazio guztiak oztoporik gabe 

mantentzen direlako gune honetan elkartzen diren bide guztien zeharkatzea errazteko. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

2019ko lehen sei hilabeteetan : seinale berria jartzea eta dagoena birkokatzea. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Herrilan saila 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

 
 

 PROPOSAMENA : 65 

 

Atsegindegi, Izpizua, Urbieta, Txillida pasealekua eta Zinko Eneako 

kohesistentzi guneen hasiera eta bukaerako malden altuera aldatzea. 

Ibilgailuak araututako abiaduran igarotzeko adinako desnibelik ez dute. 
 
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gunen hauen altuera egokia da eta  araudiak diona betetzen dute. Ibilgailuek aurretik mantsotu 

behar dute abiadura, kohesistentzi eremuan sartu aurretik. Seinaleek indartzen dute eremuaren 

hurbiltasunari buruzko informazio osagarria. 

 

Ez dugu une honetan gune hauen altuera aldatzeko premiarik ikusten. Bai ordea, gune hauek kolore 

biziz margotuta egotea, ikusgarriak izan daitezen eta kolore hau urte osoan mantentzen dela 

ziurtatzea. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

2019ko lehen sei hilabetea. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Herri lan saila. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Kohesistentzi guneak margotzea, prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Herrian ditugun bidegorri batzuk (adibidez, urbieta kalea anbulatoriatik hasita 

karobietako parkeraino) espaloiaren gainean egindakoak dira, ondorioz, 

bizikletak soilik ibili ahal dira bertatik. Nire proposamena ,bidegorri horiek 

erabilera anitzagoa izan ditzaten  da, asfaltatu edota zelaitu eta horrela 

patinekin, patineteak...ere erabili daiteke.  
Mugikortasun jasangarria bultzatzeko asmoz. Mugikortasuna bizikletarekin bakarrik lotzen da eta 

aukera desberdinak daudenez (patinetea, patinak..), ditugun bidegorriak guztietara egokituak 

egotea. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Azken urteetan Udalak jarraitutako irizpidea izan da hiri barruan oinezkoak zein bizikleta bideak 

bateratzea. Hau da, bizikletek lehentasuna duten bideak markatzen badira ere, hauek oinezkoek ere 

erabili ahal izatea eta horretarako zoru mota berdina jarri da. Beste kasu batzuetan, bazeuden 

oinezko bideen gainean bizikleten bideak markatu dira, ahalik eta obra txikienak eginez bide-gorri 

sarea zabaldu asmoz. 

 

Bien kasuan, aukeratutako zoruaren akaberak orokorrean patinak, patineteak eta abarrekoekin 

ibiltzeko egokienak ez dira. 

 

Egun eginak dauden guztiak altxatu eta zoruaren akabera aldatzea baino, egoera okerrenean 

daudenak aldatzeko aurrekontu bat onartu liteke eta aurrerantzean konpondu beharra dutenetan edo 

eta berrietan patinak eta patineteak erabiltzeko moduko akabera jarri espaloi guztirako akabera 

bateratua izanda. 

 

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

 

Aipaturiko zatian espaloi guztia aldatu eta lur lisoago bat jartzeko: 60.000 € 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Bost hilabete. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, Udaltzaingoa, Zerbitzuak, Kontratazioa, etab. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Kaleak. Bideak. Mantenuak. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 41 PROPOSAMENA 

 

Bidegorrien sarea sortu eta paneletan jarri (bidegorrien mapa).   
Herritik kotxez mugitu beharrean beste alternatibak sustatzeko. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Nik jartzezkeo Hernaniko bidegorri sarearen hainbat sarreretan jarriko nituzke: 

 

-Lizeaga (Tellerigain)        -Etxeberri auzoa 

 

-Portu auzoa                    -Antziola auzoa  

 

-Zikuñaga bailara              -Sorgintxulo-Marieluts auzoak 

 

-Martindegi bailara            -Txantxilla 

 

-Karabel zubia                  -Parkea (igogailua) edo Plaza Berrin 

 

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

 

90 x 90 cm-ko aluminiozko panela Hernaniko Bizikleta bidearen mapa serigrafiatua, bizikletentzako 

aparkalekuak markatzen dela eta bere zutabearekin jarrita: 8.640,00 €  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Bi hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Bizikletak gordetzeko parkina itxia (institutokoaren antzekoa, ez da horren 

handia behar) 
Bizikletentzako aparkaleku estalia egokitu Portu auzoan. 

Bizikletentzako aparkaleku estalia egokitu Elizatxo auzoan. 

Aparcamiento techado para bicis en Zikuñaga. 

Bidebieta, Ave Marian, Plaza Berrin… bizikletak uzteko lekua. Eta bizikletak utzi ahal izateko estalpeak 

Biteri inguruan. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Bizikletaren erabilera sustatzeko, egoki ikusten da bizikletak uzteko eremuak egokitzea herriko 

hainbat auzo eta gunetan. 

 

Bizikletak uzteko eremuak itxiak izatea ez da bideragarria ikusten gune horiek hartzen duten 

bolumenagatik. 

 

Beraz, hainbat gunetan bizikletak uzteko aparkalekuak jartzea egoki ikusten da, eremu itxiak izan 

gabe. 

 

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

 

14.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Urte bat 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2019) 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Bidegorriak aprobetxatzeko bizikletak elektrikoak alokairuan ipintzea 

Donostian bezala. Aldapa ugari ditugu herrian eta. 
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Proposamen honi erantzuteko, besteak beste, honako dokumentuetan jasotakoak aztertu dira: 

- Bizikleta eta Tokiko Gobernuak. Bizikleta bidezko mugikortasun politiken gida Gipuzkoako, 

Nafarroako eta Pirinio Atlantikoetako udalerrientzat.-Eder bidea proiektuaren baitan 

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Interreg-ek argitaratutako gida. 

- “Población de los municipios con bicicleta pública en 2014” artikulua, Observatorio de la 

Bicicleta Pública de Españak argitaratutakoa. 

- Cintia Romerori, Alomon Kontsultorako zuzendari eta mugikortasun gaietan adituari, 

elkarrizketa 2017an. 

 

Espaniar estatuan, mende honetako lehen hamarkadan, ugaldu egin ziren bizikleta publikoko 

zerbitzuak, bere garaian IDAEk (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energia) udalei 

eman zizkien diru laguntzei esker. Diru laguntza horiek amaitu eta gero, arrakasta lagun izan 

dute bizikleta publiko sistema batzuek, eta ezarritako helburuak neurri batean edo bestean 

behintzat lortu dituzte; hiri batzuetan, baina, ez dituzte espero emaitzak lortu, eta horrek 

zerbitzua ixtea ekarri du.  

2014. urtean egindako azterketa baten arabera, 20.000 biztaletik beherako herrietan jarritako 

sistemen hiru laurdenak itxi egin zuten (14tik 11 funtzionamenduz kanpo zeuden) eta 20.000 eta 

50.000 biztanleetakoen artean bi herenek (45etik 28 funtzionamenduz kanpo zeuden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta Romero, mugikortasunean adituaren hitzetan, hainbat dira aztertu beharreko gaiak horrelako 

sistema bat ezartzeko: bizikleta kopurua, hasierako inbertsioa, zerbitzuaren tarifak, mantenu 

kostuak, urteko diru sarrerak, erabiltzaile kopurua, e.a.  

Bizikleta eta Tokiko Gobernuak dokumentuan, hartu beharreko aukeren artean honakoak jasotzen 

dira: bizikleta emateko eredua, teknologia, bizikleta mota, kudeaketa eredua, finantzaketa eredua, 

bizikleta geltokietan birbanatzeko eredua, e.a. Eta aurretiazko analisirako klabe lokalak honakoak: 

Udalerriko distantziak eta topografia, Bizikleta bidezko mugikortasunerako egokitutako hiri inguruen 

eta bideak, Lurzoru erabileren banaketa udalerrian, joan-etorria sortzaile nagusien kokapena, 

Erabileren simetria, Ez egoilarriek erabiltzea, Bizikleten politika zabalago batean txertatzea eta 

Mugikortasun iraunkorrean eta bizikleta bidezko mugikortasunean aurreikusitako inbertsioa. 

 

Hernaniko Udalak 2010. urtean mugikortasun plana onartu zuen. Hartan ez dago gai honen inguruko 

azterketarik. Hortaz, edozein erabaki hartu aurretik gaia sakon aztertu beharra legoke.  



 
 

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

 

Cinta Romero adituak honako datuak ematen ditu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertan ez dira mantenu gastuak jasotzen eta “costes de implantación”–pean zein kontzeptu jasotzen 

diren ez da adierazten. Bestalde, “bicicletas” eta “estaciones” kontzeptuetan jasotako kantitateak 

unitateko dira. Hortaz, ezarpen kostuak bakarrik Hernani Erabaki prozesuan baitan jarritako diru 

mugak gainditzen dira. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, Zerbitzuak, Udaltzaingoa, Kontratazioa, etab. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Inbertsioak. Gutxienez hiru urtez txertatu beharko litzateke. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 
 

 PROPOSAMENA 

 

Portu auzotik Elorrabira (barrutik, Osiñagatik) bidegorri bat egitea. Ondoren , 

herriko bidegorri sarearekin lotu. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Portu – Osiñaga auzoa herri bideak batez besteko 5 m-ko galtzada dauka eta ezponda aldera 0,50 

m-ko berma 

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Eskuliburuak, bizikleta bideak zirkulazioko bi noranzkoak hartzen 

dituenean zolatutako gutxieneko zabalerak 2,20 metrokoa izan behar duela gomendatzen du 

ERE bai, 68/2000 Dekretukua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta 

informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen 

dituena, hau dio: 

3 Artikulua.- Urbanizazio elementuak 

3.2.- Oinezkoentzako ibilbideak 

-Oztoporik gabeko gutxieneko igarotze-zabalera 2,00 m-koa izango da, hektarea 

bakoitzeko 12 etxebizitzako dentsitatea edo txikiagoa duten etxebizitzen urbanizazioetan 

izan ezik.  Hauetan zabalera 1,50 m-ra murriztu ahal izango da, betiere oztoporik gabeko 

1,80 x 1,80 m-ko karratu bat egitea ahalbidetuko duten elkartzeko eta biratzeko azalerak 

instalatzen badira, beren arteko gehieneko 20 m-koa eta elkarren begi-bistan badaude. 

(Dekretu horrek, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko 

sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen ditu) 

Teniendo en cuenta que un camino de 5m de calzada con dos carriles ya es de por si estrecho para 

el tránsito de vehículos, para dotarlo de un bidegorri de 2,20 m una acera con otros 2,00 m de ancho 

tal como se solicita en la propuesta 47, habría que aumentar la sección del camino para lo que 

previamente se debería disponer de suelo de titularidad privada, ejecutar desmontes y elementos de 

contención de ladera de monte en el caso de implantar  la acera y el bidegorri en  el sentido Osiñaga 

y si es en el sentido contrario, también se debería disponer de suelo privado y realizar rellenos. En 

ambos casos el presupuesto de las obras más las indemnizaciones por ocupación de terrenos de 

propiedad privada superaría la cantidad de 125.000,00 €.  

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA :  63 

 

Txirrita kalea : errepide nagusia estutu, bide gorria sortuz edo espaloiak 

zabalduz edo posible bada biak eginez. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Hernaniko Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bategineko Mugikortasun planak Txirrita 

kalerako egiten duen proposamena jasotzen du. Dokumentu honetan azalduta dator Txirrita Kalerako 

proposamena (espaloiak, bide gorria, errepidea eta aparkalekuak). 

 

Epe motzean ez dago aurreikusita esku hartze hau. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA.  
 

 PROPOSAMENA  

 

Errekalde auzoan ( Donostia) G2 autobus geltokian babes leku edo markesina 

jarri eta oinezkoen pasabidea egitea.  
Udalaren eskumena bada, Hernaniko udalak eraikitzeko eskaera eta eskumena beste batena bada 

( Donostia), hobekuntza hauek egiteko dagokion erakundeari eskatzea. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Egokia eta zentzuzkoa da egiten den proposamena. Babes lekua eta oinezkoen  pasabideak  

beharrezkoak dira geltoki hau erabiltzen dutenentzat. Eskatzen den kokagunea Hernaniko udal 

barrutitik kanpo dago baina G2 autobus lineak Hernanira garraiatzen ditu bertakoak. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Donostiako udalari igorri behar zaio proposamena. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Markesina berria jarri herri barneko autobusaren hainbat geltokitan: (1) 

Etxeberriko frontoiaren atzean, (2) Txoko/Bestizan kalearen hasieran, eta (3) 

Sagastialden (Grupo San Antonion). 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herri barruko autobusaren geltokietan ez daude markesinak edo aterpeak. 

Hainbat geltokitan markesinak jartzea aztertzen hasita dago udala. Epe batean geltoki batzutan 

markesinak jartzea aurreikusten da. Eremu bakoitza aztertu eta bideragarritasunaren arabera jarriko 

dira markesinak. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 
 

 PROPOSAMENA 

 

Sorgintxulo sarreran dagoen markesinaren irisgarritasuna hobetzea. 
Arreglar la marquesina de Sorgintxulo-Meabe 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Badirudi autobus gidariek ezin dutela geltokiraino behar bezala hurbildu irisgarritasuna bermatu ahal 

izateko. Markesina dagoen eremuaren berrantolaketa eskatzen du arazo honek. Espaloia eta 

autobusa gelditzen den lekuaren arteko tartea egokitu beharra ikusten da. 

 

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

 

10.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

9 hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2019) 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

Elizatxo auzoan, Pipiritatik Lizeaga auzora doan errepidean dagoen eskailera 

ondoan oinezkoentzat espaloia egitea. 
Azken urtetan eta trafiko norabiden aldaketak egon zirenetik, errepide tramo horretatik izugarri 

ugaritu da kotxeen trafikoa. Ordurarte auzokideok Pipiritatik Lizeagara doan estrata erabili izan dugu 

oinez eta kotxez pasatzeko. Duela urte batzuk  ""paradorreko"" berdegunean eskailera batzuk egin 

ziren bainan ez dut uste dela modurik eroso eta egokiena dela auzora igotzeko:auzokide helduentzat  

neketsua dela bistan, eta ume kotxeentzat traba haundiaa!!! . Gainera estrata eta eskailerenn artean, 

espaloi bat egiteko nahiko toki dagoela iruditzen zait. Denon mugikortasuna (helduak, ume 

kotxeak...) bermatze aldera kontutan hartzeko eta zaila ez den obra dela iruditzen zait. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Adierazitako puntuan, Lizeaga eta Antsorenak anaiak kaleak lotzen dituen errepide bat eta haren 

ondoan eskailera batzuk daude. Eskaileren mendebaldera, San Antonio parkea kokatzen da. 

Errepideari edo eta eskailerei paralelo egin ahalko litzatekeen espaloiak hartuko lukeen maldak erabili 

ezina egingo luke.  

 

Parkean, Lizeaga kalera paralelo bidegorri bat igotzen da. Oinezkoentzako alternatiba bat izango 

litzateke, bidegorri hori erabilita parkearen bukaeraraino joatea eta han, parkearen beste aldean, 

malda onargarria izan lezakeen bide bat irekitzea Antsorena anaien kaleraino. Guztira ibilbideak 140 

bat metroko luzera izango luke. Aurrekontua, akabera mailaren arabera oso desbedina izan liteke. 

 

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

 

Lurrak mugituta eta egonkortuta baino ez sortutako bidea, dagozkion eskudelak eta argiteria barne: 

30.000 €. 

 

Zoru egonkorreko bidea, ur jasoketa eta gainerako elementuak barne: 100.000 € 

 

Bigarren aukera hobesten da (100.000€ko aurrekontua duena), irisgarritasuna bermatzeko aukera 

egokiena delako. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Bost hilabete. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, Zerbitzuak, Kontratazioa, etab. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Kaleak. Bideak. Mantenuak. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Hacer un paseo a lo largo del rio.  
No me refiero a un espacio puntual para acceder a él, sino a un gran paseo a lo largo de todo el 

recorrido a su paso por Hernani, como han hecho en la mayoría de los pueblos que nos rodean, 

acercándolo y recuperando las riveras para los habitantes del pueblo, lo que mejoraría  la calidad de 

vida de los vecinos. No se necesitaría una gran infraestructura en mi opinión , sino despejar los 

márgenes y construir un camino de tierra batida, que además sería más natural que un carísimo 

embaldosado 

 

Vivimos de espaldas al rio. no se puede acceder a él, pienso que incluso se incumple la ley de costas 

y servidumbres de paso. Ahora que el río está cada vez mas limpio, ¿por qué no podemos disfrutar 

de él? 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Urumea ibaiak Hernani zeharkatzen 15 bat kilometro ematen ditu. Proposatutakoa, aktuaziorik 

xumeena izanda ere, aise gaindituko luke Hernani erabaki prozesuaren baitan jarritako aurrekontu 

muga. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, Zerbitzuak, Kontratazioa, etab. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Inbertsioak. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 
 

 PROPOSAMENA 

 

Argiztapena eta asfaltoa hobetu Portu eta trenbide geltokiaren arteko bidean 
Portu auzotik tren geltokira doan bidean hobekuntzak egitea: argiteria aldatu (argi intentsitate 

gehiago eta LED) eta lurra aldatu 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Proposamenetako batean esaten den bezala bide honek ADIFen jabetzakoak diren lurrak zeharkatzen 

ditu eta horregatik, ez dago udalaren esku bide honetan hobekuntzak egitea. 

 

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

 
0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

-------- 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

-------- 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

-------- 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Arreglar la calle Latsunbeberri nº 16-17-18-19-20-21-22-23 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Beharrezko azterketa egin eta udaleko mantenutik bideratuko dira egitekoak diren lanak. Beste arazo 

batzuengatik hesituta dauden eremuak kontutan hartu gabe, egoera argitu arte. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA : 145 

 

AMR lantegia-Ibai Ondo-Bakailu pabiloia eremuan : egungo espaloi estua bide 

gorria bihurtzea, errepidea zeharkatzeko  kohesistentzi guneak sortzea, 

espaloi bat egitea eta errepidea zentzu bakarrekoa izatea. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Proposamen honek zehazten duen eremuaren zati batean berehalako esku hartzea izango da. Obra 

udazkenean esleituko da. Baina soilik zati batean. 

 

Falta den zatian, hau da, Ibai Ondoko zubitik AMR lantegirako zatian, epe motzean ez dago aurre 

ikusita esku hartzerik. Nola nahi ere, Hernani Erabakiko prozesuaren 125.000€ko muga gaindituko 

luke. 

 

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

 

Muga gainditzen du. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

 

 PROPOSAMENA : 146 

 

Gartzia Goldaratz auzoan (Balbi altzairu dendaren parean) dagoen zebra bidea 

lekuz aldatzeko edo oinezkoen bide naturala luzatzeko beharra. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Oinezkoen pasabidea ondo margotuta dago eta zabalera nahiko badu oinezkoentzat. Ez dugu 

aldaketaren beharrik ikusten. 

 

2017ko prozesuan baloratu zen eta orduan ere ez zen onartu proposamena. 

 

 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. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

UDALTZAINGOA 

HERRILAN 

 

 PROPOSAMENA  

 

Oinezko zebra bide konkortu eta zabal berriak egitea : 14 proposamen (azken 

proposamena udal barrutik kanpo dago, Donostian). 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Oinezko zebra bide berririk ez dugu aurre ikusten une honetan. Daudenekin oinezkoen bideak 

zehaztuta eta ondo finkatuta daudela uste dugu.  

 

Zebra bide guztiak konkortzea ez dugu egokia ikusten, ez delako irizpide orokorra nonahi jartzea. 

Leku eta egoera konkretuen arabera definitzen eta eraikitzen dira. Adibide gisa, Florida kalean egin 

berri dena, Etxeberriko urbanizazio lanen barnean edo Karmelo Labaka kalean egin direnak. 

 

Hirigintza planetan zehazten direnak hartzen ditugu oinarritzat. 

 

 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. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 
 

 PROPOSAMENA 

 

Las paradas de autobús, para no entorpecer el trafico, quitar la acera saliente 

que hay en las marquesinas y hacer un hueco en la acera para que el autobús 

entre un poco a la derecha 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Egindako eskaera edo proposamena oso orokorra ikusten da, eta horregatik egindako balorazioa ere 

orokorra da. 

 

Hasteko, autobus geltokietan autobusek izan behar dute lehentasuna. 

 

Bestalde, espaloietan ezin da orokorrean aipatzen den sargunerik egin, honek espaloiaren zabalera 

murriztuko zuelako eta irisgarritasuna oztopatu. 

 

Azkenik, gaur egun dauden espaloien zabalera handipenak kentzea eskatzen da. Hauek badaude, 

arrazoiren bat izango dute, autobusera sartzeko irisgarritasuna bermatzea gehienbat.  

 

Eskaera zehatzen bat etorriko balitz sakonago aztertu ahal izango litzateke, baina orokorrean 

eskatutakoa ezin da onartu. Baina, beti ere kontuan izan behar da autobus geltokien inguruetan 

lehentasuna autobusek eta bere erabiltzaileek izan behar dutela eta ez autoek. 

 

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

 
0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

--------- 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

--------- 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

--------- 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Hacer un talud quitando medio metro en la calle Larramendi desde la 

intersección con Lizarraga hasta el final, ampliando la carretera. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gaur egun dagoen erreiaren zabalera nahikoa dela uste da aipatzen diren ibilgailuak pasa ahal 

izateko. Beste leku askoetan gertatzen den bezala furgoneta luzeren bat aparkatzen badute edo 

ibilgailuren bat gaizki aparkatzen badute, zailtasunak sortu daitezke, baina horrek ez du justifikatzen 

printzipioz eskatzen den zabaleraren handipena egitea. 

 

Hala ere, benetako arazoa sortuko balitz, soluzioa ezkerreko aparkalekuak aldatu eta ilaran ipintzea 

izango litzateke, ez dagoen ezponda aldatzea. Ezponda aldatzeak, instalazioetan eragiteaz gain, 

honen egonkortasun arazoak ekarri ditzake eta ez da egokia ikusten. 

 

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

 
0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

--------- 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

--------- 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

--------- 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

INGURUMENEKO UNITATEAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Ampliar el parque de huertos urbanos y cambiar la forma de gestionar el 

parque 
 

Habilitar nuevos huertos urbanos en l azona de Sorgintxulo 

Baratze parque gehiago sortzea 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Balorazioa iazkoaren berdina: 

 

Udal baratze parkearen helburua hasiera hasieratik 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 gehiagoren beharrean dagoela 

pentsatuko balu ba berak moldatu hura lortzen edo elkartearekin adostu guztien artean lortzeko. 

Hori da hain zuzen ere baratze komunitarioen printzipioa. 

 

Baratze gehiago 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 5 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:  

Urte bat 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

Herrilanak, Ingurumen Unitatea, Kontratazio Saila eta Bilketa departamentua 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

Gastuetan. 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Aurrera (beti ere goian adierazitako baldintzetan) 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

INGURUMEN UNITATEAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Herrian egin zen Zarata mapak eman zituen leku kritikoen interbentzioak 

egitea 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

2018ko maiatzean kontratatu da Zarata mapan oinarritutako ekintza plana egitea.  

 

Ekintza Plan horrek jasoko du burutu behar diren ekintzak eta zeintzuk diren lehentasunak  

 

Urtea bukatu baino lehen Udalak onartu ahal izango du ekintza plan hori eta 2019 urtean han 

zehaztutakoak betetzen has daiteke. 

 

Planean zehaztutako ekintzak burutzeko berriz, lauzpabost urte izango dira. 

 

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

 

Udalak nahi beste diru jarri daiteke.  

 

Abiapuntu gisa ondo legoke 20.000 € izatea 2019 urtean Zarata Planaren Ekintza Plana burutzeko. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

4-5 urte 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza eta Ingurumeneko Saila 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Bai, hiru urtez txertatu behar da eta Arrekontuetan GASTUetan txertatu beharko litzateke Ingurumen 

Sailean. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HEZKUNTZA 

 
 PROPOSAMENA 

 

Egunerokotasunean erabiltzen diren produktu kimikoak sortzen duten osasun 

eta produktu hauek inguru giroan ez bukatzeko jaboiak, desoronteak, 

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

ikastetxeetan erakusteko programa bat sortzea 
 

Baita ere, biogizarte bat sortzeko, senda belarrak, elikadura ekologikoa, elikadura alkalinoa, 

elikadura subirotasuna... eskoletan jakituria guzti honen berri emateko programak sortzea. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Herriko eskola guztiak eta Udala harreman estuan ari dira lanean aspaldidanik, Hernanin kalitatezko 

heziketa eskaintzea helburu dutela. Hilean behin elkartzen den foro bat dago, herriko eskolek eta 

Udal ordezkariek parte hartzen dutenekoa, eta foro horretan egiten dituzte beren proposamenak 

ikastetxeek eta Udalak. Denen artean aztertu, eta, interesgarriak ikusiz gero, martxan jartzen dira. 

Arlo desberdinekin lotura duten egitasmoak bideratzen dira elkargune horretatik: kultura, euskara, 

mugikortasuna, ingurumena, kirola, bide heziketa, parekidetasuna… Elkarlana eta koordinazioa da 

gune horren helburu nagusienetakoa, udal departamentu bakoitza bere aldetik ari ez dadin, batetik, 

eta ikastetxearen beharretara egokitzen ez diren egitasmo “parakaidistak” saihesteko, bestetik.  

 

Lan egiteko molde horri segituz, proposamen hau foro horretan aztertzea planteatzen dut, 

ikastetxeen iritzia jasotzeko. Eta, interesekoa izatekotan, dagoeneko martxan dauden Agenda 21 

programaren barnean edota Ingurumena lantzeko egitasmoaren barnean kokatu beharko litzateke. 

 

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

 

Balorazio teknikoan aipatu bezala, lehenik ikastetxeen iritzia jakin behar da eta, interesekoa 

izatekotan, lehendik dauden ingurumen-egitasmoen barnean kokatzekoa litzateke, aparteko 

aurrekonturik gabe. 

 

Eranskina: Ingurumenarekin lotutako programek jarraitzen dute indarrean ikastetxeetan eta urtero 

ikastetxeek erabakitzen dute zein gai landu. Proposamen honen berri emango diegu aurten ere. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

PROZESUTIK KANPO 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

INGURUMEN UNITATEA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Minbizi tasa azaltzen duen mapa bat sortzea honen arabera kutsadura 

murrizteko plana sortzea 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Udalak ez du daturik ez eta edukiko eskatzen den mapa osatzeko. Datuak izatekotan, Eusko 

Jaurlaritzako Osasun Sailak izango ditu eta hark egin beharko luke mapa. 

 

Beraz, Udalak Osasun Sailari eskatu beharko lioke mapa hori egitea, hala baderitzo eta beharrezkoa 

ikusten badu. Hori ordea, ez  dagokio Ingurumen teknikariari baloratzea. 

 

Proposamenaren bigarren atalean dio Kutsadura murrizteko plana sortzea. Horretarako ez da 

ezinbestekoa aurretik minbizi tasaren mapa eskuan izatea. Horretarako nahikoa da jakitea kutsadura 

dagoela hura murrizteko plan bat egiteko.  

 

Horretarako ondo etorriko zaigu azken urtean Hernaniko Udalak Unibersitat Politecnica de 

Catalunyarekin egiten ari den aire kalitatearen inguruko hainbat azterketen emaitzek. 

 

Azterketa horietatik gure airearen kalitatea hobetzeko proposamenak etorri daitezke. 

 

Hori guztia adierazi eta gero, adierazi behar dut, aire kalitatearen inguruan konpetentzia ez dela 

Udalarena Eusko Jaurlaritzarena baizik 

 

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

 

20.000 €  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Ezin da oraingoz jakin. Unibersitat Politecnica egiten ari den azterketak ematen dituen emaitzen 

araberakoa izango da.  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza eta Ingurumeneko Saila eta Eusko Jaurlaritzako hainbat departamentu 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Gastuetan eta Ingurumeneko atalean. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Aurrera proposamenaren 2. zatiarekin. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

TOKIKO GARAPENA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Elikadura subiranotasuna lortzeko hainbat ekintza 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Balorazio teknikoa positiboa da. Berez egun jada Beterri km0 proiektua daukagu martxan eta bertan 

hemen azaltzen diren hainbat jarduera egiten dira jada, egun jada ekintza gehienak plangintza baten 

batean daude eta. 

 

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

 

0 euro, egun jada proiektua martxan daukagu, eta finantzazio propioa dauka. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Egun martxan daukagun proiektuak abendu arte dauka finantzazioa, eta proiektu honekin 

jarraitzeko  eskualde mailako finantzazioaren bila ari gara, hau da, 6 herrietan proiektuarekin 

jarraitzeko finantzazioa 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Proiektu hau garatzeko ingurumena, tokiko garapena eta kontratazio sailak ari gara koordinatzen 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Ez du aurrekonturik behar, egiten ari gara eta. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo eskualde mailan egiten ari garen proiektu bat delako, eta eskualde mailako 

finantzazioa behar duelako 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

Tokiko Garapena 
 

 PROPOSAMENA 

 

Udalak egin behar dituen lan batzuk herriko gazteek egin ditzakete. 

Horretarako herriko gazteen lan-poltsa bat osatzea. Ikasleak, langabetuak edo 

nahi duen beste inor apuntatzeko 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Balorazioa negatiboa egiten da ez delako legala herriko gazteak bakarrik kontratatzea. 

 

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

O eurotako ez delako onartzen legala ez delako. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Ez da proposamena garatuko 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Ez da sailik kontratatuko 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Ez da aurrekontuetan sartuko 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Proposamena kanpo geratzen da, ezin direlako bakarrik herriko gazteak kontratatu. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

Tokiko Garaoena 
 

 PROPOSAMENA 

 

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 desarrollar un plan estratégico para la reparación de las zonas mencionadas por estar 

descuidadas. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Balorazioa positiboa egiten da. Proposamen hau burutzeko hirigintza, hiri berritzea eta parte hartzea 

lantzen duen enpresa baten kontratazioa aurreikusten da. 

 

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

 

Enpresaren kontrataziorako 15.000 euro aurreikusten dira, eta proiektua egiteko 60.000 euro. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Kontratazio txiki bat egiten tardatzen dena. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, tokiko garapena eta kontu-hartzailetza 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Ez dakit zein ataletan joan beharko litzaken, baino urte bakarrekoa izan behar du. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Balorazio positiboa 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU SOZIALAK 

 
 

 PROPOSAMENA 

 

Ampliar el presupuesto para Ayudas de Emergencia Social y Ayudas para el 

Alquiler. La ampliación de estas ayudas sirve para paliar y prevenir los pozos 

de pobreza 
 

Alokairu sozialerako edo alokairurako dauden herri diru-laguntzak indartu. Ikusita alokairuen 

eskeintza urria eta garestia diru laguntzak egoera honetara 

 

Langabezian edo lan egoera prekarioan dauden langileei diru laguntzak eskaini. 

 

Arazo energetikoak edota emergentzia ekonomikoak pairatzen dituzten etxeentzako diru-laguntzak 

eskaini. Bono sozialak indartu edo sortu. 

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 euroko aurrekontua hurrengo proiektuetan erabiltzeko 

proposamenak aurkezten ditut. 

 

Gaur egungo alokairurako diru-laguntzen partida indartzea (guztira 60.000€) 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Zerbitzu Sozialak erakundearen bidez helburu berdintsuak dituen diru-laguntza programak indarrean 

daude. Proposamena onartuz gero indarrean dauden laguntzen arautegia aplikatu beharko zien edo 

arautegi berria onartu beharko zen. Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundearen bidez helburu 

berdintsuak dituen diru-laguntzak Gizarte Larrialdietarako Laguntzak eta Gizarte-bazterketa egoerak 

prebenitu, saihestu edo arintzeko bakarkako diru-laguntzak dira. Pobreziaren aurkako neurriak Eusko 

Jaurlaritzaren eskumena dira. Saihestu egin behar da beste erakunde batzuek esleipen osagarriak 

egitea, esleipen horiek ez baitakarte Euskal Autonomia Erkidegoan prestazio horretarako eskubidea 

duten herritarrak desberdin tratatuak izatea besterik.  

 

Eskaera hauek guztiak bateratu daitezkeela baloratzen da.  

 

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

 

Pobreziaren aurkako diru-laguntzak planifikatuta, araututa eta beste eragile publikoekin koordinatuta 

egon behar da. Horregatik, egun dauden diru-laguntzen arautegiak aplikatzen jarraitzea baloratzen 

da eta Udalak duen Gizarte-bazterketa egoerak prebenitu, saihestu edo arintzeko bakarkako diru-

laguntzen partida handitzea. 60.000 euro. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Diru-laguntzak urteko epean kudeatzen dira. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 



 
 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Laguntzak kudeatzeko Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundean jaso beharko ziren. Pobrezia 

egonez gero, proposamenean aipatzen diren beharrak beti egongo dira eta diru-laguntzak behin 

martxan jarriz, betirako mantendu behar dira. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Proposamenak aurrera egitea proposatzen da.  

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KONTUHARTZAILEA 

ZERBITZU SOZIALAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Bi haur dituen guraso bakarreko familientzat familia ugariek dituzten abantaila 

eskaintzea, laguntzat kiroldegiko tasa edo tarifa edo udal zergetan…  
Familia eredu berriak kontuan hartzea 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Zerga eta tasen hobarietan Bizikidetza unitatearen diru-sarrerak hartzen dira kontuan. Aipatu 

proposamena ez dut ikusten bateragarria gaur egun indarrean dagoen irizpidearekin.  

 

Hobarien bitartez lortu nahi duena da bazterkeria-arriskua saihestea, bazterkeria pertsonala nahiz 

gizarte– eta lan-arloko bazterkeriako egoerak arintzea, eta herritarren gizarte-eskubideak benetan 

baliatzeko behar adina baliabide pertsonal, sozial edo ekonomikoak ez dituztenen gizarteratzea 

erraztea; alegia, zerbitzu sozialetan onartzen diren diru-laguntzen bitartez lortu nahi dena. 

 

Erabaki Hernani prozesuan Udal aurrekontuaren gastuak edo diru irteerak lantzen dira. Kasu 

honetan, proposamen hau diru sarrerekin loturik dago (zergak, tasak etab.), eta horrexegatik, 

prozesu honetatik kanpo geratuko da 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Hobariak urtero tasekin batera onartzen dira. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Tasak onartzen diren batzordean. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Proposamena diru sarrerekin loturik dago (zergak, tasak etab.), eta horrexegatik, prozesu honetatik 

kanpo geratuko da. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU SOZIALAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Babesgabetasun egoeran dauden herritarrentzako mikrokredituak indartu. 
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 euroko aurrekontua hurrengo proiektuetan 

erabiltzeko proposamenak aurkezten ditut 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Mikrokredituei dagokien diru-partida ez dagokio sail honi eta horren kontrola ez da hemendik 

egiten. Zerbitzu Sozialetan eskatzailearen balorazio soziala egiten da bakarrik.  

 

Programaren balorazio soziala positiboa da, momentu zehatz batean une larria bizi duten herritarrei 

hori gainditzeko aukera ematen baitie.  

 

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

 

20.000 euro 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera egitea proposatzen da.  

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU SOZIALAK 

 
 PROPOSAMENA 

 

Herri mailan, jubilatutako pertsonentzako ezagutze dinamikak. Lagunarte bat 

sortzeko aukera emango duten dinamizazioa (egitasmo honek hasieran. 
 

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. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Interesgarria da proposamena eta bat dator Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundeak 

azkeneko urtean martxan jarri dituen ekintzekin. Ekintza osagarria izango litzateke. 

 

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

 

Aurrekontua: 

Komunikazio lanketa:1.500€ 

Saioak 18 bider 150€/saioa: 2.700€ 

Ekintzaren balorazioa: 300€ 

Guztira: 4.500€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Hamabi hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak Erakundeak antolatuko luke 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak aurrekontuan 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera joatea proposatzen da. 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

BERDINTASUN ARLOA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Aumentar las horas del servicio Plax 
Ayuda a tener una vida de pareja y sexual sana y placentera. La gente necesita asesoramiento 

gratuito en muchos temas que se tratan a través de Plax. Sirve para visibilizar y normalizar muchos 

temas que todavía no se tratan con normalidad. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

2015.urtean jarri zuen martxan Hernaniko Udal Berdintasun Arloak Sexu eta Bikote aholkularitza 

Zerbitzua. Urteak dira Hernanin sexualitatea, parekidetasuna eta tratu onen gaiak lantzen direla, 

baina bereziki gazteekin landu izan dira. Berdintasunean bizitzea, seguru sentitzea, autonomia izatea, 

aukera askeak egitea, elkarbizitza modu anitzetara bizitzea, bakarka, beste sexukoekin, sexu 

berekoekin, ezinbesteko eskubideak dira. Baita herritarrek guzti horien inguruko informazio eta 

arreta jasotzea ere. Azken helburu hau bermatzeko, jarri zen martxan Hernaniko Udaletik 

sexualitatea zein bikote harremanen inguruan arreta osoa, profesionala eta doakoa eskaintzeko 

zerbitzua. 
 

Zerbitzua garatu den bizpahiru urteetan zehar zerbitzuak harrera ona izan du herrian. Herritarrak 

zerbitzura gerturatu dira euren zalantzak argitzera edo sexualitatearen inguruan gomendio edo 

laguntza eske. Ez da erraza izaten horrelako zerbitzuetara gerturatzea, sexualitatearen inguruan 

oraindik ere tabu eta lotsa asko izaten baitugu. Horregatik, zerbitzu hau eskaintzea oso garrantzitsua 

dela iruditzen zaigu, eta baita herritarrei zerbitzu honen berri ematea ere. Aurrez aurreko arretaz 

gain gainera, sentsibilizazio aldetik ere lan egin beharra dago, eta zerbitzu honen bitartez eremu 

horretan ere lanean ari da, sexualitateaz aske eta eroso hitz egin dezagun eta gure eguneroko 

hizketagai izan dadin. Horretarako sare sozialak eta Urumeako kronika bezalako baliabideak 

erabiltzen dira egun. 
 

Guzti hau kontuan izanik, zerbitzua egonkortzeko beharra ikusi da, orain arte bezala herritarrei 

sexualitatearen inguruko arreta pertsonalizatua eta profesionala emateko.  Hortaz, zerbitzu hau 

egonkortzeko bide horretan, kontratazio berri batean lanean ari gara momentu honetan; (ikasturte 

berriarekin martxan jarriko dena, 2018ko urrian alegia) batetik, zerbitzuaren jarraikortasuna 

bermatzeko, eta bestetik zerbitzua bera herriaren eta herritarren beharretara egokitzen joateko. 

Kontratazio berri honetan gainera, herritarrei arreta egiteko ordu gehiago kontenplatu dira; hilean 

sei ordu izatetik 9 ordura pasatuko da hain zuzen ere ikasturte berriarekin batera. Herrira begirako 

sentsibilizazio kanpainak eta eragileekin formazioak ere aurreikusten dira. 
 

Hortaz, prozesuan egindako proposamen hau Berdintasun Arloak bere ohiko bide eta 

aurrekontuetatik eramango du aurrera.  

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

PROZESUTIK KANPO 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Elizatxo Eskolako eremuaren barruan dagoen belardiaren egokitzea. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Ondoko errepidearen eta ikastolako patioaren artean dagoen maila ezberdintasuna dela eta, eskatzen 

dena egiteko ondotik doan errepidea moztu egin beharko litzateke, eta hau hondeatu tamaina 

handiko hormigoizko euste-horma bat eraikitzeko. Zerbitzuetan eragina, bidea berriro asfaltatu 

beharra… Horrela egin ezean, errepidearen zimendua arriskuan jarriko litzateke. 

 

Azaldukoarengatik, egin beharrekoak lortu nahi duen helburuarekin proportzionaltasuna ez zuela 

mantenduko uste da, beharrezkoak ez diren arriskuak hartuz, ingurukoei ondoezak sortuz eta 

inbertsio zentzugabea bideratuz. 

 

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

 
0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

------- 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

------- 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

------- 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HEZKUNTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Gizarte, balioetan, koperazioan, kolektibitatean eta kontsumo arduratsua eta 

murritzagoaren inguruan herriko eskola guztietan formakuntza eskaini. 
Gizarte, balioetan, koperazioan, kolektibitatean eta kontsumo arduratsua eta murritzago batean 

hezitzeko 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Hezkuntza sistemaren oinarrian dauden balioak dira kooperazioa, solidaritatea, kontsumo arduratsua 

eta gizarte balioak. Herriko ikastetxeetako hezkuntza proiektuetan jasota daude eta egunerokoan, 

zehar lerro gisa landuko direla uste dugu. 

 

Bestalde, hainbat programa ere eskaintzen zaizkie berariaz ikastetxeei, udalak nahiz beste erakunde 

publiko batzuek  finantzatuta, balio horiek lantzeko, hala nola, Agenda 21 (hain zuzen ere hondakinen 

kudeaketa izan da herri mailan programa honen barnean landu den gaia, ikuspegi orokorretik 

planteatuta, eta datorren ikasturterako ere gai bera izango da, baina ekonomia zirkularraren 

ikuspegitik landuta; kontsumo arduratsua eta murritzagoaren kontzeptua eta egokitasuna bete-

betean landuko dira, beraz); Ingurumen hezkuntza (Ura hartuta gai nagusitzat, ; Berdinola, 

Harremonak (tratu onak eta parekidetasuna lantzeko)… 

 

Herriko ikastetxe guztietako zuzendariak hilean behin elkartzen dira udalean, programak baloratzeko 

eta dituzten beharrak planteatzeko. Formazio premiaren bat balego, hori litzateke planteatzeko gune 

egokia. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

PROZESUTIK KANPO 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 
 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 
 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA. 

 

 PROPOSAMENA 

 

Zubiko futbol zelai handiko zementozko hesia kentzea. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

2017ko aurrekontu parte-hartzaileetan hasitako ekimena da hau. Bertako balorazio ekonomikoak 

ez zuen lan guztiak egiteko adina diru. Ekina lehenengo fasea martxan dago baina perimetro osoko 

hesia aldatzeko beharra aurrera eramateko 2019ko aurrekontu parte hartzaileetako bigarren 

ekinena jarri beharko litzateke. 

 
Zubipeko futbol zelaia inguratzen duen zementuzko hesia, futbol zelaia mugatzen duen lerrotik bi 

metro exkaxera dago kokatua. Hesi honek ertza zorrotzak ditu eta futbolean lehiatzen dauden 

jokalarientzat arriskutsua izan daiteke.  
 

Horregatik, zementuzko hesia kendu, honek lurrean utzitako zuloak egoki tapatu eta ertzik gabeko 

metalezko hodi formadun baranda jartzea proposatzen da. Baranda hau osatuz, azpitik niloneko 

malla bat jartzea proposatzen da, jokatzeko eremua mugatzeko helburuaz eta baloiak eremuaren 

barruan gera daitezen.  
 

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

 

 Zementuzko hesia kendu (250m lineal), honek utzitako zuloak behar bezala estali eta 

hondakinen kudeaketaren aurrekontua:  8,000€. 
 Hodi formadun altzairu galbanizatuko baranda osatzeko materiala (2 metroro poste bertikal 

bat, minimo 60 diametroarekin) eta honen jartzea behar diren baliabide guztiak barne: 

18,000€. 
 Hesiaren azpiko aldea ixteko, minimo 3mmko nylonezko sarea. Eta honen jartzea behar diren 

baliabide guztiak barne: 2,000€. 
 

Guztira, 28,000€. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Lanak egiteko gehienez hilabete pasako lukete.  
CDHren entrenamendu eta funtzionamenduan eragozpen gutxien izan dezan, lanak goizetan egitea 

proposatzen da.  
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Jarduera Fisikoa eta Kirola 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Balorazio teknikoa ALDEKOA da eta prozesuan aurrera egin dezan proposatzen dugu.  
 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Latsunbeko (edo Hernaniko beste bat) frontoia estali, ezkerreko pareta 

atzeraino luzatu eta altxatu futbol zelaira doan pasabidea kenduz eta lurra 

pulitu. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Aurrekontu parte hartzaileen prozesua martxan jarri zenetik, urtero hainbat erabileratarako espazio 

publikoak estaltzeko eskaerak egin izan dira, bai haur parkeak eta baita hainbat plaza, frontoi, eskola 

patioak edo eta bestelako espazio publikoak. 

 

2014. urtean egindako prozesuaren ondorioz, bi espazio publiko estaltzea erabaki zen. Batetik, 

Urumea eskolako patioa, eta bestetik Atletismo pista ondoko haur parkea. 

Lehenengo estalkia 2016ko udaran bukatu da eta bigarrenerako proiektua udazkenean zehar idatziko 

dela aurreikusten da. 

Urumea eskolan 640 m2 inguru estali dira eta lanen kostua 312.930 €-takoa izan da, proiektua eta 

lanak barne. 

Atletismo pista ondoko parkearen estalkiko proiektuan berriz, 280 bat metro karratu estaltzeko 

aurrekontua 220.000 €-koa da, proiektua eta lanen zuzendaritza kanpo. 

 

Proposatutakoa kirol erabileretarako ekipamendu komunitarioko partzela batean kokatzen da. 

Hortaz, kirol sailetik partzela horretan frontoi bat egiteko egokitasunaren inguruan adierazi 

dezaketenari kalterik egin gabe, frontoiaren azalera 200 bat metro karratukoa izanda, 

proposatutakoaren aurrekontua aise gainditzen du prozesuan jarritako aurrekontuaren muga adierazi 

beharra dago eta, hortaz, prozesutik kanpo legoke. 

 

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

 

Estalkia bakarrik: 175.000 € 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan ezarritako aurrekontu muga gainditzen duela: Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 
 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 
 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Kirol instalakuntzen jarraipena eta hobetzea 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Eskaeran, Hernanin kirol asko eta kirol modalitate desberdin asko egiten dela aipatzen da eta 

ingurumen desberdinetan kokatzen den material eta instalakuntzak daudela ere.  Hauek behatzea, 
jarraipena egitea eta konponketak egitea eskatzen da. Egiten den lana behar adinakoa ez dela aipatuz eta 
baliabide gehiago eskatuz.  
 
Proposamen hau gure kudeaketaren baitan sartzen da. 
 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Proposamena prozesutik kanpo. 
 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 
 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 
 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA. 

HIRIGINTZA. 

 

 PROPOSAMENA 

 

BMX-punptrack zirkuitoa. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
BMX-punptrack zirkuitua, bizikletan, patinetan, mikropatinetan eta skatean erabilerarako kirol 

instalakuntza berriak dira. Erabilera askotarikoa eskaintzen duen zirkuituak dira. Zirkuituan zehar 

bihurgune eta obstakulu desberdinak daude. Bi urtetatik aurrerako haurrek era ludikoan erabil 

ditzakete, baina aldi berean, ikastaro nahiz trebatuen entrenamenduetarako egokiak ere badira. 
 

Herriko gazteek jarduera fisikoa kalean egiteko baliabideak handitzeko aukera egokia litzateke BMX- 

punptrack zirkuitua. 
 
Herrian ez dago horrelako baliabiderik eta natura ingurunean egiten diren aisialdi kirolen tendentzia 

berriek ekartzen dituzten onurak herrira ekartzeko aukera egokia da.  
 
BMX-punptrack zirkuitua egiteko behar diren azalerak ezberdinak izan daitezke oso, 300 m² azalera 

duen partzela behar dutenetik hasita 4.000 m²ko partzela edo gehiagokoa behar dutenak arteko 

esparrua irekitzen baita.  
 
Gauza bera gertatzen da pista akaberari dagokionez, (lurra edo asfaltoa). Akabera aukeratzeko 

unean bakoitzaren alde positibo eta negatiboak kontuan hartu beharko dira. Honen baitan aukerak 

bai tamaina aldetik eta bai akaberaren aldetik ezberdinak izan daitezke eta horien arabera exekuzio 

kostuak baita ere. 
 
Kokapenari dagokionez, behar-beharrezkoa izango da aurretik azalera definitzea. Lehen azterketa 

bat egin ostean, ikusi da 2000m²tako azalera duen BMX-punptrack zirkuitua bat kokatzeko eremu 

publiko ezberdinak egon daitezkeela Hernanin eta horietakoren bat hirigintza garapen berri bati lotuta 

dago. Sta. Barbarako harrobiaren kokapena horietako aukera bat izan daiteke, besteak beste. 

Nolanahi ere, eremu honi emango zaion erabileraren inguruan partaidetza prozesua abian da eta 

bertan hausnartu daitekeen gaia da.  
 
Lehenengo eta behin, Hernanin egon daitezkeen eremuak aztertu eta baikotzean sartuko litzatekeen 

pistaren azterketa egin beharko da.  
 

 
 



 
 

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

 

Hernanin BMX-punptrack zirkuitoa bat kokatzeko dauden eremu publikoen eta bertan sartuko 

litzatekeen zirkuitu edo pistaren azterketa egiteko eta horren aurreproiektu bat idaztea 8.000 € 

izan daiteke. 
 
Egindako proiektuak egokitzat ematen badu  BMX-punptrack zirkuitoa egiteko leku egokia dagoela 

Hernanin, prozesu parte hartzailea egitea proposatzen da kokaleku zehatzarekin, 10.000€. 
 
Eta azkenik prosezu parte-hartzailean honartua eta bozkatua bada, BMX-punptrack zirkuitoa 

eraikitzea, zirkuitoaren azaleraren arabera*: 
 <1000m² : 40.000€ -80.000€. 
 1000m²-3000m²: 80.000€-180.000€. 

*Eurl aldapa (Souraïde)-k emandako prezioen arabera. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

6 hilabete azterketa eta aurreproiektua egiteko.   
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 Jarduera Fisikoa eta Kirola. 

 Hirigintza. 
 Herri lanak 
 Kontratazioa 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Hernaniko eremu publikoen eta bertan sartuko litzatekeen zirkuitu edo pistaren azterketa egiteko eta 

horren aurreproiektua idaztea:  Prozesuan aurrera.   
 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Remodelacion de vestuarios del campo de futbol de zubipe  
se propone la ejecución de una entreplanta que rebaje la altura de los vestuarios con materiales 

aislantes para reducir el volumen de los mismos y evitar la condensación por las duchas en todas las 

instalaciones y a la vez conseguir un nuevo espacio para su aprovechamiento como zona de reunión 

o gimnasio, local para guardar material, etc. Los vestuarios son del año 1992 y su aislamiento térmico 

es muy bajo, su techo es el hormigón de las tribunas. Al reducir su altura con una entreplanta 

ejecutada con materiales aislantes se reducirá el volumen a calentar y por tanto el consumo de gas 

en calefacción y duchas. Encima de este techo se crea una planta que podría ser utilizada como zona 

de reunión, gimnasio o local para material de los equipos 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Los vestuarios del campo de fútbol de Zubipe están ubicados debajo del graderío de la tribuna del 

campo, ocupando dos espacios con una superficie de 180 m2 cada uno de ellos y una altura que en 

el punto más bajo se de 2,50 m y de 6,00 m en el punto más alto, con huecos de fachada no 

practicables cerrados con ladrillo vitrificado que proporcionan iluminación natural pero no  resuelven 

su ventilación a lo que añadiendo la carencia de aislamiento térmico, se originan condensaciones en 

el techo de estos espacios, techo que corresponde a las gradas prefabricadas de hormigón de la 

tribuna 

 

Para evitar las condensaciones y reducir el volumen a calefactor  en los vestuarios, caben dos 

posibilidades: 

 

A.- Ejecutar entreplanta de hormigón armado, tal como se realizó en la zona destinada a bar con la 

construcción de la tribuna, consiguiendo así mismo ampliar las dependencias del club de fútbol para 

usos auxiliares de la actividad deportiva (oficinas, almacén, etc)  

 

B.- Bajar el techo en estos espacios con paneles de cartón-yeso hidrófugo pero sin aprovechamiento 

del espacio resultante sobre el falso techo 

 

En ambos casos en la zona de vestuarios se requeriría aislar térmicamente el nuevo techo, una nueva 

instalación de alumbrado y una instalación de ventilación mecánica para evitar condensaciones. 

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

A.- Ejecutar entreplanta de hormigón armado, tal como se realizó en la zona destinada a bar con la 

construcción de la tribuna, consiguiendo así mismo ampliar las dependencias del club de fútbol para 

usos auxiliares de la actividad deportiva (oficinas, almacén, etc) (Tarteko solairua egokitu gabe):  

124.407,36 € 

 

B.- Bajar el techo en estos espacios con paneles de cartón-yeso hidrófugo pero sin aprovechamiento 

del espacio resultante sobre el falso techo:  82.570,96 € 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

3 hilabete 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

“A” proposamena prozesuan aurrera  



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 
 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA 

HERI LANAK  

 

 PROPOSAMENA 

Kalistenia parkea (gimnasioa parkean) 
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Kalistenia; norberaren gorputzaren pisua, gainkarga moduan erabiliz egiten den entrenamendu mota 

bat da, gihar-multzoen mugimenduan eta gorputzaren kontrolean oinarritzen dena, makina, 

mankuerna edo tresna gabe entrenatuz. Helburu nagusia indarra irabaztea delarik, malgutasuna eta 

hobekuntza aerobikoa ere ditu xede. 

 

Osasun inguruko azken ikerketek diotenez, indarraren entrenamendu eta hobekuntzak osasuna 

onura handiak ekartzen ditu, batez ere lokomozio aparatuan. Bestalde herriko gazteek jarduera 

fisikoa kalean egiteko baliabideak handitzeko aukera egokia litzateke Kalistenia parkea.  

 

Ave Maria parkea kokaleku egokia litzateke Kalistenia parkea jartzeko. Parkearen goialdean, 

dagoeneko eginda dagoen helduentzako parkearen ondoan kokatzea aurreikusten da.  

 

Herrian ez dago horrelako parkerik eta entrenamenduaren tendentzia berriek ekartzen dituzten 

onurak herrira ekartzeko aukera egokia da.  

 

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

 

 Lurra prestatu, zementuzko zorua jarri, kautxuzko zoruaz forratu eta ariketak egiteko 

elementu anitzak jarri. 150M² parkea osatuz. 

Guztira, 24,000€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

Kalistenia parkea hilabeteko epean egingo lukete. 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 Jarduera Fisikoa eta Kirola 

 Herri lanak  

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Balorazio teknikoa ALDEKOA da eta prozesuan aurrera egin dezan proposatzen dugu.  



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

TURISMOA  

*Jarduera Fisikoa eta Kirola sailaren proposamenarekin lotuta: 10. proposamenarekin. 

 

 PROPOSAMENA 

 

“Mendi ibilbideak berriz markatu eta panelak jarri”  

“Panelak ibilbidea seinaleztatuta egoteko da” 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Hernaniko Ibilbide Sarea osatzen duten 11 ibilbideak arrakasta handia dute herritarren eta 

bisitarien artean.  

 

Hori horrela izanik, ibilbidea egiten duenak segurtasunez gozatu dezan, ezinbestekoa da ibilbideak 

berak eta lotutako azpiegiturak modu onean mantentzea: bidea txukun, norabide seinaleak egoera 

onean eta etenik gabe, pintura marka argiak eta etenik gabe, informazio panelak ibilbidearen 

hasieran… 

 

Modu berean herriko beste edozein ibilbide. 

 

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

 

Hernaniko Ibilbide Sareko ibilbideen seinaleztapena errebisatu, norabide seinaleak falta diren 

errebisatu, norabide seinaleak eta pintura markak berritu 6.500 € (Bez barne) 

 

12 panel egin (edukia sortu, maketatu…)….. 23.200 € (bez barne).  

 

Guztira: 29.700 € 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

5-6 hilabete   

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Ingurumena  +  turismoa + jarduera Fisikoa eta Kirola (eta agian herri lanak). 

 

Mendiriz Mendi elkartearen laguntza ere beharrezkoa izan daiteke. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

  

Ibilbide Sareko ibilbideen errebisioa eta mantentze lanak urtero egitea komeni litzateke (panelak 

jartzea ez). 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 
 

 PROPOSAMENA 

 

Tilosetako frontoiko aldagelak egokitzea 
Tilosetako frontoiko atzealdeko komunak martxan jarri 

Tilosetako aldagelak konpondu eta egokitu 

Tilosetako frontoi atzeko aldagela, komuna berritu 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gaur egun, Ezkiaga pasealekuan kokatzen diren aldagelak ez daude erabilgarri. Gunea dagoen 

egoeran ezin zaio aldagela erabilera egokitu. 

 

Hainbat ekintza edo ekitaldietarako aldagelak jarri daitezke baina horretarako neurriko lanak egin 

beharko dira lehendabizi. Aldagelak eta komunak berritu eta egokitu beharko dira. 

 

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

 

25.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

9 hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Urte bat (2019) 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 
 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 
 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Kiroldegiko gimnasiorako eliptika gehiego. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Makina hauen ezaugarri esanguratsuena korrikaren jestuaren antzekoa egin daitekeela da, baina 

honek lokomozio aparatuan ezartzen duen inpaktua asko murriztuz. Lokomozio aparatuan lesioak 

dituzten herritarrentzako baliabideak emanez.  
 

Gaur egun Kiroldegiko gimnasioan 5 makina eliptiko daude, hauetako 3 nahiko zaharkituak 

daudelarik. Merkatuaren eboluzioa dela eta teknologia berriko makinak merkatura iritsi dira, hemen 

ditugun makinek baina aukera askotarikoagoak eskainiz. 
 

Horregatik, ginmasioaren baliabideak hobetzeko, 2 makina eliptikoen erosketa proposatzen da.  
 

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

 

 Gimnasiorako bizikleta eliptikoa: 5.000€ 
 

Beraz, aurrekontua 10.000€. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Erostea aurrekontu parte-hartzaileen partidatik, baina urteroko mantenua kiroldegiko gimnasioaren 

makinen mantenimendurako aurrekontutik (2000€/urteko). 
 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Balorazio teknikoa ALDEKOA da eta prozesuan aurrera egin dezan proposatzen dugu.  
 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA  

TURISMOA 

 

 PROPOSAMENA 

  

"Ibilbide Sare bat sortu, oinez edota korrika egiteko. Ibilbideak sortu, markatu 

eta panelak jarri ibilbidearen maparekin. Herri askotan ibilbide osasuntsu 

izenarekin ezagutzen dira. Bai herri barruan eta baita ere inguruko guneetan 

(mendi...).   
Arrazoia: "Herritarren artean jarduera fisiko eta osasuna sustatzeko helburuarekin". 

 
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Zalantzarik gabe, herritarren artean jarduera fisikoa eta osasuna sustatzea helburu garrantzitsua 

da, eta horretarako ibilbideak oso baliabide egokiak  eta interesgarriak dira.  

 

Hernanik baditu  ibilbideak mendian: - "Hernaniko Ibilbide Sarea" (11 ibilbide). 

- "Laiaren Ibilbidea" (haurrak dituzten familiei bideratuta batik bat). 

- * Eskuorriak turismoko informazio puntuan eskatu daitezke, eta webgunean ere 

zintzilikatuta daude http://hernaniturismoa.com/eus/ezagutu/ezagutu-natura/96-hernaniko-

ibilbide-sarea 

 

Hernanik baditu ibilbideak herri barruan ere: 

- TTapa Ttapa 

- Ibilbide Osasuntsuak 

- * Jarduera Fisikoa eta Kirola sailaren web orrian http://kirola.hernani.eus/eu/ibilbide-

osasungarria informazio guztia eskuragarri dago. 

Ibilbide Osasuntsuen planoa ere eskuragarri dago turismo informazio puntuan. 

 

OHARRA: Dauden ibilbideen seinaleztapena (markak, panelak…) 29. proposamenean baloratuta 

dago. 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 

 

http://hernaniturismoa.com/eus/ezagutu/ezagutu-natura/96-hernaniko-ibilbide-sarea
http://hernaniturismoa.com/eus/ezagutu/ezagutu-natura/96-hernaniko-ibilbide-sarea
http://kirola.hernani.eus/eu/ibilbide-osasungarria
http://kirola.hernani.eus/eu/ibilbide-osasungarria


 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Erraldoien konpartsa hilean behin ateratzea herriko kaleetan zehar. Herria 

girotu eta kultur eskaintza handitzea 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Erraldoi eta buruhandiak urtean zehar festa giroko jardueratan ateratzen dira. Jarduera horrek badu 

lotura bat festarekin, jai giroarekin, eta lotura horrek hala izaten jarraitu beharko lukeela uste da. 

Gainera, orain Hernaniko Udalaren bi erraldoiak Biteri kultur etxeko harreran daude, edonork 

ikusteko moduan. Bestalde, herria girotzeko urtean zehar jarduera handia dago.  

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Haurrentzat kultur ekintza gehiago, antzerkiak, filmak euskaraz… Kultur 

eskaintza handitzea haurrengan 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Azken hiru urteetan urtero haurren programazioa handitzen, osatzen eta aberasten saiatu gara, baina 

eskaintzak badu eskaerarekiko ere bere muga.  

 

Hau da 2018 urtean haurrentzat prestatu den eskaintza: 9 haur antzerki adin tarte ezberdinak 

kontuan izanda; haur zinema, astebururo larunbata eta igande arratsaldetan urritik apirila-maiatza 

bitartean. Ipuin kontaketak hilean bitan, adin tarte ezberdinetarako. Uztailean familia osoarentzat 

parkean hiru eguneko programa. Ikastaroetan haurrentzako eskaintza handitu da eta auzoetan 

haurrentzako tailerrak antolatzen dira. Herriko zein auzoetako festetan dago haurrentzako eskaintza. 

 

Hau guztia kontuan izanda, eskaintza aberatsa dela uste dut.  

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Biteriko ikastaroetan haurrentzat eskaintza zabalagoa. Kultur eskaintza 

zabaltzea 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Diziplina artistiko ezberdinetan haurrek esperimentatzea da Biteriko ikastaroen helburuetako bat. 

Hala ere, Biteriko ikastaroek herriak egiten dituen gainerako eskaintzen osagarri izan behar du, eta 

errealitate hori ere kontuan edukitzea ezinbestekoa da. Horretaz gain, Biteri eraikinak berak espazio 

eta ordutegi aldetik bere mugak ditu, eta egiten den eskaintza guztia bertako gelatan sartzeko 

arazoak ditugu.  

  

Hau guztia kontuan izanda, 2018-2019 ikasturterako eskaintzan bi ikastaro berri txertatu ditugu: 

yoga familian eta joskintza. Bide honetan sakontzen eta eskaintzan handitzen jarraitu nahi dugu. 

Egindako eskaintza baloratu eta horren arabera ikastaroak mantenduz edo berriak eskainiz. 

 

Urtez urteko eskaintzan planteatu dira ikastaro berriak.   

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 
HAUR ETA GAZTERIA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Haurtxoko apropos bat 6-12 urteko haurrentzat 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

Proposamenaren azalpenean jasotzen da denbora librean Haurtxokoa oso baliagarria izango 

litzatekeela, haurrak jolasak, marrazketa edota tarte bat elkarrekin estalpedun leku batean pasatzeko 

aukera emango lieketelako. Urumea eraikin zaharrean eraikin anitza egitea ere proposatzen da Biteri 

kultur etxearen osagarri izango dena.  

 

Espazioari dagokionez, Urumea ikastolako eraikin zaharra ordenazioz kanpo dago. Beraz, eraikin 

horretan ezin dira irudikatu etorkizuneko egitasmoak.  

 

Haurtxoko Zerbitzua, ludoteka ere deitzen zaiona Haur eta Gazteen Sustapeneko Zerbitzua da; ez 

da kultur zerbitzu bat. Gaztematikak, Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Sistemak, 

zerbitzuen katalogoa atalean jasotzen du Haurrentzako Zerbitzua.  

Haurtxokoaren xede nagusia da herriko 6-11 urte bitarteko haurrei aukera ematea aisialdiaz 

gozatzeko, euskaraz, modu aktiboan eta parte-hartzea sustatuz. Horrez gain, Haurtxokoa da zerbitzu 

bat haurren beharrei egokitutakoa, jolasaren bitartez eta hezitzaile profesionalen bide-laguntzarekin 

hezteko eta lagunekin gozatzeko zerbitzua. Haurraren hezkuntza integralaz arduratzen da: haurren 

beharrei egokitutako erantzuna, haurraren garapen testuinguruetara egokitzapena egiten duena, 

hiritartasun bizitzeko haurren partaidetza erreala eta aktiboa sustatzen duena, komunitate-lana 
egiten duena eta eraldatze sozial bilatzen duena.  

Haurrentzako Zerbitzua abian jartzeak ekarriko luke Gaztelekutik, hau da Nerabeentzako Zerbitzutik, 

egiten den lana osatzea. Herriko haurren eta nerabeen arreta continuum batean kokatuko litzateke. 

Haurraren garapenean eta arreta berezia behar duen haurtzarotik nerabezarorako trantsizioan 
lagunduko luke zerbitzuak.   

Haurtxokoak ahalbidetuko luke toki administrazioa herriko haurrez modu integralagoan arduratzea. 

Izan ere, toki administrazioek haur-izaera sustatu beharko genuke. Hau da, haur gisa, pertsona eta 

herritar gisa, familia-testuinguruetan eta komunitate-inguruneetan duten garapena zaindu beharko 

genuke. Haurrak eskubideen subjektu aktibotzat hartu eta haurrek eskubide horiek erabili ahal izatea 
modu desberdinetan sustatu.  

Aurrez esan bezala, Haurtxokoak guzti horretan lagunduko luke, bere xedeen baitan baitago 

haurrekin lan horiek egitea.  

 

Haurren Zerbitzua abian jarri aurretik, ezinbestekoa da zerbitzu horren beharra dagoen aztertzea.  

Gainera, 80 proposamenak zuzeneko lotura du proposamen honekin, bertan, haurren inguruko 

eskaintza berritzea eskatzen baita. 80. proposamenean jaso da Hernaniko Udalak bideratzen dituen 

haur-politikak aztertu eta definitzeko prozesu bat abian jartzea. Ezinbestekoa da prozesu hori 

gauzatzea, haurrei zuzendutako ekintza eta eskaintzak abian jarri aurretik. Lanketa horren 

ondorioetako bat izan daiteke Haurren Zerbitzua abian jartzea. Beraz, lehenesten da haur-politiken 

inguruko lanketa egitea, 80. proposamena abian jarriz. Beste modu batean esanda, aurre-lanketa 

egin behar da Haurren Zerbitzua abian jarri aurretik.  

   

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

 



 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

  

Balorazio teknikoa KONTRAKOA da, eta prozesutik kanpo uztea proposatzen dugu.  

 

Proposamen honek zuzeneko lotura dauka 80. proposamenarekin. Hura garatzea ezinbestekoa da 

hau egin ahal izateko. 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 
KIROLA 
HAUR ETA GAZTERIA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Haur, gaztetxo eta gurasoak elkarrekin egiteko hainbat ekintza yoga, dantza 

desberdinak, kirolak…. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Lehenik aztertu dugu udalak momentu honetan familiei egiten dien eskaintza, baita herriko eragile 

eta elkarteek egiten dutena ere. Horiek aztertu ostean, familian ekintzak egiteko hainbat aukera 

badaudela ikusi da. Aukera hauek, mota ezberdinekoak dira eta herriko familia ugariren interesekoak 

izan daitezke.  Beraz, dagoneko badago nahiko eskaintza familia giroko ekintzak egiteko herrian.  

 

Gainera, haur eta nerabeek euren familiekin egoteko denbora behar dute, kalitatezkoa  eta 

kantitatean. Familian egoteko aukerak gero eta urriagoak direnez, ongi aprobetxatu beharrekoak 

dira. Hernaniko herriak eta kokatua dagoen inguruneak familian ekintza ugari egiteko aukera ematen 

du, bai antolatuak eta baita antolatu gabekoak. Doakoak edo kostu txikia suposatzen duten ekintzak 

ere ugariak dira.  

 

Hau guztia kontuan izanik ere, interesgarria da familiei zuzendutako eskaintza osagarri bat egitea. 

Zergatik? Hernaniko familia ezberdinen arteko harreman berriak sortzeko, beste familien 

errealitateak eta dinamikak ezagutzeko, familia bakoitzak ere bere familia dinamika aberasteko, 

herriko elkarteek egiten duten eskaintza familiei zabaltzeko…  

 

Horregatik, eskaintza berri hau egiterakoan kontuan izango ditugu ondorengo irizpideak:  

 Herriko dinamika eta bertarako eragileen eskaintzak izango du lehentasuna, udalak ez du 

bikoiztuko eskaintzarik.  

 Haur eta nerabeen beharrekiko koherenteak izango dira.  

 Familia barruko dinamika aberastu eta familien arteko topaketa sustatuko dute.  

 Herriko familien egoera anitza kontuan hartuko da.  

 Ludikotasuna izango du ardatz.  

 

Aurreikusten den eskaintza:  

-Yoga familian, 2018-2019ko Biteri kultur etxeko ikastaroen eskaintzaren barruan sartuko da. Urte 

osoko ikastaroa familientzat izango da. 

-Sormena familian lantzeko saioak larunbatetan. 

-Familian kirola egiteko ekintzak asteburu eta opor garaietan. Aurreikusten dira naturarekin 

harremana duten ekintzak: piragua, irristaketa, eskalada, arrauna batik bat.   

 

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

 

Biteri kultur etxean eskainiko den yoga familian ikastaroa kultura sailak hartuko du bere gain. 

Sormena familian izeneko saioek aurreikusten da balioko duela: 8.000€ 

Natur ekintzak familian saioak izango duen balioa: 5.000€ 

Guztira beraz, 13.000€  

 

 

 

 

 



 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

Yoga familian ikasturteko eskaintza izango da asteazkenero 17:00 etatik 18:00 etara. 

Sormena familian bi aldietan egitea proposatzen da:  

-Otsailetik apirilera  bi orduko saioak 10-15 ordu denera 

-Urritik abendura bi orduko saioak 10-15 ordu denera  

Natur ekintzak familian proposatzen da urte osoko eskaintza izatea, batik bat, asteburu eta opor   

garaira bideratua, aurrerago zehaztuko lirateke garai egokienak ekintza ezberdinak egiteko.  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Familia-eskaintza egiten duten sailak: Zerbitzu Sozialak, Kultura, Kirola, Euskara eta Hezkuntza, 

Politika Sozialak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Programa gisa ulertu daiteke, beraz, urtetik urtera errepikatzekoa izan daiteke, beti ere baloratuz 

eta egokituz. 3 urteetan zehar garatuko daiteke.  

Aurrekontuen atalei dagokienez:  

-Familia yogan Kultura Sailak hartuko du bere gain.  

-Sormena familian Haur eta Gazteria Arloko partidan joango da: Gazteria proiektuak atalean.  

-Natur ekintzak familian, Jarduera Fisikoa eta Kirola Sailean kokatuko da.  

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Balorazio teknikoa ALDEKOA da eta prozesuan aurrera egin dezan proposatzen dugu.  

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 
KIROLA 
HAUR ETA GAZTERIA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Tilosetako eszenatokia hobetu. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Duela urte batzuk egin ziren berrikuntzak Ezkiaga pasealekuko kioskoan, baina egia da berrikuntza 

edo aldaketa batzuekin erabilera erraztu daitekeela.  

 

Proposamena da eszenatoki aurrean dagoen barandila edo eskudela aldatzea, kioskoa pintatzea, eta 

azkenik, sabaian teloiak zintzilikatzeko euskarriak jartzea. 

 

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

 

12.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HEZKUNTZA 
 

 PROPOSAMENA 

 

Herriko ikastetxeetatik bideratua irratsaioak egiteko aukera zabaltzea herriko 

irrati librea erabilita. 
 

Ikasleak antolatzen ikasi eta egiten dutenarekin ardura hartzea. Herriari beraien berri zabaldu, 

herriaren parte izan 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Hernaniko irrati librea Molotoff irratia da eta Udalak ez du haren kudeaketan parte hartzen, ez 

zuzenean eta ez dirulaguntza bidez ere. Irratia kudeatzen duen elkarteari egin beharko lioke, beraz, 

proposamena zuzenean, interesa duen ikastetxeak. 

 

Bestalde, proposamena ikastetxeetara zabaltzeko aukerari dagokionean, esan behar da ikastetxe 

batzuetan badituztela beren irrati propioak. Nolanahi ere, eta ideiak aurrera egingo balu, Udalean 

elkartzen den zuzendarien arteko gunean proposamena lantzeko aukera egongo litzateke, dudarik 

gabe. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Milagrosa txukundu: itoginak daude, lurra altxatzen ari da... 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Dagoeneko eraikin honi buruzko azterketa bat garatzen ari da sailean eta konponketak egin aurretik 

birgaitze proiektu bat garatuko da, egiten diren konponketak zentzuz egiteko eta plangintza baten 

barruan. 

 

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

 
0€. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

------- 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

------- 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

------- 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Biteriko ikastaroetako eskaintzan aniztasun gehiago, ikastaro berriak eskaini: 

zirkoa, antzerkia, beste dantza mota batzuk, etab. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Biteriko ikastaroetako eskaintza azken urteetan mantendu  egin da, ikastaro berri batzuk sartu dira, 

baina ez du ikastaroen parrilak berrikuntza handirik izan. Bi dira arrazoi nagusiak: funtzionatzen 

duten ikastaroak kentzeko arrazoirik ez dago, eta espazio aldetik mugatuta gaudenez berriak 

sartzeko aukera txikia da. Hala ere, proposamen berriak egin behar dira eta urtero saiatzen gara 

bakarren bat txertatzen. 2018-2019 ikasturtean antzerkia eskainiko dugu, duen harrerak esango 

digu bide horretan jarraitu edo beste zerbait eskaini behar den. Zirku ikastaro bat aldiz, 13-17 urteko 

gazteentzat proposatu dugu. 

 

Beraz, guk ere ikastaroetako ahulgune hori detektatua dugunez, espazioak eta egindako frogek 

esango digute urtero zenbat ikastaro berri sartu litezken, eta gure ohiko aurrekontutik egingo da. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 

 

 PROPOSAMENA 

 

10.000€ aspalditik egiten ari garen ipuina finantziatzeko.  
Ipuina jendea sentsibilizatzeko eta egoera larriak salatzeko. Ipuina dago idatzia, itsuek ere ulertu 

dezaten. Marrazkiak erliebeetan, ukitu ditzaten 

 

 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 2018ko dirulaguntza deialdia egina dagoela, dagoeneko, eta proiektu hau berandu dator, 

eta hurrengo deialdia, berriz, urruti dagoela (2019ko otsailean egingo da). 

Horregatik proposatzen dugu bide honetatik laguntzea.  

Dena den, kontuan izan elkarte batek argitaratuko lukeela liburua, eta ez Udalak. Beraz, dirua 

elkarteari eman beharko litzaioke eta ez proposamena bera garatu Udaletik. Ezin da dirulaguntza 

zuzen bat eman Erabaki Hernani prozesuaren bidez, hori dela eta, prozesutik kanpo geratuko da 

proposamena.  
 

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

 

10.000 euro 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ARTXIBOA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Hernanin dauden plaka eta sinbolo frankistak identifikatu eta kentzeko 

azterketa bat egin, eta ondoren kendu. 
 
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Hernanin, urtetan zehar eginiko lanen ondorioz, esan dezakegu, ez daudela sinbolo edota plaka 

frankistak (akaso, bat edo beste gera daitezke etxe bateko edo besteko portaletan), baina esan 

bezala, garaian lan hori egin zen. 

 

Gainera, Hernaniko Udalak 1936 – 1960 urteetan izandako indarkeria politikoa aztertzeko enkargua 

egin dio ARANZADI Zientzia Elkarteari, eta lan horretan, gera daitezken sinbolo edota plaka horiek 

(geratuz gero), jasota izango dira.  

 

Horren inguruan, bai, proposamen bat. Frankistek Hernani hartu bezain pronto, kale izendegia aldatu 

zuten, eta “en honor a la provincia hermana” Calle Navarra izena jarri zioten Calle 2 de junio zenari 

(izen “liberal” hori II Karlistadaren ondoren jarri izan zen Hernani liberatua izan zela gogoratzeko; 

festak eta… ere egiten ziren). 1936an izandako udal akordioa bertan behera uztea proposatzen dut, 

eta akordio berri bat adostu egungo Nafar kalea izena mantenduz (izena mantendu egin da 1936tik, 

nahiz eta 1980ko hamarkadan euskaratu izan). 

 

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

 

Erabaki eta ikerketa horien arabera, Udalak berak kudeatuko ditu egin beharreko lanak. 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Udal Artxibo Zerbitzua – Herri Lanak Zerbitzua. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Beraz, prozesutik kanpo, barruko (udaletxeko) baliabideak erabiliko baitira. 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 
 

 PROPOSAMENA 

 

Santa Barbaran, plazatik ermitara doan bidean hobekuntzak egitea: 

begetazioa moztu, lurra garbitu eta aukera badago ez irristatzeko 

tratamendua eman eta barandilla bat egokitu. 
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Beharrezko azterketa egin eta udaleko mantenutik bideratuko dira beharrezkoak diren lanak. 

 

Eskudela edo barandilla berritzeko aukera Erabaki Hernanin txertatuko da, irisgarritasun gaiekin 

batera. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

EUSKARA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Herriko euskarazko komunikabidea indartu eta kultur/euskarazko talde 

eragileen elkargune eta zabalkunderako tresna izatea sustatu. 
 

Proposamenaren zergatia: 

Herriko eta bailarako kohesioan, elkar ezagutzan eta euskara sustatzen egiten du lan gaur egun 

Kronikak. Baina garai berrietara egokitzeko zailtasunak dauzka: ikus-entzunezko gutxi lantzen ditu. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Hernaniko Udalak Dobera Euskara Elkartearekin 2002an sinatu zuen lankidetza hitzarmena. Bi 

hitzarmen sinatu zituen, nolanahi ere, bata Dobera Euskara Elkartearen jarduerari lotua eta bestea, 

berriz, elkarteak berak argitaratzen duen Hernaniko Kronika izeneko egunerokoari dagokiona. 

Bigarren honetara mugatuko gara txosten honetan. 

 

Hitzarmenak jasotzen duenaren arabera, Hernaniko Udalak Larramendi 11n lokal bat lagatua dio 

Doberari komunikazio jarduera hori burutzeko eta, diru kopuru jakin bat izendatzen du urtero 

zuzeneko dirulaguntza gisa. 2018an 65.000 eurokoa da dirulaguntza kopurua. Hitzarmen horrez gain, 

eta proiektu jakini lotuta, aparteko dirulaguntzarik ere jaso izan du, aurkeztutako proiektuaren 

arabera, horiek puntualak izan direnean Adib. 2010ean, Hernaniko Kronikaren 10. urteurrena 

ospatzeko, edota 2018an haurrei zuzendutako komiki bat, proba moduan, argitaratzeko. 

 

Dirulaguntza kontzeptutik kanpo, Udalak, publizitate kontzeptuan edota zerbitzu prestazio gisa 

(Euskaltegien Txokoa eta Ikasleen Txokoa edo Buruntzaldeko erreportajeak esaterako, euskara 

arlokoak aipatzearren) 12.000 euro inguruko diru sarrera egiten dio urtero Kronikari. 

 

Hernaniko kronikak funtzio oso garrantzitsua betetzen du Hernanin, bai komunikazio aldetik (herriko 

informazio oso zabala eta egunerokoa jasotzen baitu egunero, asteko 7 egunetan) eta baita 

hizkuntzaren normalizazioan ere (herritar asko dira modu batera edo bestera Kronika hartu eta 

begiratua ematen diotenak). Tresna oso garrantzitsua dugu herrian, erreferentziazkoa, dudarik gabe, 

eta herritarrek eta elkarteek ere halaxe baloratzen dute. 

 

Esan behar da, baita ere, hedabideen arloan bezala hizkuntzaren normalizazioaren esparruan ere 

aldaketa handiak eta azkarrak gertatzen ari direla, besteak beste, teknologiak eta gizarte aldaketek 

eraginda. Eta eszenatoki berriak eta behar berriak sortzen ari dira etengabe: gero eta informazio-

iturri gehiago, horietako asko eta asko digitalak; eta, beraz, sarbide handia eta zuzena dutenak gure 

etxeetan (mugikor, tablet eta antzeko gailuen bidez). Aukerak izugarri zabaldu dira eta horrekin 

batera baita “arriskuak” ere, informazio iturri gehienak hizkuntza handietan datozkigulako, gurea 

baino indartsuagoak diren hizkuntzetan (izan gaztelania edota ingelesa). Jendartearen kontsumo 

ohiturak ere etengabeko aldaketan daude, interesguneak eta bizimoldeak oso bestelakoak dira eta 

honek guztiak programa eta jarduera asko birplantearaztera garamatza, egoera berriak aztertu eta 

lehentasunak birdefinitzera;  beti ere daukaguna baloratuz, ongi dagoenari eutsiz eta era berean bide 

berriak planteatuz eta aukera berriei helduz. Prozesu horren barnean kokatzen dut Hernaniko 

Kronikak (langile baten izenean) egin duen proposamen hau ere. 

 

Hori, ordea, ez dut uste Erabaki hernani bezalako prozesuaren barnean planteatzekoa denik, kontua 

ez baita proiektu jakin bat finantzatu ala ez (eskaerak berak ere ez du horrelako zehaztasunik). Hori 

baino zabalagoa eta Integralagoa da kontua, patxada eta zorroztasun handiagoarekin aztertu eta 

baloratzekoa, urtean zehar eta Dobera Euskara Elkartearekin zuzeneko harremanean. 

 



 
 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

PROZESUTIK KANPO 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 
 

GARDENTASUNA 

AGENDA21 

 

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. 
 

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

 
Ez dago  
 

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

Kanpo 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 

LIBURUTEGIA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Duplicar  algunos servicios municipales en los barrios: ludoteca infantil-juvenil, 

KZGunea, aulas de estudio-reunión... 
 

Algunos barrios se están convirtiendo en barrios dormitorios, los/as nuevos/as vecinos/as acuden a 

ellos sólo a dormir y las actividades diarias, lúdicas y de ocio las realizan fuera del barrio y del 

pueblo. Dotar a los barrios de servicios ayudaría a hacer cohesión y sensación de barrio. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gaur kultur jarduerak antolatzeko auzoetan diru-laguntzak ematen dira, aurten 27.480 euro banatu 

dira 11 auzoetan. Baina horretaz gain, esan beharra dago kultur sailak duen programazioaren eragina 

auzoetara ez dela iristen, eta beraz, hor ahulezia bat dago. Interesgarria da auzoetara iristeko 

ahalegina egitea. Poliki-poliki hasi eta egindako jardueraren baloratuz aurrera egin beharko litzateke.  

Auzo elkarteekin elkarlanean antolatu behar da proposamen hau.  

Eskaera egin duten auzoekin hasi liteke 2018ko urria-abenduan, eta datorren urtean jarraitu.  

 

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

 

6000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 Liburutegia + kultura  

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

3000€ 1 02.226.06.334.00 2018 (4456) Kultur ekintzak 

3000€ 02.226.99.332.10  (4491)   Hainbat gastu eta ekimena 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 

PARTE-HARTZEA 

KONTUHARTZAILEA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Aumentar las ayudas para las Asociaciones de Vecinos/as.  
Las Asociaciones de Vecinos/as son el motor de los barrios y las que crean cohesión social así como 

actividades para que los barrios están vivos. En muchos barrios faltan actividades para que los/as 

vecinos/as podamos disfrutar de nuestro tiempo libre en ellos. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Kontuhartzailea 

 Gastu proposamen berriak 3 urtez mantendu behar dira udal aurrekontuan. Ondorioz, 

proposamen honek gastu arruntaren igoera eragingo du, ez 2019an (Hernani Erabakirekin 

finantzatua) baina bai 2020-2021 urteetan. Udala ez dago gastu arrunta handitzeko 

egoeran. Beraz, gastu hazkunde hau onartzeko beste gasturen baten murrizketa zehaztu 

behar da. 

 Kultura eta Parte-hartze sailen bidez, helburu bera duten auzo-elkarteentzat bideratutako 

diru-laguntza programa indarrean dago. Eskaera hau programa horiekin betetzen den 

aztertu behar da. 

Kultura 

 Proposamen berririk ez dugu jaso auzoetako diru-laguntza deialdian. Diru-laguntza handitu 

behar dira baldin eta proiektu eta proposamen interesgarriak badaude auzoetan garatzeko. 

 106.000€ banatu dira aurten auzoetan: funtzionamendua, jaiak antolatu eta kultura 

jarduerak egiteko.  

 Beraz, diru-partida handitzeko proiektu berriak eta interesgarriak aurkeztea da lehen 

urratsa. 

Parte-hartzea 

 Auzolana sustatzeko diru-laguntzaren kasuan udalak auzo elkarteei urtero eskaintzen duen 

diru kopurua ez da gastatzen beraz, ez dut beharrezkoa ikusten diru-partida handitzea. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo 

 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

KULTURA 

 

 PROPOSAMENA 

 

Crear una partida para organizar cursos (informática, euskara…) para adultos 

en barrios 
En algunos barrios se organizan cursos y talleres, pero la valoración es que algunos de los cursos 

podrían ser organizados o impulsados por el Ayuntamiento y sean itinerantes barrio a barrio. 

 

En algunos barrios se organizan cursos y talleres, pero la valoración es que algunos de los cursos 

podrían ser organizados o impulsados por el Ayuntamiento y sean itinerantes barrio a barrio. 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Euskara klaseak udal euskaltegi eta AEKren bidez eskaintzen ditu Hernaniko Udalak. Informatikak 

berriz, azpiegitura informatikoetan inbertsio handiak dakartza, eta Biterin dagoen KZgunearen bidez 

bideratzen da behar hau. 

 

Auzoekin hitz egingo da jakiteko zein diren beharrak zehazki, eta haiekin egindako lanketaren 

ondoren baloratuko da zein ikastaro eta nola antolatu behar diren. 

 

Lanketa hori egin aurretik ezin zaio eskaera honi erantzun. 

 

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

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesutik kanpo. 

 



 
 

BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 
 

AGENDA21 

ONDAREA (inbentarioa) 

 

PROPOSAMENA 

 

Kaxko elkartea necesita un local más grande en el casco. 
 
Como vecino del KAXKO me gustaría que la asocicación de vecinos KAXKO ELKARTEA dispusiera de 

un local más digno, que le permita desarrollar actividades y mantener reuniones de manera un 

poco más desahogada. 
 

BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
Egia da Kaxko elkarteak erabiltzen duen lokala ez da oso handia baina Hernaniko ondareko 

inbentarioa kontsultatu dugu eta Udalak Kaxko eta Kaxko inguruan ez dauka auzo-elkarte bezala 

erabiltzeko lokalik.  
 
Edonola ere, nahi izanez gero, bilera bereziak egiteko Biteri Kultur Etxeko gelak erreserbatzeko 

aukera dago. 
 

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

 
Ez dago  
 

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 
Kanpo 
 

 
 

 


