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PARTAIDETZAZKO AURREKONTUAK 2019 

Udal aurrekontuak herritarrek eztabaidatu eta erabakitzeko partaidetza prozesua 

 

 

 

  

BILEREN XEHETASUNAK: DINAMIZAZIOA: 

Diru laguntzak hondakinak, kirola eta 

ingurumenaren inguruko proposamenak 

baloratzeko saioa. 

Hitzordua: 2018/06/13 18:30tan Euskaldun 

berri gelan eta 2018/06/26an 9:30tan 

Udaletxean 

 

• 9 pertsona. 

• Partaidetzazko teknikaria: Onintza Andres 

• AZTIKER aholkularitza: Maitane Barrenetxea 

eta Maitane Zaldibar  

 

 

Guztioi, eskerrik asko! 
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Ekainaren 13ko leheneste saioan lau pertsonek hartu zutenez parte, beharrezkoa estimatu da bigarren saio 

bat egitea emaitzak osatze aldera. Hau horrela, bigarren saioan beste 5 pertsonek baloratu zituzten 

proposamenak eta jarraian azaltzen diren emaitzetan bi bileretako emaitzak daude batuta. 

 

 

LEHENESTEKO ARIKETA 

Proposamenen balorazioa aurkeztu ostean, proposamenak lehenesteari ekin zaio eta horretarako ariketa 

praktiko bat egin da. 

Gaurko lanketa egiteko zein irizpide ziren egokienak erabakitzeko, ariketa praktiko bat egin zen 

ekainak 4ean gerturatutako herritar guztiekin. Zortzi irizpide desberdin zeuden eta eztabaida eta 

ariketa praktiko baten bidez, jarraian aurkezten diren hiruak erabiltzea erabaki zen:  

1. Herritarren egunerokoa errazten du. Irisgarritasuna, Segurtasuna, Oinezko ibilbideak, bizi 

kalitatea…  

2. Elkarbizitza eta hiritartasuna bultzatzen ditu. Proiektu eta proposamen hezitzaileak dira.  

3. Jasangarritasuna sustatzen duten neurriak izatea. 

Amaitzeko, parte hartzaile bakoitzak gustuko hiru proposamen aukeratuko ditu. 

 

Irizpide horiek erabilita hau da proposamen bakoitzak jasotako puntuazioa: 

 

Oharra: Parentesi artean batu diren proposamenak ageri dira . Adb: (2) 2 proposamen daude elkarrekin idatzita 

* Dutenak, zenbat aldiz dauden errepikatuta adierazten du. Adb *4 Proposamen berdina 4 aldiz egin dela 

Puntuazioaren zutabean bi emaitza ageri dira lehenesteko bi bilera egin direlako eta lehenengo eta bigarren bilerako 

emaitzak agertzen dira. 
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DIRU LAGUNTZAK/SUBVENCIONES 

 

  1. 2. 3. Perts Guztira 
1 Laguntzak lokal hutsak hobeto mantentzeko Informazio falta 0-4 0-1 0+2 0 -3 

 

 

HONDAKINAK/RESIDUOS 

 

  1. 2. 3. Perts Guztira 

2 Colocar dispositivos en todo Oñati para que no vuelen los cubos de basura. Colocar los parapetos (como los que hay en 
otros lugares de Oñati) 

3+3 0+1 3+1 0 11 

3 Dozena pare bat zakarrontzi berri ipini. Eta kanpaina sakon eta luze bat egin (gizalegeko inbertsio bat bezala hartuz), 
gauzak lurera ez botatzeko. 

3+5 0+5 2+5 1+3 24 

4 Plazako txinatar denda parean dagoen zabor ontzia, ez da nahikoa bertan sortzen den ontzi arin guztia jasotzeko, ezta ere 
kale zaharreko Mizke gozoki dendaren ondoan dagoena. Bi puntu hauetan ontzi arin guzti hau jaso ahal izateko zabor ontzi 
egokiak ipini. Foru enparantzan dauden zakarrontziak berriztea, asteburu danetan ikusten da ez direla egokienak. (2) 

-2+3 0+3 3+2 0 9 

5 Lekutik kanpora dauden kartel, pankarta, pintura, etab. Kentzeko prozedura eta taldea. Sentsibilizazio eta pedagogia 
heziketaren bidez herri garbia mantentzeko 

-1+1 0+4 -2+2 0+1 5 

6 Campañas de concienciación a los niños sí, pero sobre todo a jóvenes y mayores, contra ehar cualquier basura en cualquier 

sitio como son envases, colillas,etc 

1+0 2+5 2+5 0 15 

 

 

INGURUMENA/MEDIOAMBIENTE 

 

  1. 2. 3. Perts Guztira 

7 Udalan landak hobeto zaindu auzuetan. Komunikazio egokia 3+2 3+4 3+2 0+1 18 
8 Estudio orokorraz aparte okurritzen zaizkiten egitasmo puntualak honakoak izan daitezke: Errekalde erreka puntualki 

berrazaleratzea erdiko bi etxe-lerroen artean dagoen lorategi eta garaje inguruan. Unibertsitate pareko lorategietan eta 
Olaitturri inguruan eskuhartze bat egitea errekaraino jaitsiko diren puntuak sortuz erreka "ikutu" ahal izateko guneak 
eginaz, erreka horma baten gainetik begiratzearekin konformatu beharrean. Otadui zuhaiztiaren birmoldatze integrala, 
bertako kanala balioan jarriz, ingurua berdetuz eta bertako ondare industriala balioan jarriz. Herri barruko pasealeku 
peatonala eta irisgarria sortzea errekaren trazatu osoan zehar. Modu "utopikoagoan": hiri plangintzaren bitartez Cegasa 
fabrikak hartzen duen lurzorua urbanizagarri egitea, San Martin edo Ugarkaldeko bezalako zelaiak edo landa guneak 
suntsitu beharrik gabe hiri-erreserba bat sotzeko eta gune hau errekaren lojikan planifikatzea, parke flubial bat 
sortuz.(Eta bide batez fabrika kutsakor bat kenduz) 

0+2 0+2 -2+4 1 7 

9 Nire proposamena, oro har, Oñatiko erreka urbano guztien azterketa integrala egingo duen estudio bat bultzaraztea da. 
Haien historia eta bilakaera aztertu, haien inguruan ematen diren ondare elementu natural, arkitektoniko zein 
industrialak identifikatu eta babestu eta hirigintzan eta hiri kalitatean errekak duen papera indartzeko gidalerroak 
plazaratuz. Hauek, idazte prozesuan dagoen HAPOan integratu litezke, hurrengo urtetako hirigintza arloko ekintza 
estrategikoak gai honetara bideratuz. 

1-1 3-2 2+3 0 6 
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10 Oñatiko Plan Generala egiten hasiko da orain eta momentu apropos aproposa da gutxienez oinarriak ipintten hasteko. 
Aipatutako Gune honek “mimbre” asko dako zerbait benetan interesantia itteko: Unibertsitateakin eta Oñatin lehen 
sortutako industriarekin lotuta daudenak. 

-1+0 -2+1 2+3 0 3 

11 Publikoak diren baso eremuetan zuhaitz autoktonoak landatzeko inbertsioa hau egiten da, eremu pribatuan agian? - - - - 6 
12 Errekaldeko errekan arnasgune pare bat zabaltzea, erreka bera oxigenatzeko, biodibertsitatea eta errekalderi bere 

erreka bueltatzeko 
1+0 2+0 1+4 1+1 10 

13 Landare eta lore gehiego (batez ere bideaurretan) -3-1 -3+0 -3+1 0 -9 
14  Nik hasteko, hauek proposatuko nituzke: a) Arantzazun, Erroitegitik Arlepora eta Sindika-burutik aurrekora doian adarra. 

B) Arantzazutik Lizartzara doiana c) San Juan Artixatik Sekillegara doiana ezkerreko maldatik gora. 
3+2 0+1 0+3 1 10 

15 Aloña ziarreko kardu-latz izurriteari aurre egin eraginkortasunez. -2-1 0+2 -1+5 0 3 
16  Erradicar especies invasoras: Fallopia Japonicabuddleja, heliantus, bambu, crosconio, palma de la pampa (aurrekoarekin 

batu) 
- - - - - 

17 Garai bateko bideak berreskuratu, ortuen artean daudenak, askotan itxi edo desagertu egiten dira. Ondo legoke ikerketa 
bat egitea honen inguruan 

-3+3 1+2 0+4 0+2 9 

18 Nire ustez Bidaurreta eta Antia etxe aurrean dauden arbolak soberan daude, monumentuak "tapau" egiten dute. Zuek 
egin zenuten lan batzuk "paisajista" baten laguntzarekin. Berak emun leike iradokizunak. 

-4-3 -3-4 -4-4 0 -22 

19 Arbola zaharrak erosi bertan uzteko  1-5 2-4 4+1 2 1 
20 kaleko katuak antzutu eta koloniak kontrolatu 1-2 2+2 3+1 1 8 

 

 

KIROL ESKAINTZA/ 

 

  1. 2. 3. Perts Guztira 

21 Gimnasia artistica -1-5 -1-3 -1-5 0 -16 
22 Eltzia aurreko parkean dauden makinak erabiltzeko dudak edo lotsa dute batzuk. Aurrez ere egindako moduan udaletik 

monitore bat etorri dadila beste baten dinamizatu eta laguntzera 
0+4 0+3 -2 0 -5 

23 Aste bat emakumeak eta kirola (ekintzak, irteerak, hitzaldiak, indarra landu, tailerrak _bizikletak konpondu adb-) 0-1 0+2 0 0 -1 
24 Separación en las duchas del polideportivo. Que haya alguna individual 2-1 2+0 2-4 0 1 
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KIROL GUNEAK/ESPACIOS DEPORTIVOS 

 

  1. 2. 3. Perts Guztira 

25 Kiroldegiko karate gelan aire girotua -1-1 -2-4 -3-4 0 -15 
26 Pistina handiagoa egotea 2+0 3-1 1-2 0+2 5 
27 Polideportiboko kantxa urdina berriztu. Kantxa urdiñeko lurra, bertako neurriak,harmailak eta tenperatura aldatu edo 

hobetu 
1+1 0-2 1-1 1 1 

28 Urrutxuko kirol guneaz. 2009an, krisiaren ondorioz, bertan egin beharreko azpiegiturak gelditu egin ziren, eta garai 

hobeagoetarako utzi (https://goiena.eus/oinati/1386609026603-datorren-astean-esleitu-gura-ditu-udalak-urrutxuko-

lanak). Orain izan daiteke une egokia gai hau berriz hartzeko, batez ere guri, Txantxiku Arkulariak Kirol Elkarteari, lokal 

berria agindu zitzaigulako. Talde txikia izan arren, 2001 urtean sortu zenetik, 60 pertsonatik gora pasatu baitira, eta egun 

erabiltzen dugun lokala ez da egokiena (komunik ere ez daukagu, neguan hotza da...) 

2-4 3-3 2-4 3 -1 

29 Atletismo pista bat eraiki edo ezin bada San Martin egokitu horretarako. Atletismo pista Urutxun. Atletismo pista (3) 1-3 3+0 1-1 1 2 

30 San Martingo parkea txukundu korrika egiteko -1+2 -1+2 -1+2 0 3 

31 Parkour park bat egitea -2-4 0-4 1-4 0 -13 

32 Skate park indoor -2-4 0-2 1-5 0 -12 

33 Kalistenia parkea 0-5 0-5 1-5 0 -14 

34 Colocar unas máquinas de actividades para gente de edad. -2-2 0-1 0-2 0 -7 

35 Azkoagain reformau. Eserleku gehiago eta aterpea. Armaiak estali beharra. Azkoagain handitu, belarra aldatu. (4) -2-2 -1-1 -1+1 0 -6 

36 San Martingo futbito kantxia egokitu (paretak, sareak,…) 0-3 0+1 0 0 -2 
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EMAITZAK 

Baloratutako proposamen guztietatik erdia pasako da udaletxeko teknikarien eskuetara hauek balorazio 
teknikoa egiteko. Zerrenda honetan jasotzen dira AURRERA EGINGO DUTEN PROPOSAMENAK:  
  

Colocar dispositivos en todo Oñati para que no vuelen los cubos de basura. Colocar los parapetos (como los 
que hay en otros lugares de Oñati) 

11 

Dozena pare bat zakarrontzi berri ipini. Eta kanpaina sakon eta luze bat egin (gizalegeko inbertsio bat 
bezala hartuz), gauzak lurera ez botatzeko. 

24 

Plazako txinatar denda parean dagoen zabor ontzia, ez da nahikoa bertan sortzen den ontzi arin guztia 
jasotzeko, ezta ere kale zaharreko Mizke gozoki dendaren ondoan dagoena. Bi puntu hauetan ontzi arin 
guzti hau jaso ahal izateko zabor ontzi egokiak ipini. Foru enparantzan dauden zakarrontziak berriztea, 
asteburu danetan ikusten da ez direla egokienak. (2) 

9 

Lekutik kanpora dauden kartel, pankarta, pintura, etab. Kentzeko prozedura eta taldea. Sentsibilizazio eta 
pedagogia heziketaren bidez herri garbia mantentzeko 

5 

Campañas de concienciación a los niños sí, pero sobre todo a jóvenes y mayores, contra ehar cualquier 

basura en cualquier sitio como son envases, colillas,etc 

15 

Udalan landak hobeto zaindu auzuetan. Komunikazio egokia 18 

Estudio orokorraz aparte okurritzen zaizkiten egitasmo puntualak honakoak izan daitezke: Errekalde erreka 

puntualki berrazaleratzea erdiko bi etxe-lerroen artean dagoen lorategi eta garaje inguruan. Unibertsitate 

pareko lorategietan eta Olaitturri inguruan eskuhartze bat egitea errekaraino jaitsiko diren puntuak sortuz 

erreka "ikutu" ahal izateko guneak eginaz, erreka horma baten gainetik begiratzearekin konformatu 

beharrean. Otadui zuhaiztiaren birmoldatze integrala, bertako kanala balioan jarriz, ingurua berdetuz eta 

bertako ondare industriala balioan jarriz. Herri barruko pasealeku peatonala eta irisgarria sortzea 

errekaren trazatu osoan zehar. Modu "utopikoagoan": hiri plangintzaren bitartez Cegasa fabrikak hartzen 

duen lurzorua urbanizagarri egitea, San Martin edo Ugarkaldeko bezalako zelaiak edo landa guneak suntsitu 

beharrik gabe hiri-erreserba bat sortzeko eta gune hau errekaren lojikan planifikatzea, parke flubial bat 

sortuz.(Eta bide batez fabrika kutsakor bat kenduz) 

7 

Nire proposamena, oro har, Oñatiko erreka urbano guztien azterketa integrala egingo duen estudio bat 

bultzaraztea da. Haien historia eta bilakaera aztertu, haien inguruan ematen diren ondare elementu 

natural, arkitektoniko zein industrialak identifikatu eta babestu eta hirigintzan eta hiri kalitatean errekak 

duen papera indartzeko gidalerroak plazaratuz. Hauek, idazte prozesuan dagoen HAPOan integratu litezke, 

hurrengo urtetako hirigintza arloko ekintza estrategikoak gai honetara bideratuz. 

6 

Oñatiko Plan Generala egiten hasiko da orain eta momentu apropos aproposa da gutxienez oinarriak 

ipintten hasteko. Aipatutako Gune honek “mimbre” asko dako zerbait benetan interesantia itteko: 

Unibertsitateakin eta Oñatin lehen sortutako industriarekin lotuta daudenak. 

3 

Publikoak diren baso eremuetan zuhaitz autoktonoak landatzeko inbertsioa hau egiten da, eremu pribatuan 

agian? 

6 

Errekaldeko errekan arnasgune pare bat zabaltzea, erreka bera oxigenatzeko, biodibertsitatea eta 

errekalderi bere erreka bueltatzeko 

10 

 Nik hasteko, hauek proposatuko nituzke: a) Arantzazun, Erroitegitik Arlepora eta Sindika-burutik aurrekora 

doian adarra. B) Arantzazutik Lizartzara doiana c) San Juan Artixatik Sekillegara doiana ezkerreko maldatik 

gora. 

10 

Aloña ziarreko kardu-latz izurriteari aurre egin eraginkortasunez. 3 

Garai bateko bideak berreskuratu, ortuen artean daudenak, askotan itxi edo desagertu egiten dira. Ondo 

legoke ikerketa bat egitea honen inguruan 

9 

Garai bateko bideak berreskuratu, ortuen artean daudenak, askotan itxi edo desagertu egiten dira. Ondo 

legoke ikerketa bat egitea honen inguruan 

9 

kaleko katuak antzutu eta koloniak kontrolatu 8 

Pistina handiagoa egotea 5 

Atletismo pista bat eraiki edo ezin bada San Martin egokitu horretarako. Atletismo pista Urrutxun. 

Atletismo pista (3) 

2 

San Martingo parkea txukundu korrika egiteko 3 

 
 

 

 


