PARTAIDETZAZKO AURREKONTUAK 2019-2020

EGINDAKO PROPOSAMENEN BALORAZIOAK

Informazio gehiago:
www.oñati.eus/eu/partaidetzazko-aurrekontuak/
Más información:
www.oñati.eus/es/presupuestos-participativos

Esku artean duzuen dokumentu honetan Oñatiko herritarrek
2019
eta
2020ko Udal
Aurrekontuan
txertatzeko
proposamenen balorazioak jasotzen dira. 2018ko ekaina eta
iraila artean udalak egindako lanaren itzulketa dugu.

Este documento recoge las valoraciones de las propuestas
realizadas por la ciudadanía de Oñati para insertar en el
Presupuesto Municipal de 2019 y 2020. Las propuestas han
sido valoradas entre junio y septiembre del 2018.

Jasotako proposamenak arloka sailkatuak izan dira.

Todas las propuestas han sido organizadas por ámbitos de
actuación.

Proposamenak egin diren jatorrizko hizkuntzan agertzen dira
zuzenean, ez da itzulpenik egin. Balorazio teknikoak Euskaraz
egin dira.
Edonork proposamenaren jatorrizko hizkuntza ulertzen ez badu,
edozein proposamenen eta balorazioen itzulpena(k) eska
dezake,
gurekin
harremanetan
jarriaz
(idazkaritza@aztiker.eus).
Lan fase honen amaierara iritsita, prozesuaren azken fasea
garatzea besterik ez da geratzen: proposamenen bozketa.

Las propuestas se presentan en el idioma en el que han sido
recibidas, sin ninguna traducción. Las valoraciones del
personal técnico se han realizado en Euskara.
Toda aquella persona que no entienda el idioma original de la
propuesta, podrá pedir la traducción de toda(s) aquella(s)
propuesta(s) y valoracion(es) que quiera, poniéndose en
contacto con nosotras (idazkaritza@aztiker.eus).
Una vez terminada esta fase, el proceso llegará a la fase final:
la votación de las propuestas.
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AISIALDIA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Cine al aire libre
Ugarkaleko umeen parkea estali
Haur parkeak hobetu (estalkiak,…). San Martingo haur parke estali
Ugarkaldeko Txorrotapo parkian komun publikoak falta dira. San Martineko komun
publikoa bezalakoa jarri.
Los parques infantiles para los mas jóvenes son para muy pequeños. En algunos
parques poner actividades para niños/as de 6 a 14 años. El otro dia vi en Tolosa un
parque con activdades de equlibrio con cuerdas. Y estaba lleno de niños/as de
edades entre 6 y 12 calculo yo. Saque unas fotos y si quereis os puedo enviar.
San Martin auzoko parkean eguzkitik babesten duen estalpea jarri (gaur egungoak
ezer gutxi estaltzen du)
Olapoto parkean egokitetako geratzen den bide zidor zatixa bukatu. Aurreko faseari
segida emunez
Haurrentzako jolas gune alternatiboak egitea. Urgain Errekalde eskola gunean,
kanpoko patio eta zelaiak erabiliz, herritar guztien eskura egongo litzateken jolas
parke alternatiboa egitea.
Kale dibertsioa. Rokodromo baxuren bat ere jarri daiteke herriko paretaren baten
edo beste, San Lorentzon bertan ez dakit pareta egokirik den hortarako, haurrei
asko gustatzen zaie eskalatzea, baita nagusieri ere!
Gazteak ondo pasatzeko lekuak. Olakuako parkea berriztu, kanasta berri batzukin.
Olakuako saskibaloian jolasten dugun herritar talde bat gara. Udaberrian eta udan
asko jolasten dugu eta inguruan beste herritar ugarik erabiltzen dute jolasleku hau.
Tamalez ondo jokatzeko behar diren marrak ez dira ikusten. Honako hau eskatzen
dugu: Saskibaloian eta beste kiroletan jolasteko marrak margotzea. Saskietako
sareak konpontzera. Negurako 9-ak arte jolastu ahal izateko argiak ipintzera.
Construcción de piscinas al aire libre para los peques
Pistina barri bat kanpoan
Kanpoaldean pistina jartzea
Kanpoko pistinak
Kanpoko pistina
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Kanpoan igerileku bat
Kanpoko pistinak
Kanpoko pistina
Piscina descubierta
Zinean palomiten denda. Usako seguruaua jarri. Parke bat dexentia, hau da,
toboganakin, tirolina elektrikuakin,… baina plazatik gertu. Pistinan kanpoko
pistinarik ez jartia. Pistinako jardinian kulunpioak. Elau denda bat.
Txorimalos más tiempo
Actividades que generen relaciones humanas a parte de la vida en los bares. Por
ejemplo un café biblioteca. El cine club podría completar la posibilidad de una
discusión luego de cada película.
Berdegune gehiago jarri beharra. San Martineko zuhaiztia, argia, bankuak, belarra
egokitzea,… erosoa bilakatu
Plazan parke bat eraikitzea
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En Usako hay un pozo precioso y enfocado principalmente para los que saben nadar.
Después hay un paso con canales que dejan pasar el agua del pozo principal.
Después del paso hacer un pozo de poca profundidad para los que no sepan nadar o
puedan aprender. Después otro paso con canales . A continucaión un pozo para niños
pequeños o bebes
Mejorar la zona de Usako (areas de descanso)
1. Leheneste saioan kanpoan gelditu
memoria ikusi
Usakon dagoen jendeak gosea badu zerbait jateko aukera izatea. Usakon txiringitoa 1. Leheneste saioan kanpoan gelditu
memoria ikusi
Usakon txiringitoa jateko han gaudenean
1. Leheneste saioan kanpoan gelditu
memoria ikusi
Usakon txiringua jarri
1. Leheneste saioan kanpoan gelditu
memoria ikusi
Barbacoas en Santa Lucia
1. Leheneste saioan kanpoan gelditu
memoria ikusi
Beste batzuen artean, Ugarkaldeko Txorrotapo parkian piknik mahai gehiago. Beste 1. Leheneste saioan kanpoan gelditu
5 edo 6 mahai jarri.
memoria ikusi
Colocar más mesas en Ugarkalde
1. Leheneste saioan kanpoan gelditu
memoria ikusi
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Otro parque de agua
Aqua park. Haurrak jolasteko parke gehiago. Toboganak
10-15 urte bitarteko haurrentzat parke erakargarriren bat zentrogunean, bertan
pasatzen bait dute denbora dexente. Bidebarrieta edo dukearen parkean adibidez.
Bidebarrietako Maiatzaren 1eko plazaren ingurunea eta parkea zaharkituak geratu
dira. Ondo egongo litzateke soken parke bat (abentura parke txiki bat), tirolina bat
edo zerbait desberdina bertan. Eta bidearen beste aldean forma bereziko
berdeguneren bat...
Ume handientzako parke bat falta da Oñatin.
Loiola eta kurtzekoa kalearen tartean dagoen parkeari bukaera eman behar zaiola
uste dot. Oso ondo zainduta dago baina haurrentzat ziburuak jartzeko espazioa
hutsik dago eta pena bat da, hor jentea esertzen delako toki lasaia izanik.
Zaharkituak gelditu diren bi parke. Otamendiko parketxoa, Errekaldekoa eroski
ondoan dagoena.
Tirolinas en San Martin
Kale dibertsioa. Kaixo, gure gazteei zuzendutako proposamen bat dut, umeentzat
gehienbat, baina izan daiteke denek erabiltzeko egokia. Txikitatik izan dut amets
bat; txirrista erraldoi eta luze bat bertan jeisteko, ze dibertigarria! Badira Oñatin
leku aproposak hortarako, San Lorentzo auzoko patioak adibidez. Tubozko txirrista
batzuk, patieoetako altuera ezberdinak aprobetxatuz.
Txiki parka
Txiki park erraldoia pagatu barik

Txirristra bat eta bi pisutako tranpolina. Parke naturala jartzeko gehiago eta
akuaparka
Pistina kanpoan toboganak.
Izotz pista
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Izotz pista
Izotz pista
Patinaje sobre hielo
Pistinageltokiakn txirristak
Igerilekuan tobogana
Tobogan piszinan
Tobogan piszinan
Tobogan piszinan
Tobogan bat
Pistinan txirristak egotea
Toboganak pistinan
Zineman palomitak jan ahal izatea
Ez da ezer kostatzen kultur etxean dagoen pertsonak sarrerak saltzea (kostorik gabe
zerbitzua mantendu). Oraingo sisteman jende askok ez du aukerarik (internetik ez).
Antzerkiko sarrerak kultur etxean erosi ahal izatea (lehengo moduan) nahi duzunean
Usako eta bertako inguruari udaran bakarrik atenditzen da. Usakori egiten zaion
publizitatea eta gero egiten zaion kasua ez datoz bat. Belar gunea txukundu; lurra
berdinduz zuhaixkei beheko eremuka moztu. Belar eremua zehaztu eta hesiak ondo
jarri. Bertara doazen bideak urtean behi garbitzen dira, sarriago egin.
Udan karate eta futbol ere bai
Zinema bat
6 Cine infantil, mayor aforo
Erdi estalitako lekuren bat gehiago ondo legoke. Adibidez plazako frontoia estaltzea
edo erdi estaltzea...
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honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik behar
honek 120.000€tako aurrekontua gainditzen du
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Natur elementuekin eginiko parke bat bikain legoke ez dakit ea proiektua martxan
den San Martinen
Urgain errekalde herri eskolako patioa eraldatu eta asfaltoa kendu. Natur gune bat
sortu, eta san martinen antzerakoa tokia sortu. Jolas berriak eraiki eta denontzako
aukera berdinak sortu, futbolak duen garrantzia indargabetuz. Oñatin zehar dauden
haur parkeak hobeto hornitu! Urgaineko goiko patio natura gune bihurtu. Oñatiko
haur parkeak hobeto hornitu.
Aqua park.
Etxaluzeko parke gorrian pentsatutakoa baino berde gutxiago eta jolasleku gehiago
jarri
Etxaluzeko parkea leku paregabea da herri erdian eta ez da ezer egiten bertan, hau
erabilgarriagoa izateko. Etxaluzeko parkea eraberritu
Un centro comercial. Channel, zara,…
Gaur egun dagoen haurren parkea estaltzea falta dela iruditzen zait. Kale zaharra
auzoari bizi pixkat emango nioke. Tabernetaz aparte ez dagoela ezer iruditzen zait.
Dagoen haurren parkea (Olanturri Ondokoa) zaindu gabe ikusten da askotan. Parke
hau estaltzea egokia ikusten dut. Baita ere guardia zibilan dagoen parkea. Baita ere
guardia zibilaren kuartelaren ondoan dagoen parkea.
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Proposamen honek adostutako gehienezko 120.000€ko aurrekontua gainditzen
du
2018ko udal aurrekontuan aurreikusita dago
2018ko udal aurrekontuan aurreikusita dago
Proposamen honek ez ditu hasieran adostutako baldintzak betetzen. Informazio
gehiagorako ikus akordio politikoaren dokumentua
Proposamenak ez du lekua zehazten, eta prozesu honetan Ugarkaldeko eta San
Martineko haur parkeak estaltzeko bi proposamen daude. Beraz, kontuan
hartuko da, baino prozesutik kanpo geratu da.

BERDINTASUNA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Emakumeentzat lokal edo leku aproposa. Beste herri batzutako
Emakume txokoa edo etxea falta da Oñatin. Jabetza eskola barruan
emakumeentzat antolatzen diren ikastaroek ez dute leku aproposa.
Aurten Euskaldun Berria gelan eman dira ikastaro gehienak baina ez da
leku aproposa hainbat ikastarorentzat (hotza da, estua...). Oñatiko
Emakume Txokoa/Etxea martxan jartzea. -Emakumeentzat txokoa edo
leku aproposa gertatzea.-Emakumeentzat jabetze eskola eta ikastaro
eta ekimenak indartzea, gehiago eskaintzea.
Emakume txoko bat herrigunean. Emakume Oñatiarrak elkartu eta
konpartitzeko lekua izatea. Jabekuntza eskola aurrera eramateko,...
Berdintasuna gehiago landu. Berdintsasun plan osatuagoa
Emakumeak: San Prudentzio autobus geltokian beldurra pasatzen dugu.
Autobusak ez daude koordinatuta.
Genero buruzko kurtsoak jarraitzeko bi beka. Eta beka horren ordez,
Oñatira zabaldu behar du ikasitakoa, koordinatu bilerak Oñatiarrekin ta
generoari buruz lantzen dutenekin.

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
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Proposamen hau kanpo geratu da urte baterako bakarrik ezin delako horrelako beka bat eman.

BESTELAKOAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Oñatiko udalak prehistoriako indusketa arkeologikoak egiteko dirua jarri dezala.
Oñatin, udaran, kanpaña bat, profesionalak eta boluntarioak. Arantzadi zientzia
elkartearen bidez (kontaktua gure esku). Aukeratu egin behar (udalak, eurek?)
San Elias, Iritegi, Gastiasoro, Potorrosin? Azalpen gehiagotako lekurik ez dago
hemen, jarri kontaktu
Azken 60 urtetan bizi izan dogun borroka armatuaren eragina Oñatin. Ikertu eta
idatzi. Beka bidez egin daiteke
Oñatiko leku izenak galdu ez daitezen, apurka apurka, auzounetan baserri izenaz
egin den bezala, hauek ere adierazten hasi. Arabako Marietan ikusi daiteke
horren adibide bat.
Industria hutsen inguruko azterketa egitea. Pabilioi asko hutsik daude
Artzai monumentuaren zazpi probintziaren plakak berriztia begiratu
Bajar los impuestos de la basura en comercios y casas porque resulta caro este
servicio que se impuso..para una familia es un soplamocos cada vez que pasa
este recibo y personalmente en mi comercio es un gran soplamocos ya que pago
dos recibos de casa y de comercio...tal vez ayudaria que se pase cada vez los
recibos y no cada dos meses para ayudar a pagar estos con mas facilidad o bien
cambiar el metodo de cubos a contenedores con llave como existe en
mondragon. evitar que vuelen los cubos, suciedad que hay metodo cubos...
Toki publikoak gehiago zaindu
Que en los ayuntamientos los distintos partidos se entiendan mejor, que no todo
es malo aunque lo digan los demás
Kuartela garbitu, apartamentuak edo hotela egin
Fabrika gutxio egotea. Fabrika batzuk kendu
Herriko egoera ona eta bertako biztanleen ongizatea bermatuta egonik donatzea
proposatzen dut (300.000€). Eta herritarrek erabaki dezatela zertarako donatu
eta nola parte hartu (alimentazioa, gaixotasun inbestigazioa, errefuxiatuei
lagunduz, herritarren bati lagunduz,...)
Sortear los 500.000€ entre los residentes de Oñati desde hace un mínimo de 10
años empadronados. Un solo acertante y todos en el bombo
Mejorar San Martin
Mejorar las calles y los parques. Más parques y escuelas
Gas depositoei, lurpean daudenei, soluzio bat eman
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Ez da udalaren eskumena
Ez da udalaren eskumena
Proposamen honek ez ditu hasieran adostutako baldintzak betetzen. Informazio
gehiagorako ikus akordio politikoaren dokumentua
Proposamen honek ez ditu hasieran adostutako baldintzak betetzen. Informazio
gehiagorako ikus akordio politikoaren dokumentua
Oso orokorra da. Beste proposamen batzuen bitartez landu da
Oso orokorra da. Beste proposamen batzuen bitartez landu da
Lur eremu hori pribatua da

DIRU LAGUNTZAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Laguntzak lokal hutsak hobeto mantentzeko

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
3. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus 2018/06/13ko akta

ELKARBIZITZA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Kalezaharrean taberna jabeak batetik, gazteak beste batetik eta
1. Leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako 2018/06/11ko memoria ikusi
bertako biztanleen artean zerbait egin beharra dago. Nire
proposamena da, bizikidetza lantzeko prozesu bat burutzea, zabaltzea
(tabernetako ordutegiak eta zarata errespetatu, konbibentzia
landu,...). Ea behingoan danak esaterik duten esanbeharrak eta
adostasun batera iristen diren!!
Personal para seguridad por la noche. Presencia de autoridad física.
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik behar

EUSKARA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Oñatierazko kalitatea hobetze aldera, ikastetxeekin adostu eta
Prozesutik kanpo. Balorazioa ikusi
abiarazi aurrerantzean: maila jakin bateko ikasleekin ikasturte oso bat
Oñatieraz egitea Batuaz egin beharrean
Clases de euskera
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik behar

HAUR ETA GAZTEAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Gazteei aste bat eskaintzia. Kontzertuak, ekintza desberdinak (puenting, egun
tematiko bat, kasan+blankako etxeak berreskuratu)
Gaztelekuan ondo egongo litzateke 16-18 urte bitartekoentzat gune desberdin bat
egotea eta ez 12, 13… urtekoekin partekatuta. Beraiek oso desberdinak sentitzen
direlako beraiekin konparatuta. Gune berean izan arren ordutegi batzuetan
beraientzako gunetxo bat sortzea.
Txikientzako gunea dagoen bezala, goiko solairua egokitu adin tarte horrentzat.
Beraientzako kursiloak egiteaz gain, uneoro eurentzako eskuragarri egon dadin.
Oñatiko plazan okupazio haundixa dako itten dian jolasak. Futbola gehixen bat
gehienak mutilak gainera dira erabiltzen dutenak. Gaztelekuan porterixa mugikor
batzuk egotia atara ahal izateko ordu jakin batzutan eta espazio jakin baten
erabiltzeko lehenengo aparkalekuan adibidez
Jolasteko gailu gehiago jarri
Ez dutela gazteentzat moduko kontzertuak eskeintzen. Kontzertu hobeagoak
ekartzea. Adb: vendetta, ETS, Izaro, Berri Txarrak, Gatibu, Autobus Magikoa,…
Entretenimiento en el verano para los niños. Ampliar el tiempo para los udalekus en
el verano
Ampliar las actividades para el entretenimiento para niños y jóvenes
Oñati digitalagoa, teknologia berrietara gerturatzea. Anitzagoa, integratzaileagoa.
Auzo ludotekak
Umiendako ekintzak zabaldu parke guztietara. Ez bakarrik plazan. Txandakatuz herri
guztian.
Gaztelekuko orduak luzeagoak jartea. Gaztelekuko ordutegia luzatzea
Alargar el tiempo y horas para los gaztelekus
Gaztelekua (topalekua) ostiral eta zapatutan 21k arte irekita egotea eta igandean
20:30 arte eta Olaiturrin aterpea egitea
9:00 itxi gaztelekua
Topalekuaren ordutegia ostiral, zapatu eta domekan 30 minutu luzatzea
Gazteendako lokal gehiago
A los niños les faltan sitios para estar. Algún sitio para que jueguen los niños. En
Eltzia se podría habilitar un espacio que los niños estén y jueguen

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi
Prozesutik kanpo. Balorazioa ikusi

Prozesutik kanpo. Balorazioa ikusi

1. Leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako 2018/06/11ko
memoria ikusi
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Ez da udalaren eskumena
Hau jada egiten da

HERRIKO JAIAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Las txosnas en Olaiturri

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik behar

HEZKUNTZA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Herritarren konpetentzia digitala garatzeko formakuntza saioak.
Bizikidetza arloan lana egin beharra dago. Zenbait kolektibo integratu
beharra dago. Hezkuntza mailan adibidez proiektu bateratuak egin,
eskola bakoitza bere kabuz ibili beharrena. Denak bat egin zenbait
ekintzetan.
Que en las escuelas se dé más ética, con personas que estén
especializadas en este tema
Mejorar el nivel de la educación. Invertir en la educación,
principalmente en los idiomas
Mejorar el sistema educativo sobre todo la pública

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi
Prozesutik kanpo. Balorazioa ikusi
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HONDAKINAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Leku nabarmen batzuetan, adibidez Foruen Enparantzan, lurran plastiko eta zabor asko
egoten da, sarri askotan zakarrontziak beteta daudelako. Dozena pare bat zakarrontzi berri
ipini.
Eta kanpaina sakon eta luze bat egin (gizalegeko inbertsio bat bezala hartuz), gauzak lurrera
ez botatzeko.
Foru enparantzan dauden zakarrontziak berriztea, asteburu danetan ikusten da ez direla
egokienak
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.
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Campañas de concienciación a los niños sí, pero sobre todo a jóvenes y mayores, contra ehar Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi
cualquier basura en cualquier sitio como son envases, colillas,etc
Helduen eta umeen ohitura zaborra lurrera botatzeko edukazio gehiago, batez ere parketan Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi
eta enparantzan. Nahiz eta Oñatiko garbiketa zerbitzu onak hori konpentsatzen duen.
Mejorar los pisos de errekalde, poner basureros en la calle
Batetik, Errekaldeko pisuak hobetzea oso orokorra dela erabaki da.
Kalean zaborrontziak jartzea beste proposamen batzuen bidez baloratu da.
Balorazioa ikusi
Los días de mucho viento los percheros no son válidos (cubos de basura). Colocar dispositivos Prozesutik kanpo. Balorazioa ikusi
en todo Oñati para que no vuelen los cubos de basura
Cuando hace mucho viento las bolsas vuelan y terminan en el rio y en el monte. Colocar los Prozesutik kanpo. Balorazioa ikusi
parapetos (como los que hay en otros lugares de Oñati)
Herri garbi bat mantentzeko pedagogia. Errespetatu eta hortik kanpora herria zakartzen
3. Leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako
duen ezer ez egotea. Lekutik kanpora dauden kartel, pankarta, pintura, etab. Kentzeko
2018/06/13ko memoria ikusi
prozedura eta taldea. Sentsibilizazio eta pedagogia heziketaren bidez herri garbia
mantentzeko
Más limpieza viaria
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik
behar
Alfonbrak eta tankerakoak lehotik edo balkoitik astintzeko zikinkeria iruditzen zait, baina ez Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik
naiz hemengoa.
behar
Yo pondría una nota en cada portal para que nadie sacuda mopas, manteles y restos de
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik
escoba.
behar
Bazterrak Txukundu
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik
behar
Oñati garbiagoa zaborrari buruz ari naiz
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik
behar

oñati es una basura..sistema de cubos patetico,mejorar este sistema como en mondragon.
cubos volando y pagar una burrada por el servicio...compost?? para que ?? para que huela
todo el pueblo a mierda..paseo al perro y dan ganas de potar del olor… Cambiar el sistema
de basuras
Una prioridad es la limpieza de los rios y demás jardines, también la recogida de las heces
de los perros.
Zaborra ez botatzea lurrera lurra ez duelako normala ematen.

Ez da udalaren eskumena

Ez da udalaren eskumena
Aurrekontuekin zerikusik ez dauka proposamen honek. Hala ere, zaborra
lurrera ez botatzeko kontzientziazio kanpaina bat egitea proposatzen da.
Balorazioa ikusi

INGURUMENA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Mendetan zehar, herri oro, baina modu nabarmenean Bizkaia eta Gipuzkoako herriak
erreketaz baliatu dira haien jarduera ekonomiko-sozialak bultzatzeko garaian: baratzak
ureztatu, olak funtzionarazi, arropak garbitu, metalurgia tailerrak hornitu edota fabrika
handiagoetarako ura hartu, ur fekalak eraman etab.
Produktiboak ez ziren tokitan edota herria hazteko enbarazu egiten zuten lekutan,
zuzenean estali egin ziren errekak, Oñatiko plaza edota Errekalden bezala.
XXI mendean jarduera hauek guztiak modu teknologikoago batean egiten ditugu:
tutueriaren bidez hornitzen da ura eta barreiatzen dira ur fekalak, garbigailuetan
garbitzen ditugu arropak edota uraren energia argindarragatik ordezkatu dugu. Gainera,
gure kontzientzia naturala zabaldu da, erreken kalitatea eta gozamena izugarri hobetu
direlarik azken urteotan araztegi edo bide berdeen bitartez. Osterantzean, herrian
zehar errekak duen morfologia urtetan zehar izan duena mantentzen du, inolako
aldaketarik jasan gabe. Batetik, erreka guztiz kanalizatua dago herriko tramo
gehienetan, Ultzegin kaletik hasi eta Otadui zuhaiztira iritsi arte. Beste leku batzuetan
zuzenean estalita dago: San Martingo bidegurutzetik Ultzegin kalera, plaza azpian edota
Errekalde osoan zehar, Errekalde errekak Ubao errerarekin plazaren azpian bat egiten
duten arte.
Gainera, XX. mendeko hiri plangintzek bizkarra eman diote errekari. adibidez Olakuan,
non erreka atzealde bat besterik ez den, edo jada aipatutako Errekalde auzoa bertan.
Erreken natura bertuteak baliosten hasi garen hontan dugu ahaztu errekek hirien
morfologian eta historian izan duten garrantzia. Ezta ere haien bertute estetiko,
paisajistiko edota urbanistikoak. 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.
Kale zaharretik kasablankaraino oso utzita dauela esango neke. Bereziki Agustino eta
unibertsitate zaharretik. 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.
Udalan landak hobeto zaindu auzuetan. Komunikazio egokia
Inguruko basoen zaintza. Publikoak diren baso eremuetan zuhaitz autoktonoak
landatzeko inbertsioa

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi

Proposamena aurrera. Balorazioa ikusi
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1960ko hamarkadan Errekaldeko erreka kanalizatu eta estali egin zen. Herriko naturgune
bat ezkutatuz eta artifizializatuz. Errekaldeko errekan arnasgune pare bat zabaltzea,
erreka bera oxigenatzeko, biodibertsitatea eta errekalderi bere erreka bueltatzeko
Mendietako bide zidorrak garbitu eta etorkizunean horrela mantenu. 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.
Aloña ziarreko kardu-latz izurriteari aurre egin eraginkortasunez.
Erradicar especies invasoras: Fallopia Japonicabuddleja, heliantus, bambu, crosconio,
palma de la pampa
Garai bateko bideak berreskuratu, ortuen artean daudenak, askotan itxi edo desagertu
egiten dira. Ondo legoke ikerketa bat egitea honen inguruan
kaleko katuak antzutu eta koloniak kontrolatu
komun gehiago. Karate gelan aire girotua eta poliko beste lekuetan, Landare eta lore
gehiago (batez ere bideaurretan)
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.
Arbola zaharrak erosi bertan uzteko
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Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik behar

Que se limpien mejor las calles, esquinas,... Si hay dinero que se ponga un trabajador
para limpiar todas las paredes y esquinas que están llenas de hierba y afean todo el
pueblo
Que en los planes que tengan mesas y asientos, se les eche unas placas de cemento etc Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik behar
para evitar el polvo, etc
Se ven muchas ratas que suben a la carretera desde el río de Olakua. Campaña de
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik behar
desratización
Soy persona mayor y veo que tambien llenan de flores los parques y sitios y tambien veo Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik behar
que no ahorrais en los bulbos que comprais los tirais como si nada fuera...soy naturalista
y aprecio la natutaleza y eso es acto indigno. Matais a los tulipanes como si mierda
fueran cuando dejandolos en la tierra al año siguiente florecen felizmente....es un
asesinato..me duele en el alma que trateis a estos bulbos como nada....tienen vida y
dan vida al entorno..dadles una oportunidad...salgo poco pero lo que veo es una
degradacion de sociedad total..gastar y gastar ..fiestas etc....vivi mejores epocas y esto
creo es ya una imposicion y como borregos vivimos bajo un mando como tipo franco que
lo vivi.....ya no la ciudadania no tiene ni voz ni voto ni nada...estamos en el lodo del
poder que solo mira por ganar mas y mas....no por el pueblo...como diria burugogorrak
y ya.... Un cambio total lo siento esto ya no es el oñati en el vivi
Zuzenean erreketara, kaleetako arketetatik, botatzen diren "ur, garbigarri eta zikin
nahasketa" debekatu. Usu, behebarruak garbitu ondoren egiten den praktika da.

Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik behar

Limpieza de las esquinas de las carreteras, lugares donde paran los camiones (en
fábricas sobre todo)
2) Pozoinak, insektizidak kontrolatu
Urrusula-Jaturabe bidia garbittu. Urrusulatik Jaturabera doian bidia, bide erdi,
Erosterbekuak garbiketan dogu, gura gasolina, gure eskulanakin. Eskatuko geike,
Udaletxiak daouen makiñakin eittia.
1)Garbigunean jitu toxikoak hartu
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)
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Aprovechar y ampliar la idea de las huertas
Ingurumenarekin zer ikusirik daukan zera guztiak gehiago egingo nituzke, bai Oñati
barruan eta inguruan. 1)Garbigunean jitu toxikoak hartu 2) Pozoinak, insektizidak
kontrolatu 3) Arbola zaharrak erosi bertan uzteko 4) kaleko katuak antzutu eta koloniak
kontrolatu

Proposamen honek eskatzen duena egiten da
4 proposamen direnez indibidualki baloratu dira

Ez da udalaren eskumena
Proposamen honetan gauza asko planteatzen dira:
Errekalde erreka berrazelaratzeak aurrekontua gainditzen du. Balorazioa ikusi
Olaitturri inguruan Udalak esku hartze handi bat egingo du, beraz honen
inguruko proposamenak prozesutik kanpo geratu dira.
Otadui zuhaiztiaren inguruko proposamenak hausnarketa sakonagoa behar du.

IRISGARRITASUNA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Bidegorrian Kasablankatik San Pedrora deskantsurako tokirik ez. Jasarlekuak jarri bidean
Torreauzoko Zañarriturako erreka ertzeko bidia berreskuratu oinezkoentzako
Olakuako torrearen inguruak ez dira irisgarriak oinezkoentzat baldosa zaharrak dira (harri handiak
eta koska asko) Denok kotxeen bidetik joaten gara. Gunea irisgarri jarri.
Olakua auzoko 3-7, 10-15 etxebizitzetako irisgarritasuna eta argiterixa oso eskasak. Olakua auzoko
lehen aipatutako blokeetan espaloitik jeisteko eta baita igoteko egoera oso txarra, oinezkoentzat
be tokirik ez, gurpildun aulkiekin edo nagusiekin ibiltzea ezinezkoa da edo arazo asko sortzen du
gaur eguneko egoerak.
Hasta Kanpantxo, las aceras están arregladas, pero de ahí para adelante no. Arreglar las aceras a
partir de Kanpantxo
Irisgarritasuna. Unibertsitate Etorbidea, Aita madina, Lizaur kalea eta inguruak kaxkar samar
daude. Inguruko estetika mantenduz, beharrezkoa litzateke irisgarirtasun lanak egitea.
Arreglar las aceras de Kalezaharra desde el cantón de Arquitecto Lizaur hasta Xurtxetu por una
lado y desde kalezaharra 62 hasta 42 por otro lado
Mendiko kaleko lurra konpondu
Mendiko kale está muy mal
Calle Mendiko Kale está fatal
Espaloi zaharkitu eta estuak konpondu
Azera guztiak txukuntzea komeni da, umekotxea hartu arte ez baikara horretaz konturatu
Kanposantuko kaleetan porlana bota. Grabila dago eta karroak ezin dira pasa. Bizkarrean
hildakoak eramatea arriskutsua da (mina, erori,…)
Parrokixan hasi eta korreoseraino doian espaloia (alde bietara) konpondu beharra dago, lurrera
begira fan beharra egoten da hor, losak kolokan dauzelako eta jente asko mugitzen dan tokia dala
uste dot.
San Lorentzo partxeka konpondu da, ez modu integratzailean, eta gune/espaloi batzuk ez dira
konpondu. San Lorentzon konpontzeke geratu diren espaloi zati eta guneak konpondu edo
eraberritu irisgarritasuna hobetuaz.
Ascensor del poli que se pueda usar los que estamos un poco impedidas. Bien sea por corazón,
huesos,…
Que podamos usar el ascensor del polideportivo para salir al bar
Ascensor para subir al bar del polideportivo para los que nos cuesta subir. Poder usar el ascensor
del polideportivo
Olaitturriko lurra konpondu
Adokinak ondo jarri
Quitar la pared que soporta los terrenos de Garai desde la rotonda de Bidaurreta hasta San
Lorenzo
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Prozesutik kanpo. Gune honetan esku hartze sakona egingo delako.
Oso orokorra da eta beste proposamen batzuen bitartez landu da
Prozesutik kanpo. Lur pribatua da.

KIROLA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Rokodromo on bat
Korrika egiteko asfaltozkoa ez den eta material egokidunekoa den gunerik ez
dago. Atletismo pista bat eraiki edo ezin bada San Martin egokitu horretarako
San Martingo parkea txukundu korrika egiteko
San Martin egokitu korrika egiteko. Bueltan grabila bota ta argiak. Urte osoan
erabiltzeko
Atletismoko pista Urrutxun
Ateletismo pista.
Kiroldegia. Tranpolinak aldatu
Kiroldegiko karate gelan aire girotua
Polideportiboko kantxa urdina berriztu
Zubikoa kiroldegiko kantxa urdiña. Kantxa urdiñeko lurra, bertako
neurriak,harmailak eta tenperatura aldatu edo hobetu
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-dituudalak-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...). Kirol gunea
San Martin dagoen futboleko kantxan: 1) saskiko kanastak jartzea 2) Porterixa
atzean zeozer jarri, baloia urrin joan ez dadin, orain hor jolastea ezinezkoa da,
olakuan degoenaren antzera adibidez,… 3) argiaren denbora kontrolatu, ze
gabean argiak jarrita egoten dira eta inor ez da egoten bertan. San Martingo
futbito kantxia egokitu (paretak, sareak,…)
Parkour park bat jarri beharra dago. Parkour park bat egitea
Techos en lugares que se practican deportes para prevenir que se mojen con la
lluvia. Skate park indoor
Azkoagain reformau
Azkoagain hobetu
Azkoagain hobetu. Azkoagain handitu, belarra aldatu
Azkoagain hobetzea. Eserleku gehiago eta aterpea
Azkoagaineko armaiak estali beharra dago. Zabai bat jarri arrailen gainean
Kalistenia egiteko aukera izatea (Giharrak lantzeko parke bat). Klastenia parkea
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En los últimos años se ha incrementado notablemente la cantidad de personas
que pasean por las inmediaciones de Oñati, se echa en falta actividad y
descanso, (desde mi punto de vista). Igualmente colocar unas máquinas de
actividades para gente de edad.
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
Gimnasia artistica
Emakumea eta kirola adin batetik aurrera sustatu. Aste bat emakumeak eta
kirola (ekintzak, irteerak, hitzaldiak, indarra landu, tailerrak _bizikletak
konpondu adb-)
Separación en las duchas del polideportivo. Que haya alguna individual
Kirol instalazioak hobetzen jarraitu
Kirolezko instalazioak. Instalazioak hobetzea
Mejorar las zonas para el deporte
Zerbitzu publikoak ordutegi zabalagoa (kiroldegia: 24 ordu)
Mejorar ampliar los horarios del polideportivo siendo todas ellas gratis
Igualdad de precios en el polideportivo: canchas, squash, sauna,…=piscina,
gimnasio, rocódromo
Kiroldegiko kantxako armailetan jan eta edatea debekatzea, beste herri
batzuetan bezela, garbitasun eta txukuntasunaren alde.
Kirol eskaintza diferenteagoa eta eskaintza gehiago
Pistina handitzeko obrak direla eta sauna kendu eta zirkuito mixtoa egiteko
asmoa dagoela eta orain dagoen moduan mantentzea proposatzen dugu, egun
mixtoak eta emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat errespetatuz.
Idazten dizut Oñatiko igerilekua handitzeko proiektuan zelan geratuko den
saunaren txokoa jakiteko. Batez ere, mantenduko da gaurko funtzionatzeko
modua ala igerilekuan integratzeko asmoa du Udalak? Bergaran eta Arrasaten
sauna Spa gunean integratu zen igerilekua berriztu eta gero guztiontzat zabalik.
Gara 30 bat lagun, emakumeak eta gizonak, normalean eta oso gustura
erabiltzen dugunak sauna Oñatin. Moduan egokian erabilita saunak mesede
handia du osasunarentzat. Oñatin orain sauna zerbitzua aparte ordaintzen da;
eta emakume, gizon eta familiok egun ezberdinak ditugu. Funtzionatzeko modu
honek ditu bi abantail. 1) Bata da lasaitasun handiagoa. Alegia, sauna sesio bat
gehienetan bizpahiru ordukoa da. Ordaindu gabe jendearen sartu-irtenek gora
egingo dute. Baten bat sartzen da apur bat berotzeko igeri egin aurretik edo
toalla lehortzeko, adibidez. Horrela erlaxatzeko giroa galduko da. Horretaz gain,
zergatik ordaindu guztiek zerbitzu berezi bat? Gaur egun igerilekua eta
gimnasioa sartzen dira soilik kiroldegiko txartelarekin. Beste zerbitzu guztiak
aparte ordaintzen dira. 2) Bestetik, berdintasunaren ikuspuntutik ere aukera
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denontzat eskaintzea ideia ona da. Batzuei ez zaie familia saunaren edota sauna
mixtoaren intimitatea gustatzen, beraz, utziko diote sauna erabiltzeari. Sauna
arroparik gabe egiten da, bestela higiene arazoak sor litezke eta gainera saunari
kalte egiten dio jantzita egoteak. Kiroldegiko arauen arabera sauna mixtoaren
kasuan biluzia debekatuta dago eta bainu jantzia erabili behar da saunan.
Horregatik ere sexu bakarreko egunak desagertzeak desabantail hori ekarriko
luke. Beste kezka bat: Sauna ondoko patiorik gabe geratuko gara igerilekua
handitzean? Oro har, zergatik aldatu sauna funtzionatzeko modua primeran
badabil?
Kirol instalakuntzak hobetu. Kiroldegia konpondu, egokitu zona guztiak
Kiroldegia berriztu
Kiroldegia hobetzea. Kiroldegi guztia berriztea
Reformar el polideportivo
Complejo deportivo en la zona de San Lorenzo, Olakua, Ugarkalde
Kanpoko frontoia estali
Frontoia estali
Frontón cubierto
Frontoian tetxua jarri
Frontoia estali
Kanpoko frontoia busti (Plaza)
Complejo deportivo en la zona de San Lorenzo, Olakua, Ugarkalde
Gazteok ondo pasatzea. Parkegorri kantxa berriztu eta kanastak jarri
Pistina handiagoa egotea
Kiroldegia zaharkitua dago batez ere igerilekua. Kiroldegia berriztu, igerilekua
handitu eta beste kiroldegi bat egitea
Poliko goterak konpondu
Padeleko pista falta
Dejar en paz lo que está bien (piscina). Es falso que haya una necesidad de
agrandar. Dejar en paz la piscina y hacer encuestas entre los que la utilizan
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KULTURARTEKOTASUNA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Programa sozial gehiago: aniztasuna lantzeko, intergenerazioak,…
Una necesidad es que se convierta en más intercultural. Que haya un eje
comunicacional entre diferentes personas.
Hezkuntza: Oñatiko lege soziologiako ikasle irakasleen jakituriari etekin gehiago
atera. Unibertsitatera herrialde desberdintetako jendea datorrenean aprobetxatu
eta jardunaldiak antolatu kultura konpartitzeko (hitzaldiak, bilera informalak,
bazkari bat,…)
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LANA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Una oficina de orientación para formar puestos de trabajo

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Hau jada egiten da

MUGIKORTASUNA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Zenbait auzotan oineskoen eta kotxeentzako bideak banatzea. Natra paretik Santa Lutziaraino
oinezkoentzako bide gorria egitea bertan oinesko asko ibiltzen delako eta kotxeekin harrapatzeko
arriskua dagoelako
Lezesarrin espaloia oinezkoentzako
Berezaoko bidean oinezkoen segurtasuna. 1.- Industrigunea eta berezao lotzen dituen
errepidearen ertzean bidegorriaegin beharra dago eta hortik aparte arteria ezarri behar da .
Bidaurretako bidegorrian segurtasuna. Autoen bideen ondoan doazen bidegorriak barrera bidez
babestu. Haurrak bizikletatik erori eta bidera joateko arrisku handia ikusten dut.
Olako bidegorrian barandilla jarri
Entre muchas necesidades que tiene Oñati, en el barrio de Murguia, hay un desprendimiento de
tierra que amenaza con cerrar un paso. Arreglar el desprendimiento del barrio de Murguia
Munasategiko bidegurutzetik Azkonitzaraino bidea enbreatu, kunetak garbitu eta farola bi ipintea
Munasategiko bidegurutzetik Azkonitza baserrira bitarteko bidea asfaltzatzea bide horietako
ertzak garbitzea eta bidean zehar bi argi (farola) jartzea
Auzotan batik bat. 2 farola. Asfaltatu eta kunetak egin Munasategi eta Askoni artean buzoietan
hasita (aldapa dago)
Munasategiko bidegurutzetik Azkonitza baserrira bitarteko bidea asfaltzatzea bide horietako
ertzak garbitzea eta bidean zehar bi argi (farola) jartzea
Auzotan batik bat. 2 farola. Asfaltatu eta kunetak egin Munasategi eta Askoni artean buzoietan
hasita (aldapa dago)
Olakuan ez dago nahikoa zebra bide. San Lorentzotik Olakuara gutxi, baino Olakua barruan ia
apenas. Arriskua autoek harrapatzeko
Oinezkoentzako gune gehiago. Marzelino zelaia kalea (kalian izena hori dala uste dot, otamendi
aurrekoa) oinezko gune egitea. Bidea itxi eta garajeetako jabeei giltza bidez sartzeko aukera
ematea proposatzen dut, kale barriko oinezkoen gunea San Martingo zubiraino luzatuz. Kale
hortan espaloia txiki gelditzen da, 2 gurpildun aulki ez dia parez pare kabitzen. Beste aldeko
espaloia berriz kotxeak gaizki aparkatzeko erabiltzen da askotan. kotxez sartzean kaleak ez du
aterabiderik eta buelta emateko erabiltzen dan tokia ere arriskutsua da oinezkoen espaloian igota
egiten bait da.
Martzelino Zelaia kalean ez da errespetatzen ez aparkatzeko marra horia. Martzelino Zelaia kalea
oinezkoentzat jarri.
Martzelino Zelaia kalea peatonalizatu
Goiena parking-eko autoen sarrera /irteera. Goieneko haur parkea bertan egonda, oso toki
arriskutsua dela iruditzen zait.
Azkoagainen aparkalekua egokitzea. Ez da eskaera egiten den lehen aldia (15 urte). Istripu bat
gertatu aurretik neurriak hartu
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Mejorar normas de circulación para bicis, patinetes,etc
Colocar 2 o 3 puentes en el río Arrano. Estarían muy bien como los que pusieron mado y pinones
de Bellotza, en el recorrido marcado como PR-GI-105
Santa Lutzia, Tokillo eta Murgiko errota Lotzen dituen bidean dauden zuloak konpondu behar dira.
San Lorentzo auzoko aparkalekuak konpondu
Los vecinos que vivimos en las zonas donde se ha colocado la OTA no tenemos aparcamientos.
Sobre todo en la zona de Arquitecto Lizaur. Esta calle se llena de vehiculos de personas que viene
a trabajar a Oñati y lo tiene todo el dia. Ademas aquellos que van a estar mas de 1 hora tambien
lo llenan. Las zonas de residentes estan a tope, muchas veces no hay sitio. Poner una OTA de 3
horas de duracion en esas zonas o amplias las zonas de residentes.
Xagu Tabernatik torrera doian kantala garbittu eta erabilgarri utzi. Oso bide polita da eta betiko
bidia Torrealdera igoteko oinezkoentzat. Hainbat jende hortik mugitzen da goruntza eta buelta
ematen dute ezinezkoa delako jarraitzea.
STOP es STOP no ceda el paso..ya que habeis puesto una camara en el txaketua poned una que
evite una ostia con otro coche....en santa marina viniendo desde la avenida...otro punto critico
es errecalde STOP donde la peña hace ceda paso y aleee... Poner una cámara en Santa Marina y
en Errecalde
Mas cámaras en puntos conflictivos, vivo en la zona de Olakua y veo que los coches pasan el
semaforo en rojo muchas veces asi como veo que las bicis no paran ni respetan los ceda el paso
en las rotondas ni en ningun sitio. En mi opinion asi como en la dgt colocan radares sin avisar NO
se deberia notoficar la colocacion de cámaras smplemente ponerlas vale con un cartel pero NO
notificarla como una noticia asi solo ayuda a mas bandalismo para romper estas camaras y no
soluciona el problema.
Por otra parte pondria camaras en estos puntos criticos donde la gente pasa de todo hacer STOP y
van a toda leche...STOP Santa Marina viniendo dese la avenida, STOP en errecalde donde la
plazoleta la calle que cruza no se si me explico, por donde esta el bar urbia la calle esa..
Auzoko bidean abiadura mugatzeko dauden seinaleak ikusgarriago ipini behar dira. Natrako
espaloia egiten denerako trafiko ordenantza berrikusi eta gogortu beharra dago bereziki natrako
eremuan zaintza kamera bat ipini eta gaizki aparkatuta dauden kotxe guzti – guztiak salatu behar
ditu udaltzaingoak.
Los parques infantiles que están cerca carretera son poco seguros, están abiertos y los menores
pueden correr peligro en grandes ciudades se aplica ya. Parques cerrados. Unas vallas que
impidan a nuestros niños salir corriendo de los parques a las carreteras o bien jugando o bien
detrás del balón. Ganaríamos en seguridad.
San Lorentzo auzoko autoen norabideak aldatu lehenago zeuden bezala jarriz
Olakuako autoen norabidea ez da errespetatzen, larregiko baldintzatzailea delako (auzo danari
buelta egitera derrigortzen zaitu). Olakuako trafiko arauak birplanteatu
Herri autobusa San Martin goraino iristea. Paradetan ordutegiak argiago jarri.
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Orain duela 7 urte genituen (2011) autobus ordutegia ipini berriro (San Prudentzio autobus
geltokia ipini aurretik zegoen ordutegia)
En mi opinión Oñati necesita más transportes públicos
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Que las bicis circulen por los bidegorris y no por Kalebarria
Proposamen honek kudeaketarekin
aurrekonturik behar
Kamarak kentzea ez egoteko bigilatuta
Proposamen honek kudeaketarekin
aurrekonturik behar
Mas municipales, son escasos y no llegan a todo porque cada vez que he solicitado alguno para
Proposamen honek kudeaketarekin
que pasen por Olakua para multar a la infinitad de coches que hay aparcados encima de las aceras aurrekonturik behar
me dicen que estan los justos.
Bidegorria botatzen dut faltan Arantzazurako bidean. Oinez joan izan naizenetan bidetik atera
Ez da udalaren eskumena
behar izaten dut datozen autoak libratzeko. Oso leku polita da aldehori eta bista zoragarriak ditu,
baino errepidetik igaro beharrak atzera egiten du. Arantzazurako bidean bidegorria jartzea.
Arantzazura joateko oinezkoentzat bidea (egunen batean baten bat harrapatuko dute kotxeek).
Ez da udalaren eskumena
Azkoagainetik Arantzazura oinezkoentzat bidea egitea (urte asko kostatzen bada ere berdin du)
Azkoagainen inguruan, sarri, kotxeak bidertzean aparkatuta egoten dira eta oinezkoak errepide
Ez da udalaren eskumena
erditik ibili behar dira. Hau lehen bait lehen konpondu behar da. Beharrezkoa ikusten dogu
Azkoagainetik Soraluzeraino,gutxienez,oinezko bide bat eta argixakin.
Bidegorria Arantzazura
Ez da udalaren eskumena
Azkoagaingo arazoa konponduz, arantzazura oinezkoentzat "bidegorria" (oinezkoentzat bide
Ez da udalaren eskumena
segurua). Foru Aldundiarekin honi buruz planteamendua egin
Beste auzoekin eskaera egina dago. Uribarri, Araotz eta Arantzazu beraz oinezkoentzat espaloi
Ez da udalaren eskumena
edo bidegorria egokitzea eta hau ez bakarrik Oñatirako, Gipuzkoa danerako onura izango litzake
Torreauzoko zubiaren egoera oso kaxkarra da. Bidegorri inguruak ikusi ere ez dira egiten eta
Ez da udalaren eskumena
benetako arrisku lekua da. Torreauzoko zubiari, alboan edo,… beste egurrezko zubi bat jarri:
oinezko eta biziketendako: bidegorriaren funtzioak beteko lituzkeena
Bidegorriaren puntu batzuetan arazoak. Oinezko eta bizikletadunen segurtasuna hobetu beharra. Ez da udalaren eskumena
Egurrezko pasarela bat egin beharra.
Egurrezko pasarela bat egin (Bidegorria)
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Torreauzoko zubian dagoen bidegorria, une honetan, oso arriskutsua da; ez da banaketarik
Ez da udalaren eskumena
ikusten eta hainbat kotxe eta kamioik gainetik pasatuta, bidegorria hartzen dute. Torreauzo
zubiari alboan bidegorriaren funtzioak beteko lituzkeen gehiagarri bat jarri; horrela, denondako
lekua eta lasaitasuna lortuko genuke.
Torreauzoko bidegorriaren zubian beste bidegorri bat egitea
Ez da udalaren eskumena
Pasarela de madera en el puente de torreauzo (Bidegorri)
Ez da udalaren eskumena
Egurrezko barandaua torreauzoko zubian bidegorrixan
Ez da udalaren eskumena
Egurrezko pasarela bat egin (Bidegorria)
Ez da udalaren eskumena
Torreko zubixan bidegorrixari beste irtenbide bat emun (pasabidea)
Ez da udalaren eskumena

dauka zerikusia. Ez du
dauka zerikusia. Ez du
dauka zerikusia. Ez du
dauka zerikusia. Ez du
dauka zerikusia. Ez du

Oinezko pasealekutan segurtasuna bermatu. San Pedroko zubian oinezkoentzako pasabide segurua
egin (agian egurrezko pasabide bat)
Una variante que evite el tráfico por las zonas urbanas del pueblo
Auzotan bizi garen Oñatiar askok autobusa hartzeko herrigunera joan beharra daukagu, nahiz eta
autobusa gure etxe eta baserrietatik gertu pasa ondoren. Autobus geltokiak eraikitzea auzoetan
(errepide nagusian), Lurraldebuseko autobusek gelditzeko aukera izateko
Mejorar transporte público, la parada de San Prudencio y los trasbordos resultan penosos y más
caro si luego tenemos que por ejemplo en Donosti usar el urbano
Bus gehiago. Inkomunikatuta gaude
Pisos en alquiler para jóvenes
Peatonalizar todo Oñati, no solo el centro urbano
Bidegorri gehiegi
Bidegorriak hobetu eta gehitu
Hiri handiago baten zerbitzuak eta baliabideak falta dira. Ordutegi zabalagoak eta espazio anitz
gehiago. Bidegorri sarea hobetu erdialdera
Errepideen asfaltzatzea orokorrean herri osoan
Baserrietako bideak zabaldu, kotxeen ibilera eta gurutzetako erosoago izateko
Mejorar las placas de señalización
Mejorar carreteras y vias de transporte
Kotxeak aparkatzeko arazo handiak daude herrian

Ez da udalaren eskumena
Ez da udalaren eskumena
Ez da udalaren eskumena. Egin da
Ez da udalaren eskumena. Kudeaketari dagokio, aurrekonturik ez
du behar
Ez da udalaren eskumena.
Proposamen honek 120.000€tako aurrekontua gainditzen du
Proposamen honek 120.000€tako aurrekontua gainditzen du
Proposamen honek ez du aurrekontuekin zerikusirik
Proposamen hau oso orokorra da eta beste batzuen bitartez landu
da.
Proposamen hau oso orokorra da eta beste batzuen bitartez landu
da.
Proposamen hau oso orokorra da eta aurrekontu zehatz bat ezin
da ezarri
Proposamen hau oso orokorra da eta beste batzuen bidez landu da
Proposamen hau oso orokorra da eta beste batzuen bidez landu da
Proposamen hau oso orokorra da eta beste batzuen bidez landu da
Ez da proposamen konkretu bat

ONGIZATEA
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Sería interesante que las personas mayores de Oñati dieran una opinión en relación a los cuidadores que
los asisten, y que se pudiese generar una relación comunicativa entre ambas partes. A través de
entrevistas. Hacer entrevistas a personas que tienen a alguien que les cuida y a personas cuidadoras para
mejorar el servicio y dar a conocer las experiencias.
3. adineko pertsonendako jarduera fisiko programatua egiteko instalakuntzen falta. 3. adinean, erorketen
prebentziorako eta ahalmen fisikoen mantentzea burutu ahal izateko, antolakuntza edo lokal bat.
Aipaturiko helburu hoien aurrean, jarduera fisiko programak diseinatu eta pertsona hauekin burutzeko
espazioa.
para las personas mayores no hay posibilidades para vivir en comunidad que no sea de forma asistencial
(residencia). Pisos comunitarios para gente mayor
Oñatiko biztanlegoaren kopuru handi bat 3. adinekoa da. Irtenbide edo proposamenak kolektibo
honentzat. Pisu tutelatuak. Betiko zaharren egoitzei alternatibak eman.
Adina aurrera, beste eredu baten beharra dago. Eguneko zentrua eta zaharren egoitzatik aparte, etxe
kooperatiboak, auzoak, cohouse,… Autogestionatuak, bizi kalitatea eta autonomia bermatuko dutena eta
ez familia eta medikuntzaren esku egotea. Honen inguruko ikerketa bat egitea
Casa de acogida para mujeres inmigrantes. Actuaciones para la sensibilización para mujeres y emigrantes
Zorionez edo zoritxarrez, gaur egun pertsonak gero eta urte gehio bizi gara. Oñatiko biztanleen azken
etapa aberasteko, nere ustez, komenigarria izango zan gai hau aztertzea. Gaixotasun desberdinak egoten
dira, Iptusak, alzheimerra eta beste batzuk, egoerak aldatuz eta konplikatuz. Epe luzera begiratu gabe eta
aurten hasita, joan zan urtian Egunero zentroko aktibidadeak sufritu zuten errekorteak konpensatu
dezakegu gure helduen motibazioa sustatzen (musikaz, gimnasiaz, manualidadeaz, txakur terapiaz,
kirolaz, eskursioak, txarlak... etab) medio bitartez. Era horretan, zentroan egoten direnak indarrez eta
ilusioz hasiko zuten eguna; Ilusio gabe ezin gara bizi, arnastu soilik, eta hori bukaera tristea pentzatzen
zait. Agian, herrian proiektu berri bat antolatu genezake bizitza bukaeraino ahal dan gehio gozatzeko.
Helduendako aktibidade gehio organizatu, diskapazitatuak baztertu gabe
Gaztetxoen kontsumo ohiturak ezagutu eta prebentzio ekintzen falta. Oñatiko gaztetxoen kontsumo
ohiturak aztertu eta prebentziorako plana eta ekintzak martxan jarri. Aretxabaletan eta Eskoriatzan egin
duten bezala. Aretxabaletako eta Eskoriatzako udalek San Juan de Dios ospitalarekin akordio bat zinatu
dute 4 urtetan zehar prebentzion lan egiteko. Datuak jasotzen dituzte inkesta bidez gaztetxo guztien
artean (DBH 2-3-4) errealitatea hobeto ezagutzeko.
Eta prebentziorako ekintzak martxan jartzen dituzte. Kontsumo arazoak izan dituzten eta San Juan de
Dios ospitalean dauden gazteek parte hartzen dute ematen diren haibat txarlatan. Ekimen hau oso
interesgarria da eta Oñatin ere beharrezkoa. Honi buruz aurkitu dudan artikulu bat:
http://www.diariovasco.com/alto-deba/hospital-juan-dios-20180225001155-ntvo.html

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi

Sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Centro de dia para todos los días entre otras
cosas

1. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio
gehiagorako ikus 2018/06/11ko akta

Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi

Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi
Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi
Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi
Prozesutik kanpo. Balorazioa ikusi
Prozesutik kanpo. Balorazioa ikusi

1. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio
gehiagorako ikus 2018/06/11ko akta

Un lugar, una alternativa para mujeres que trabajan en casa de alguien y cuando se muera no tienen a
donde acudir. En el bar de Eltzia, que es del ayuntamiento, hacer una concesión para mujeres que pierdan
el empleo. Contratarlas temporalmente.
Para personas mayores de x años y con ingresos menores de x euros el herribus gratuito y que llegue hasta
Olabarrieta y Zubillaga
El mes de agosto, festivos el pueblo está muy falto de dotaciones (peluquerias, bares, panaderias, etc.
Impulsar o ayudar desde el ayuntamiento a vitalizar el pueblo y dar servicio a los vecinos y vecinas
Servicio médico de urgencias
Servicio médico de urgencias nocturno y las 24 horas del fin de semana. Activar un servicio médico
Ayudar a las familias oñatiarras que estan mal economicamente prioridad...no al extranjero...y mirar mas
al extranjero que miente y tienen cuatrocientos curros y cobran ayudas...servicios sociales debe mirar mas
e investigar mas donde da las ayudas.bajada de impuestos que estan muy elevados y no somos Donostia
somos un pueblo humilde a mi parecer...
Ayuda a las familias oñátiarras que estan pasando mal dar prioridad al pueblo antes que al extranjero.
Etxebizitza bat erosten dugunak askotan erreformak egin behar ditugu eta horretarako diru laguntza bat
ez litzateke gaizki egongo

Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du
aurrekonturik behar
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du
aurrekonturik behar
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du
aurrekonturik behar
Ez da udalaren eskumena
Ez da udalaren eskumena
Irizpide politikoak ez ditu betetzen

Irizpide politikoak ez ditu betetzen
Eremu pribatuari dagokio hau

ZERBITZU ETA AZPIEGITURAK
ZEIN BEHAR DITU OÑATIK
Iturri danak hobetu mesedez eta faborez
En los últimos años se ha incrementado notablemente la cantidad de personas que pasean
por las inmediaciones de Oñati, se echa en falta actividad y descanso, (desde mi punto de
vista). Propongo unos bancos en zonas de interés visual o turístico
No hay bancos para el descanso en la zona de gimnasia del parque de delante de Eltzia
(algunos se sientan en el suelo por cansancio). Colocar bancos para tomar un respiro.
No hay bancos para el descanso en la zona alta de Ugarkalde. Colocar bancos para tomar un
respiro. Colocar bancos y papeleras para los vecinos
Cuando hicieron aparcamientos para coches quitaron los bancos y papeleras en los bloques
12, 10 y 14 (al lado del rio)

OÑATI HOBETZEKO PROPOSAMENA
Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi
Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi

Arboledan dauden bankoak (harrizkoak) ez dira erosoak. Jasarleku irisgarriak eta erosoak
jarri arboledan
Poner un WC en el bidegorri, la lado del cementerio y en torreauzo
Otadui Zuhaiztia - Garay enpresaren alboan dagoen jolasparkean komun baten falta igarri
dugu. Batetik bidegorrian dabilen ororentzat eta bestetik, jolasparkean dabiltzan
horientzat. Otadui zuhaiztia edo Madalenan komun publiko bat jartzea proposatu nahi
genuke. Beharrei erantzuteko
Bidegorrian, madalena aldean, komunan beharra ikusten dugu.
WC en Asensio-Olabarrieta
WC en San Pedro-Olate
Komun publiko gehiago jarriko nituzke umeak biltzen diren tokitan. Kalegoienako haur
parkean komun bat jarri. Eltzia pareko ur parkean komun bat ipini edo ltziako komunen bat
denok erabiltzeko moduan ipini. Uarkaldeko parkerako ere balioko luke
WC en kalegoiena
Mesas picnic en chorros ugarkalde (ya existen pero no suficientes) así como baño público. Un
baño público en Ugarkalde
Komunak San Prudentzion
Olakuako kantxan: argi gehiago behar da negu partean, ezer ez da ikusten. Alde baten argi
gehiegi eta bestean oso gutxi.
Auzotara argia ipini
Zebrabidetako argiteria gehitu
Azkenaldian bizikletaren erabilerak izan duen gorakada ikusita, infraestruktura beharra
ikusten dut. Aurten izan dugun neguarekin, estalitako bizikleta "aparkalekuak" bota ditut
faltan. Euriarekin ere bizikleta izaten da nere garraiobidea eta askotan umeak eramateko
karro bat ere eramaten dut. Egoera hauetan bizikleta uzteko lekuak izatea gustatuko
litzaidake.
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Bizikletentzako estalpeak falta dira. Erabilera publikoko eraikinen inguruan estalitako
aparkalekuak jartzea bizikletentzako. Gero eta jende gehiago mugitzen da bizikletaz eta
honek gehixau erabiltzen lagunduko dau. Pena bat da euri pixkat egitean bizikleta blai indda
gelditzea kiroletxean zauden bitartian adibidez.
Txirrinduentzat bideak, azpiegiturak. Txirrinduentzat aparkaleku estalkidunak
Arreglar los agujeros de los porches de la plaza
Espazioak egokitu herritarren erabilerarako. Gazte bilerak,…

Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi

Casablanca auzoa, enpresen ondoan dagoenez, aire eta erreken kutsadura haundituz, pixkat
hobetu beharra ikusten dut. Bertako herritarren egoera hobetuz. Casablanca auzoa
berriztatzea (200.000€)
Wifia herrian

2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
2018/06/12ko akta

Prozesuan aurrera. Balorazioa ikusi
Prozesutik kanpo. Balorazioa ikusi
2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
2018/06/12ko akta
Hirigintza arloan, zehazki zenbait kaleren konponketa beharra. Ikerketa bat egitea gai
2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
honen inguruan, zein kaletan, azken urteetan ez den interbentziorik egin eta horien beharra 2018/06/12ko akta
aztertu
Karratuaren kioskoa ingurumena beldurgarria da. El quiosco de la plaza está cubierto con
2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
una lona verde y blanca que desmerece al entorno. Proposamena lurrazaleko estaldura
2018/06/12ko akta
finkoa egitea da. FIESTA zinema Oñatikoan egin zenean, modelo bat zegoen. La propuesta
es hacer una cubierta fija rústica. Como muestra o referencia el quiosco que se hizo cuando
se rodó la película FIESTA en Oñate.

Olara auzoko ahateen malatua leheneratu. Egoera negargarrian baitago. Ez naiz bertarkao
aurrikusita dauen proiektuaz ari, dauena lehenera ekartzearekin baizik. Olara auzoko
ahateen malatua leheneratu. Egoera negargarrian baitago. Ez naiz bertarkao aurrikusita
dauen proiektuaz ari, dauena lehenera ekartzearekin baizik. Nik ekintza hauek egingo
nituzke: 1. Ugarkalde presako ur-ahoa garbitu, malatura ura joan deixen. Ez da nahikoa. 2.
malatuko bi osinak garbitu eta jarraian horrela ego dezan, mantenua egin. 3. Ahateak itzuli
eta mantenu.
Olakuako patoen estankea lotsagarri dago. Garbitu eta ahateak ekarri,kondizio minimo
batekin
Joan zen urtean jende nagusia larri zebilen ume bizikleta,… artetik pasatzeko, jausteko
arriskuarekin. Ugarkadeko txorroak dauden parkean, banku gehiago jarri nagusien gimnasia
ingurura bidean. Baita txorroei paralelo keizpetatik senda bat gehitu jende nagusiak eta
gaztetxoak nahasturik egon ez daitezen.
Bidaurrietako argiak hobetu (gutxi argiztatzen dute, konparatu bidegorriarekin!!!)
Iluminación de bidorreta en adelante. Se comunicó que iban a reducir la iluminación por el
gasto. Hoy en día la gente pasa miedo.
Más luz en la plaza

2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
2018/06/12ko akta
2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
2018/06/12ko akta

2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
2018/06/12ko akta
2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
2018/06/12ko akta

2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
2018/06/12ko akta
2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
2018/06/12ko akta
2. leheneste saioan kanpoan gelditu da. Informazio gehiagorako ikus
2018/06/12ko akta

Iluminazioa hobetzea herri osoan. Obispo Otaduitik Ugarkalde auzoraino
Olaiturrin aterpe bat jartzea
Plazan gabaz argi gehixau
Los ascensores de San Lorenzo están muy sucios. Más limpieza más continua. Revisar la luz,
muy poca luz en las calles
La necesidad en oñati es que el ayuntamiento gasta mucho en cosas innecesarias como
plantas que mueren en vez de plantar plantas que son perennes que nacen cada año tipo
bulbos, proyectos de urbanismo muy caros e innecesarios para la vida, Gastar mas en
calidad de vida del oñatiarra, es epoca de vacas flacas y embellecer oñati no lo veo
necesario.
Beste liburutegi bat
San Pedroko ermitia konpondu
Hirugarren bidegorri bat. Arantzazura bidegorri bat egitea ondo legoke, bertakoentzat zein
kanpokoentzat. Pirinioetan eta Alpeetan, leku manditsuagoetan eta aldapatsuagoetan,
badira hainbat eredu.
Residentzian, momentuaren arabera aurretik edo atzetik sartzen dira eta hori aldatu
beharko litzateke. Portxe bat jarri behar da euritan dagoenean anbulantziak atzekaldetik
sartu ahal izateko
En el exterior es decir en la calle zona cubiertas para diversos actos
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Proposamen honek kudeaketarekin du zerikusia. Ez du aurrekonturik behar.
Argiteria beste proposamen batzuekin lanud da.
Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik
behar

Proposamen honek kudeaketarekin dauka zerikusia. Ez du aurrekonturik
behar
Ez da udalaren eskumena
Ez da udalaren eskumena
Proposamen hau kanpoan utzi da, leheneste saioan ulertu zelako Arrasateko
ospitalaren inguruan ari zela. Beraz ez zen baloratu.
Orokorra da eta beste proposamen batzuekin landu da.

CINE AL AIRE LIBRE
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

KULTURA SAILA

PROPOSAMENA
AIRE LIBREKO ZINE EMANALDIAK
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

2015/16 urteetako Kalean programaren barruan aire libreko zine emanaldiak programatu genituen. Oso jende
gutxi hurbildu zen eta nahiko balorazio kaxkarra egin genuen. Gainera jendearen gehiengoak musika eta arte
eszeniko emanaldiak programatzea eskatu zigun zinearen ordez.
Bestalde antolaketa arazoak planteatzen ditu ekitaldiak:
-

Eguraldia faktore garrantzitsua da, euri pixka bat egin ezkero bertan behera utzi behar da eta ez
daukagu aukerarik beste inora eramateko.
Aulkiak jarri kendu eta plaza hurrengo egunerako garbitzeko giza baliabideak behar dira. Kontuan
izanik, zein ordutegitan egiten den ekitaldia, udal brigadak ez du lanik egiten. Beraz zerbitzua
kontratatu egin beharko litzake.

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Zine makina eta pantailaren alogera 500-600 EURO
Pelikularen alogera 400-600 EURO
Sgae ( autore eskubideak) 75-125 EURO
Aulkiak jarri eta kentzeko pertsonala 250 EURO
Emanaldi bakoitzeko 1500-1750 euro bitartean.
5.000€/2 proiekzio
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
Hiru hilabete
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
KULTURA ETA ZERBITZUAK
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

UGARKALDEKO UMEEN PARKEA ESTALI
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBITZUAK

PROPOSAMENA
Ugarkaldeko umeen parkea estali
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Erreferentzia modura Kalegoienako estalkia hartu da, urbanizazio-lanak barne:
1. Ugarkaldeko jolas-parkeko estalkia eta urbanizazio-lanak: 415 m² x 703 €/m² = 291.745 €
Urbanizazio-lanak kontuan hartu edo egin gabe:
2. Ugarkaldeko jolas-parkeko estalkia eta zimendua soilik: 415 m² x 282 €/m² = 118.000€

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
9 hilabete
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza eta Zerbitzuak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

SAN MARTINGO HAUR PARKEA ESTALI
SAN MARTIN AUZOKO PARKEAN EGUZKITIK BABESTEN DUEN ESTALPEA JARRI (GAUR
EGUNGOAK EZER GUTXI ESTALTZEN DU)
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBITZUAK

PROPOSAMENA
-San Martingo haur parkea estali
-San Martin auzoko parkean eguzkitik babesten duen estalpea jarri (gaur egungoak ezer gutxi estaltzen du)

BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Erreferentzia modura Kalegoienako estalkia hartu da, urbanizazio-lanak barne:
1. San Martingo jolas-parkeko estalkia eta urbanizazio-lanak: 330 m² x 703 €/m² = 231.990 €
Urbanizazio-lanak kontuan hartu edo egin gabe:
2. San Martingo jolas-parkeko estalkia eta zimendua soilik: 330 m² x 282 €/m² = 118.000 €

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza eta Zerbitzuak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

EN ALGUNOS PARQUES PONER ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS DE 6 A 14 AÑOS. EL OTRO
DÍA VI EN TOLOSA UN PARQUE CON ACTIVIDADES DE EQUILIBRIO CON CUERDAS. Y
ESTABA LLENO DE NIÑOS/AS DE EDADES ENTRE 6 Y 12 CALCULO.
HAURRENTZAKO JOLAS GUNE ALTERNATIBOAK EGITEA. URGAIN ERREKALDE ESKOLA
GUNEAN, KANPOKO PATIO ETA ZELAIAK ERABILIZ, HERRITAR GUZTIEN ESKURA EGONGO
LITZATEKEN JOLAS PARKE ALTERNATIBOA EGITEA.
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: ZERBITZUAK
PROPOSAMENA
En algunos parques poner actividades para niños/as de 6 a 14 años. El otro día vi en Tolosa un parque con
actividades de equilibrio con cuerdas. Y estaba lleno de niños/as de edades entre 6 y 12 calculo.
Haurrentzako jolas gune alternatiboak egitea. Urgain Errekalde eskola gunean, kanpoko patio eta zelaiak
erabiliz, herritar guztien eskura egongo litzateken jolas parke alternatiboa egitea.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Haur parke alternatibo bat egitea bideragarria dela ikusten da.

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
60.000€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

ROKODROMO BAXUREN BAT ERE JARRI DAITEKE HERRIKO PARETAREN BATEN EDO
BESTE
ROKODROMO ON BAT
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: KIROL

ZERBITZUA

PROPOSAMENA
Foruen Enparantzan, San Lorentzo auzoan, edota herriko beste gune edo horma batean altuera txikiko
rokodromo bat egokitzea (boulderra).
Rokodromo on bat
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Eskalada oinarrizko abilezia izanik berezko jarduera bat bilakatzen da adin txikietan. Neska-mutikoek gustuko
dute eskalatzea, eta baita nagusiek ere. Eskalada bestalde, Oñatin asko praktikatzen den kirola da, bai
rokodromoan (Zubikoa kiroldegian eta Gaztelekuan), baita Araotzeko eskalada gunean ere.
Herrian jolas-gune asko daude, baina horietan haurrak eta neska-mutikoak ez dute eskalatzeko aukerarik, ez
baitago azpiegiturarik egokituta. Gazteak eta nagusiak, kiroldegian eta Gazteluan ez bada, kalean ez dute kirol
hau praktikatzeko aukerarik.
Horrela bada, ohiko kirol instalazioetatik kanpo, herriko gune ireki batean eskalada praktikatzeko gune bat
egokitzea positiboa izan daiteke, kalean kirol praktika eta aisialdi aktiboa sustatzeko baliogarria oso.
Egokitzen bada honako aspektuak baloratu eta aintzat hartu beharko lirateke. Izan ere ezaugarri horiek
baldintzatuko baitute egokitu beharreko instalazioa eta praktika bera:


Kokapena:
Aisialdi guneetan eta jolastokietan dagoen ekipamenduaren osagarria izan daiteke. Adibidez, honako
guneetan egokitu daiteke: unibertsitateko aisialdi gunean, Kalegoienako parkean, Foruen Enparantzako
pilotalekuan, Ur-Txorroten parkean, Olaiturri (egokituko den aisialdi gunean osagarri)…



Erabiltzaileak eta erabilerak: egokituko den instalazioa eta ekipamendua ezberdina izango da
erabiltzaileen ezaugarrien arabera: haurrek ibiltzeko edota gazteek ibiltzeko ekipamendua ez da
berdina. Horrela bada, erabilerari dagokionez, jolastekoa edota entrenatzekoa izan daiteke,
ekipamenduaren ezaugarriak ezberdinak direlarik.



Ekipamendua / instalazioa: horma batean eskalada presak (heldulekuak) jar daitezke, horrekin espazio
bat era errez, merke eta sinplean egokituko dugularik, edota horma edo panel aurrefabrikatua izan
daiteke, forma anitzekoa, eskalada mota eta teknika ezberdinak lantzeko. Horren arabera
ekipamenduaren eta instalazioaren aurrekontua asko alda daiteke. Aukerak anitzak dira. Halaber,
gomendagarria litzateke ekipamendua estalia izatea, ekipamendua beraren mantenu egoki baterako,
eta baita erabilera aukera gehiago emateko ere.

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Eskaeretan ezer konkretua ez da eskatzen, beraz partea batean presak jartzeko aurrekontua: 2.000€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
2-3 hilabeteko epea gutxi gora behera, proposamenak aurrera egiten duela ziurtatzen denetik.
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Kirol saila, gazteria, zerbitzuak eta hirigintza.
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera.

OLAPOTO PARKEAN EGOKITETAKO GERATZEN DEN BIDE ZIDOR ZATIXA BUKATU.
AURREKO FASEARI SEGIDA EMUNEZ
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: ZERBITZUAK
PROPOSAMENA
Olapoto parkean egokitetako geratzen den bide zidor zatixa bukatu. Aurreko faseari segida emunez
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Urbanizazio lanak egiteko gehienezko aurrekontua jartzea erabaki da.

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
120.000€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

KANPOKO PISTINAK
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: KIROL

ZERBITZUAK / HIRIGINTZA

PROPOSAMENA
Kanpoko pistinak
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

120.000€ko aurrekontua gainditzen du
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

OLAKUA AUZOAN DAGOEN SASKIBALOI ETA ARETO FUTBOL ZELAIAK MARGOTU, SAREAK
BERRITU ETA EREMUA ARGIZTATZEA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: KIROL

ZERBITZUA

PROPOSAMENA
Olakua auzoan dagoen saskibaloi eta areto futbol zelaiak margotu, sareak berritu eta eremua argiztatzea.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Olakua auzoan kokatzen den jolas eremu honetan duela gutxi, baloiak errepidera ez joateko egurrezko hesi
bat jarri zen, herritarren eskaerari kasu eginez. Dena den, egia da, jolas eremuko marrak urteen poderioz
desagertzen joan direla eta marraztu beharra duela. Horretaz gain, saskietako sareak eta areto futboleko
ateetako sareak ere berritu beharra daukate. Modu honetan, jolas eremua txukunduta eta egokituta
geldituko litzateke.
Jolas orduak zabaltzeko helburuarekin egokia litzateke eremu hau argiztatzeko instalazio bat egitea. Dena
den, lehentasuna jolas eremua txukuntzeari emango genioke eta ondoren argiztatze sistema bat jartzeari.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Saskibaloiko bi zelaiak eta areto futbolekoa marraztea eta saskiei eta ateei sareak jartzea: 2.000€
Jolas eremua argiztatzea:
-

Argiteria, zutabeak, hormetako euskarriak eta instalakuntza: 40.000€
Instalazio elektrikoa: 5.000€

*Argiztatzearen aurreikuspena aldatu egin daiteke eremua argiztatzeko aukeratutako materialen eta hauen
kopuruaren arabera.
Guztira: 47.000€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
2-3 hilabeteko epea gutxi gora behera, proposamenak aurrera egiten duela ziurtatzen denetik.
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Kirol saila, zerbitzuak eta Hirigintza.
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Proposamena aurrera.

BERDINTASUNA GEHIAGO LANDU. BERDINTASUN PLAN OSATUAGOA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

BERDINTASUNA

PROPOSAMENA

Berdintasuna gehiago landu. Berdintasun plan osatuagoa
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Proposamen honi zehaztasunak falta zaizkio baloratua izateko.
Proposamen hau egin duen pertsonarekin, emailez zein telefono finko eta mugikor bidez harremanetan
jartzeko saiakerek, ez dute fruiturik eman. Hortaz, ezin balorazio teknikorik egin.
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)
Kanpo

EMAKUMEAK: SAN PRUDENTZIO AUTOBUS GELTOKIAN BELDURRA PASATZEN DUGU.
AUTOBUSAK EZ DAUDE KOORDINATUTA.
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

BERDINTASUNA

PROPOSAMENA

Emakumeak: San Prudentzio autobus geltokian beldurra pasatzen dugu. Autobusak ez daude
koordinatuta.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
San Prudentzioko autobus geltokia, Bergara, Arrasate eta Oñatiko zentrotik dezenteko distantziara dago.
Apenas dago bizitzarik inguru horretan. Eta horrek egiten du hein batean,emakumeentzako segurua ez
izatea.
Proposamenak berak, arazoa eta arazoaren irtenbide posible bat planteatzen du. Hau da, autobus
geltokian, zain egoteko denborak murrizte aldera, autobusen ordutegiak koordinatzea.
Egun dauden linea eta ordutegi kopuruak ikusirik, ez da batera xinplea ordutegiak koordinatzea, izan ere
herriko urbano linea izan ezik, gainontzeko autobusen zerbitzuen konpetentzia ez delako udalarena.
Hortaz, gune ez seguru hori saihesteko, bestelako estrategia batzuk lantzea proposatzen da.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Mugikorreko app sistema bat martxan jartzea, espreski gune horretako, bertan eman daitezkeen eraso
sexistei aurre egiteko
Autodefentsa feminista tailerrak eskaintzea
Argiztatzea
Akonpañamendu kolektiboak…
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
Beharbada, gai honek, Bergara eta Oñatiko emakumeen bizipenak (autobus zerbitzuaren erabiltzaileak
bereziki) ezagutu, eta honi aurre egiteko estrategia ezberdinak lantzea eskatzen du.
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza- Obra eta Zerbitzuak- Partaidetza eta berdintasun Sailak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo. Udalaren eskumena ez dira autobusak, eta alternatibak prozesu honetatik kanpo landu behar dira,
urte bateko soilik ez direlako egin.

EMAKUMEENTZAT LOKAL EDO LEKU APROPOSA. BESTE HERRI BATZUTAKO EMAKUME
TXOKOA EDO ETXEA FALTA DA OÑATIN. JABETZA ESKOLA BARRUAN EMAKUMEENTZAT
ANTOLATZEN DIREN IKASTAROEK EZ DUTE LEKU APROPOSA. AURTEN EUSKALDUN
BERRIA GELAN EMAN DIRA IKASTARO GEHIENAK BAINA EZ DA LEKU APROPOSA HAINBAT
IKASTARORENTZAT (HOTZA DA, ESTUA...).
EMAKUME TXOKO BAT HERRIGUNEAN. EMAKUME OÑATIARRAK ELKARTU ETA
KONPARTITZEKO LEKUA IZATEA. JABEKUNTZA ESKOLA AURRERA ERAMATEKO,...
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: BERDINTASUNA
PROPOSAMENA

Emakumeentzat lokal edo leku aproposa. Beste herri batzutako Emakume txokoa edo etxea falta da
Oñatin. Jabetza eskola barruan emakumeentzat antolatzen diren ikastaroek ez dute leku aproposa.
Aurten Euskaldun Berria gelan eman dira ikastaro gehienak baina ez da leku aproposa hainbat
ikastarorentzat (hotza da, estua...).
Emakume txoko bat herrigunean. Emakume oñatiarrak elkartu eta konpartitzeko lekua izatea.
Jabekuntza eskola aurrera eramateko,...
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Oñatin, Emakumeentzako Jabetze Eskolen egitasmoak urte batzek daramatza martxan. Egitasmo honen
baitan antolatzen diren ikastaroek, termino orokorretan, harrera oso ona dute. 2018 urtarriletik eta
maiatza artean, eskaini diren ikastaroetan, 110 emakumek eman dute izena. Asko, leku faltagatik ikastaroa
egin ezinik gelditu dira. Eta ikastaroak egin dituztenen balorazioak ere ezin hobeak dira.
Egun ikastaro gehienak, EuskaldunBerri aretoan egiten dira. Espazioak ez ditu beharko liratekeen
baldintzak betetzen.
Jabekuntza Eskolaren proiektuak, emakumeen ahalduntzea, saretzea, formatzea etab. helburu izanik,
bultzada handia jasoko luke, berariazko espazio bat izango balu. Beste herri batzuetako esperientziek
proiektua indartzearena konfirmatzen dute.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Emakumeen etxea/txokoa martxan jartzeko herri diagnostikoa egitea erabaki da, hau garatu ahal izateko,
aurretiko herri mailako lanketa bat beharrezkoa baita. Horretarako 12.500€ko diru partida bat jarriko da.
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
6 hileko lanketa beharko luke. Jabetze Eskolen proiektua bera gorpuztu, herriko emakumeekin batera
adostu eta espazioak bete beharko lituzkeen ezaugarriak adostu.
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Berdintasun Saila, Hirigintza eta zerbitzuak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

OÑATIKO UDALAK PREHISTORIAKO INDUSKETA ARKEOLOGIKOAK EGITEKO DIRUA JARRI
DEZALA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

PARTE HARTZEA

PROPOSAMENA
Oñatiko udalak prehistoriako indusketa arkeologikoak egiteko dirua jarri dezala. Oñatin, udaran, kanpaña
bat, profesionalak eta boluntarioak. Arantzadi zientzia elkartearen bidez (kontaktua gure esku). Aukeratu
egin behar (udalak, eurek?) San Elias, Iritegi, Gastiasoro, Potorrosin? Azalpen gehiagotako lekurik ez dago
hemen, jarri kontaktu
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Ikerketa proiektu eta formakuntza saioak egiteko aurrekontu zehatz bat erabakitzea zaila da, beraz,
hauetarako gastuen ataleko gehienezko diru kopuruaren % 25a bideratzea erabaki da. 12.500€
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
12.500€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

AZKEN 60 URTETAN BIZI IZAN DOGUN BORROKA ARMATUAREN ERAGINA OÑATIN.
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

PARTE HARTZEA

PROPOSAMENA
Azken 60 urtetan bizi izan dogun borroka armatuaren eragina Oñatin. Ikertu eta idatzi. Beka bidez egin
daiteke
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Ikerketa proiektu eta formakuntza saioak egiteko aurrekontu zehatz bat erabakitzea zaila da, beraz,
hauetarako gastuen ataleko gehienezko diru kopuruaren % 25a bideratzea erabaki da. 12.500€
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
12.500€ko beka
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

ARTZAI MONUMENTUAREN ZAZPI PROBINTZIAREN PLAKAK BERRIZTIA BEGIRATU
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Artzai monumentuaren zazpi probintziaren plakak berriztia begiratu. Lezesarri auzoa
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Proposamen honek kudeaketa arazoak planteatzen ditu. Beraz prozesutik kanpo geratzen da
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

OÑATIKO LEKU IZENAK GALDU EZ DAITEZEN, APURKA APURKA, AUZOUNETAN BASERRI
IZENAZ EGIN DEN BEZALA, HAUEK ERE ADIERAZTEN HASI
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Oñatiko leku izenak galdu ez daitezen, apurka apurka, auzounetan baserri izenaz egin den
bezala, hauek ere adierazten hasi. Arabako Marietan ikusi daiteke horren adibide bat.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

Baloratzeko oso zehaztazun maila txikia…
Udalak argitaratzen duen mapa toponimikoak, leku edo parejeen 1.000 toponimo inguru jasotzen ditu. Hauek
guztiak adierazteak ez du zentzurik.
16 landa auzo ditu Oñatik. Estimazio bat eginda: auzo bakoitzean 9-10 leku esanguratsu seinaleztatzea nahiko
balitz, 150 toponimo guztira.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Seinale bakoitza eta bere kolokazioa 500 €-tan jarrita, guztira 75.000 €-ko aurrekontua

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

KALE ZAHARRETIK KASABLANKARAINO OSO UTZITA DAUELA ESANGO NEKE. BEREZIKI
AGUSTINO ETA UNIBERTSITATE ZAHARRETIK. 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.
INDUSTRIA HUTSEN INGURUKO AZTERKETA EGITEA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

PARTAIDETZA

PROPOSAMENA
Industria hutsen inguruko azterketa egitea. Pabilioi asko hutsik daude
Kale zaharretik kasablankaraino oso utzita dauela esango neke. Bereziki Agustino eta unibertsitate zaharretik.
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.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Industriaren azterketa planteatzen duten bi proposamenak batzea erabaki da, eta hauen inguruko ikerketa bat
egin ahal izateko.
Ikerketa proiektu eta formakuntza saioak egiteko aurrekontu zehatz bat erabakitzea zaila da, beraz,
hauetarako gastuen ataleko gehienezko diru kopuruaren % 25a bideratzea erabaki da. 12.500€
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
12.500€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

GAZTEEI ASTE BAT ESKAINTZIA. KONTZERTUAK, EKINTZA DESBERDINAK
(PUENTING, EGUN TEMATIKO BAT, KASAN+BLANKAKO ETXEAK BERRESKURATU)
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: GAZTERIA
 PROPOSAMENA
Gazteei aste bat eskaintzia. Kontzertuak, ekintza desberdinak (puenting, egun tematiko bat, kasan+blankako
etxeak berreskuratu)
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Gazteei zuzendutako aste bat antolatzeko 30.000€ bideratzea proposatzen da.
 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

OÑATIERAZKO KALITATEA HOBETZE ALDERA, IKASTETXEEKIN ADOSTU ETA ABIARAZI
AURRERANTZEAN: MAILA JAKIN BATEKO IKASLEEKIN IKASTURTE OSO BAT OÑATIERAZ
EGITEA BATUAZ EGIN BEHARREAN
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HEZKUNTZA / EUSKARA

PROPOSAMENA

Oñatierazko kalitatea hobetze aldera, ikastetxeekin adostu eta abiarazi aurrerantzean: maila jakin bateko
ikasleekin ikasturte oso bat Oñatieraz egitea Batuaz egin beharrean
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Oñatiko Ikastetxe guztiek dituzte aspalditik euskararen normalizaziorako proiektuak eta horien helburuetako
bat haurrek erabiltzen duten Oñatieraren kalitatea hobetzea da. Beraz egun lantzen den aspektu bat da,
ikastetxe bakoitzak bere autonomia eta egoeraren barruan lantzen duena.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
0€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Udala-Ikastetxeak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

GAZTELEKUAN ONDO EGONGO LITZATEKE 16-18 URTE BITARTEKOENTZAT GUNE
DESBERDIN BAT EGOTEA ETA EZ 12, 13… URTEKOEKIN PARTEKATUTA. BERAIEK OSO
DESBERDINAK SENTITZEN DIRELAKO BERAIEKIN KONPARATUTA.
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HAUR ETA GAZTERIA

 PROPOSAMENA

Gaztelekuan ondo egongo litzateke 16-18 urte bitartekoentzat gune desberdin bat egotea eta ez 12,
13… urtekoekin partekatuta. Beraiek oso desberdinak sentitzen direlako beraiekin konparatuta.
Txikientzako gunea dagoen bezala, Gaztelekuko goiko solairua egokitu adin tarte horrentzat.
Beraientzako kursiloak egiteaz gain, uneoro eurentzako eskuragarri egon dadin.
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Haur eta Gazteria sailak ere aspaldi sumatu zuen adin tarte honi zerbait egokitua eskaintzeko beharra. Hala
ere, une honetan, Gaztelekua oso handia izan arren, oraindik ere leku faltan gaude. Eta goiko plantan 30m2
inguru besterik ez daude egokitzeko moduan.
Behar honi teknikoki hiru irtenbide ikusten zaizkio:
1. Gaztelekuan erremodelazio orokor bat planteatzea. Hor, behar honetaz gain, dauden beste batzuk ere
planteatzea eta horren araberako birmoldaketa lanak burutu.
2. Sotoa gazte adin tarte honetarako bideratzea. Hau egingo balitz, 0-7 adin tartearentzat irtenbide bat
aurkitu beharko litzateke Gaztelekutik kanpo.
3. Gaztelekutik kanpo egokitzea adin tarte honentzat behar den gunea.
Begi onez ikusten da proposamena, baina zailtasun dezente izan dezake burutzeko. Batez ere ekonomikoa.
 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Aukeren arabera:
1. Aukera. Burutuko liratekeen lanen araberakoa. 150.000 (?) Aurrekontua gainditu
2. Aukera. 0 €, baina 0-7 adin tartekoentzako beste aukera bat aurkitu beharko litzateke. Ez du
aurrekonturik behar
3. Aukera. Lokal baten alokairua, eta egokitzea. 600€ hileko gehi lokala egokitzea (€ ?). Ikuspuntu
hezitzailetik aukera honek beste arazo bat izango luke: lokal berri baten hezitzaile propioak beharko
lirateke, eta honek beste gain kostu bat suposatuko luke. Urte bateko izateko muga gainditu
 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza eta Haur eta Gazteria.
 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo.

GAZTELEKUAN PORTERIXA MUGIKOR BATZUK EGOTIA ATARA AHAL IZATEKO ORDU
JAKIN BATZUTAN ETA ESPAZIO JAKIN BATEN ERABILTZEKO LEHENENGO APARKALEKUAN
ADIBIDEZ
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: HAUR

ETA GAZTERIA

PROPOSAMENA

Oñatiko plazan okupazio haundixa dako itten dian jolasak. Futbola gehixen bat gehienak mutilak
gainera dira erabiltzen dutenak.
Gaztelekuan porterixa mugikor batzuk egotia atara ahal izateko ordu jakin batzutan eta espazio jakin
baten erabiltzeko lehenengo aparkalekuan adibidez
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Gaztelekuak egun baditu tamaina txikiko porteria portatilak, eta erabiltzen dira. Hala ere, tamainazko eta
ganorazko porteria portatilak nahi izanez gero, gaztelekuan ez dago hauek gordetzeko toki egokirik.
Arazoa baldin bada umeak plazan debekatuta dagoen futbolean aritzen direla, agian udaltzaingoa arduratu
beharko da debeku hori betearazten.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza, Berdintasuna eta Haur eta Gazteria.
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo.

HERRITARREN KONPETENTZIA DIGITALA GARATZEKO FORMAKUNTZA SAIOAK
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

PARTAIDETZA

PROPOSAMENA
Herritarren konpetentzia digitala garatzeko formakuntza saioak.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Formakuntza saioak egiteko aurrekontu zehatz bat erabakitzea zaila da, beraz, formakuntza programetarako
gastuen ataleko gehienezko diru kopuruaren % 25a bideratzea erabaki da. 12.500€

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Formakuntza saioak egiteko erabakitako aurrekontua 12.500€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

HEZKUNTZA MAILAN ADIBIDEZ PROIEKTU BATERATUAK EGIN, ESKOLA BAKOITZA BERE
KABUZ IBILI BEHARREAN. DENAK BAT EGIN ZENBAIT EKINTZETAN.
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HEZKUNTZA

PROPOSAMENA

Bizikidetza arloan lana egin beharra dago. Zenbait kolektibo integratu beharra dago.
Hezkuntza mailan adibidez proiektu bateratuak egin, eskola bakoitza bere kabuz ibili beharrean. Denak bat
egin zenbait ekintzetan.
Bai, eskolak, hortik hasten baita integrazioa eta bizikidetza
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Udalak eta ikastetxeek hiru elkarlanerako mahai ditugu martxan eta horietan hainbat eta hainbat proiektu
lantzen ditugu elkarlanean. Beraz proiektu bateratuak asko dira eta anitzak. Bizikidetza hitz zabala da, zenbait
kolektiboren integrazioa aipatzen da proposamenean baina zehaztasun gehiegi gabe, agian hori falta du
proposamenak. Hizkuntza eta kultura aniztasuna Txipistin programaren bitartez lantzen ditugu. Bulliyng-aren
gaia ere elkarlanean lantzeko proiektua aurkeztu zien bere garaian Udalak ikastetxeei baina hainbat arrazoi
tarteko proiektu bateraturik gauzatzea ez zen lortu.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
0€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hezkuntza, prebentzioa eta ikastetxeak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

DOZENA PARE BAT ZAKARRONTZI BERRI IPINI. ETA KANPAINA SAKON ETA LUZE BAT
EGIN (GIZALEGEKO INBERTSIO BAT BEZALA HARTUZ), GAUZAK LURRERA EZ BOTATZEKO
FORU ENPARANTZAN DAUDEN ZAKARRONTZIAK BERRIZTEA, ASTEBURU DANETAN
IKUSTEN DA EZ DIRELA EGOKIENAK
BI PUNTU HAUETAN ONTZI ARIN GUZTI HAUEK JASO AHAL IZATEKO ZABOR ONTZI
EGOKIAK JARRI
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: ZERBITZUAK
PROPOSAMENA
Dozena pare bat zakarrontzi berri ipini. Eta kanpaina sakon eta luze bat egin (gizalegeko inbertsio bat bezala
hartuz), gauzak lurrera ez botatzeko
Foru enparantzan dauden zakarrontziak berriztea, asteburu danetan ikusten da ez direla egokienak
Bi puntu hauetan ontzi arin guzti hauek jaso ahal izateko zabor ontzi egokiak jarri
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Azterketa eginda, 10 puntu edo zakarrontzi-multzo berri jartzea aurreikusi da, hirigune historikoan SORMEN
enpresak diseinatutakoak eta besteak RIBESPA edo antzekoak:
Foruen enparantzan: 2 ud. Sormen
Kalegoienan: 1 ud. Ribespa
Olaitturrin: 1 ud. Ribespa
Sancti spiritus parean: 1 ud. Sormen
Kale Zaharrean: 1 ud. Sormen
Kale Barrian: 1 ud. Sormen
Santa Marinan: 1 ud. Sormen
Errementari plazan: 1 ud. Ribespa
Santa Ana/Udaltziango ondoan: 1 ud. Sormen
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Guztira: 7 ud. Sormen x 1.543 € + 3 ud. Ribespa x 900 € = 13.500 €
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
3 hilabete
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza eta Zerbitzuak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN A LOS NIÑOS SÍ, PERO SOBRE TODO A JÓVENES Y
MAYORES, CONTRA ECHAR CUALQUIER BASURA EN CUALQUIER SITIO COMO SON
ENVASES, COLILLAS
ETA KANPAINA SAKON ETA LUZE BAT EGIN (GIZALEGEKO INBERTSIO BAT BEZALA
HARTUZ), GAUZAK LURRERA EZ BOTATZEKO
HELDUEN ETA UMEEN OHITURA ZABORRA LURRERA BOTATZEKO EDUKAZIO GEHIAGO,
BATEZ ERE PARKETAN ETA ENPARANTZAN. NAHIZ ETA OÑATIKO GARBIKETA ZERBITZU
ONAK HORI KONPENTSATZEN DUEN
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBITZUAK

 PROPOSAMENA
Campañas de concienciación a los niños sí, pero sobre todo a jóvenes y mayores, contra echar cualquier basura
en cualquier sitio como son envases, colillas,etc
Eta kanpaina sakon eta luze bat egin (gizalegeko inbertsio bat bezala hartuz), gauzak lurrera ez botatzeko
Helduen eta umeen ohitura zaborra lurrera botatzeko edukazio gehiago, batez ere parketan eta enparantzan.
Nahiz eta Oñatiko garbiketa zerbitzu onak hori konpentsatzen duen
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Kontzientziazio kanpainak egiteko aurrekontu zehatz bat erabakitzea zaila da, beraz, hauetarako gastuen
ataleko gehienezko diru kopuruaren % 5a bideratzea erabaki da. 5.000€
 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
5.000€
 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

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)
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBITZUAK

PROPOSAMENA
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)
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Esekitokien edo zintzilikarioen ardura hondakin bilketa zerbitzuari dagokio, hau da, Debagoienako
Mankomunitateari.

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)
Kanpo

PUBLIKOAK DIREN BASO EREMUETAN ZUHAITZ AUTOKTONOAK LANDATZEKO
INBERTSIOA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

Auzoak eta landa garapena

 PROPOSAMENA

Publikoak diren baso eremuetan zuhaitz autoktonoak landatzeko inbertsioa
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

Bi “publiko” mota ezberdindu beharra dago: baso patrimonialak eta baso demanialak (edo Herri Onurako
Mendiak).
Baso patrimonialetan, beste edozein jabe partikular bezala, “nahi” duen baso politika eraman ahal du. Udalak
200 Ha ditu, gehienak, lurzati txikiak. Inbentarioa eguneratu beharra dago eta lurzati bakoitzarekin kudeaketa
plan bat egin.
Herri Onurako basoak 4 dira: Aloña, Artia, Araotz-Txirikillaleku eta Iturrigorri. Araotz izan ezik, gainontzekoek
beraien ordenazio proiektua onartua dute (Aldundiak onartu beharra du derrigorrez). 2011ko legealdiarekin
batera, Basogintza Herrijorran prozesuan adostu ziren Udalaren baso politikaren 10 printzipioak. Horren arabera,
baso ekoizpenera bideratutako espezieak baino, hostozabalen aldeko apustua egin zen.
Hortaz, ez da inbertsiorik egin behar momentuz, egun dauden konifero sailek, ordenazio proiektuek jasotzen
dituzten ekintzak finantzatzeko beste baitira.

 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)
Kanpo

UDALAN LANDAK HOBETO ZAINDU AUZUETAN. KOMUNIKAZIO EGOKIA. MURGIA AUZOA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Udalan landak hobeto zaindu auzuetan. Komunikazio egokia. Murgia auzoa
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Oso orokorra da eta ezin da baloratu
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

OÑATIKO ERREKA URBANO GUZTIEN AZTERKETA INTEGRALA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Oñatiko erreka urbano guztien azterketa integrala
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Integrala hitza zehaztea ez da erreza. Errekak ikuspuntu askotatik aztertu ahal dira eta...
Fauna eta flora aldetik Aldundiak azterketak egiten ditu, baita, elementu edo oztopo arkitektonikoen ingurukoak
ere. Energia aldetik ere aztertu ahal dira, baita, historikoki…etab.
Hortaz,
Horrelako ikerketa “integral” batek koste handia izango du ziur. Aldundiak egindako azterketak eredu gisa
hartuta…

120.000 €-tan baloratu da.

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

ERREKALDEKO ERREKAN ARNASGUNE PARE BAT ZABALTZEA, ERREKA BERA
OXIGENATZEKO, BIODIBERTSITATEA ETA ERREKALDERI BERE ERREKA BUELTATZEKO
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA
Errekaldeko errekan arnasgune pare bat zabaltzea, erreka bera oxigenatzeko, biodibertsitatea eta errekalderi
bere erreka bueltatzeko
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

Proposamen hau garatzeak 120.000€ko aurrekontua gainditzen du

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

120.000tik gora

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

MENDIETAKO BIDE ZIDORRAK GARBITU ETA ETORKIZUNEAN HORRELA MANTENDU.
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Mendietako bide zidorrak garbitu eta etorkizunean horrela mantendu. 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.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Aizkorri-Aratz parke naturaleko ibilbide homologatuen sarea mantentzeko lanetan duten aurrekontua hartu da
oinarritzat.
Aurrekontuaren erdia suposatuz…12.500 €/urtero.

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo. Urte batez bakarrik egiteak zentzurik ez du eta prozesu honetan bakarrik urtebetez garatzeko
proposamenek egin dezakete aurrera.

ALOÑA ZIARREKO KARDU-LATZ IZURRITEARI AURRE EGIN ERAGINKORTASUNEZ
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Aloña ziarreko kardu-latz izurriteari aurre egin eraginkortasunez.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

Udalak karduari aurre egiten dihardu 2009a geroztik…
Eraginkortasuna ordea, ezbaian dago.
Hain zuzen egiten diren lanen eraginkortasuna eta kardoari aurre egiteko modurik egokiena aztertzeko, 20162018 plana adostu zen Udalaren eta Aldundiaren artean.
Horren harira…urtero 23.000 €ren bueltan inbertitzen dira.

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)
Kanpo

ERRADICAR ESPECIES INVASORAS: FALLOPIA JAPONICA BUDDLEJA, HELIANTUS, BAMBU,
CROSCONIO, PALMA DE LA PAMPA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Erradicar especies invasoras: Fallopia Japonica buddleja, heliantus, bambu, crosconio, palma de
la pampa
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Oñatin dauden espezie inbaditzaile gehienak erreka inguruetan daude.
Zorionez, Fallopia japonica, Buddleja davidii edo Cortaderia selloana bezalakoak ez dira ugariak.
Aldiz, Helianthus tuberosus espeziea ugariagoa da erreketan. Urteroko erreka garbiketa saioetan kendu izan
dira.
Aurrekontua: 5 egun x 4 laguneko koadrilla = 19.500 €
URA agentziari dagokio errekak egoera onean izatea, helburu horrekin, Udal eta bestelako administrazioekin
akordioak edo hitzarmenak sinatzen ditu, errekan zaintzarako akordioak izateko.

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

GARAI BATEKO BIDEAK BERRESKURATU, ORTUEN ARTEAN DAUDENAK, ASKOTAN ITXI
EDO DESAGERTU EGITEN DIRA. ONDO LEGOKE IKERKETA BAT EGITEA HONEN INGURUAN
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

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

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Bide nagusiak, hau da, zolatutako bideak inbentariatuta daude. Bigarren mailako bideak aldiz ez: garai bateko
gurdibideak, errege bideak, etab.
Aurrekontua 30.000 €.

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

KALEKO KATUAK ANTZUTU ETA KOLONIAK KONTROLATU
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Kaleko katuak antzutu eta koloniak kontrolatu.
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Kaonbi bezalako bolondres talde batek jaso eta albaitariarengana eramaten dutela suposatuz, hau da,
Udalarekin batera lankidetza bat egiten dela…
Soilik albaitariaren kostea aurreikusi da: 60 €/katu antzutu harrak
Urtean 50 katu aurreikusita 3.000 €/urtero + beste koste batzuk (%40 )1.200 € = 4.200 €/urtero
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo. Urte batez bakarrik egiteak zentzurik ez du eta prozesu honetan bakarrik urtebetez garatzeko
proposamenek egin dezakete aurrera.

TORREAUZOKO ZAÑARRITURAKO ERREKA ERTZEKO BIDIA BERRESKURATU
OINEZKOENTZAKO
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA

Torreauzoko Zañarriturako erreka ertzeko bidia berreskuratu oinezkoentzako
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

2 metro zabal duen bidea eginda, 106.000€ inguruko aurrekontua izango luke.
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

MENDIKO KALEKO LURRA KONPONDU
MENDIKO KALE ESTÁ MUY MAL.
CALLE MENDIKO KALE ESTÁ FATAL
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HIRIGINTZA

PROPOSAMENA
Mendiko kaleko lurra konpondu
Mendiko kale está muy mal.
Calle Mendiko Kale está fatal
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Kalea eraberritzeko proiektua egingo da aurten.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Lanen aurrekontuaren estimazioa: 200.000 euro

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

ESPALOI ZAHARKITUAK KONPONDU
AZERA GUZTIAK TXUKUNTZEA KOMENI DA, UMEKOTXEA HARTU ARTE EZ BAIKARA
HORRETAZ KONTURATU
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA
Espaloi zaharkituak konpondu
Azera guztiak txukuntzea komeni da, umekotxea hartu arte ez baikara horretaz konturatu
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Proposamen hau oso orokorra da eta baloratzea ezinezkoa da

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

OLAKUAN EZ DAGO NAHIKOA ZEBRA BIDE. SAN LORENTZOTIK OLAKUARA GUTXI, BAINO
OLAKUA BARRUAN IA APENAS. ARRISKUA AUTOEK HARRAPATZEKO
OLAKUAKO TORREAREN INGURUAK EZ DIRA IRISGARRIAK OINEZKOENTZAT BALDOSA
ZAHARRAK DIRA (HARRI HANDIAK ETA KOSKA ASKO) DENOK KOTXEEN BIDETIK JOATEN
GARA. GUNEA IRISGARRI JARRI.
OLAKUA AUZOKO 3-7, 10-15 ETXEBIZITZETAKO IRISGARRITASUNA ETA ARGITERIXA OSO
ESKASAK. OLAKUA AUZOKO LEHEN AIPATUTAKO BLOKEETAN ESPALOITIK JEISTEKO ETA
BAITA IGOTEKO EGOERA OSO TXARRA, OINEZKOENTZAT BE TOKIRIK EZ, GURPILDUN
AULKIEKIN EDO NAGUSIEKIN IBILTZEA EZINEZKOA DA EDO ARAZO ASKO SORTZEN DU
GAUR EGUNEKO EGOERAK
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HIRIGINTZA / ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA
Olakuan ez dago nahikoa zebra bide. San lorentzotik olakuara gutxi, baino olakua barruan ia apenas. Arriskua
autoek harrapatzeko
Olakuako torrearen inguruak ez dira irisgarriak oinezkoentzat baldosa zaharrak dira (harri handiak eta koska
asko) Denok kotxeen bidetik joaten gara. Gunea irisgarri jarri.
Olakua auzoko 3-7, 10-15 etxebizitzetako irisgarritasuna eta argiterixa oso eskasak. Olakua auzoko lehen
aipatutako blokeetan espaloitik jeisteko eta baita igoteko egoera oso txarra, oinezkoentzat be tokirik ez,
gurpildun aulkiekin edo nagusiekin ibiltzea ezinezkoa da edo arazo asko sortzen du gaur eguneko egoerak.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Olakuako irisgarritasun plana hobetzeko 120.000€ko diru partida jarriko da. Prozesu honetako gehienezko
aurrekontua
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
120.000€

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

IRISGARRITASUNA. UNIBERTSITATE ETORBIDEA, AITA MADINA, LIZAUR KALEA ETA
INGURUAK KAXKAR SAMAR DAUDE. INGURUKO ESTETIKA MANTENDUZ, BEHARREZKOA
LITZATEKE IRISGARIRTASUN LANAK EGITEA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HIRIGINTZA

PROPOSAMENA
Irisgarritasuna. Unibertsitate Etorbidea, Aita madina, Lizaur kalea eta inguruak kaxkar samar daude. Inguruko
estetika mantenduz, beharrezkoa litzateke irisgarirtasun lanak egitea.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Proposamen honek planteatzen dituen kaleak konpontzeak, 120.000€ko aurrekontua gainditzen du
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)
Kanpo

ARREGLAR LAS ACERAS A PARTIR DE KANPANTXO
ARREGLAR LAS ACERAS DE KALEZAHARRA DESDE EL CANTÓN DE ARQUITECTO LIZAUR
HASTA XURTXETU POR UNA LADO Y DESDE KALEZAHARRA 62 HASTA 42 POR OTRO LADO
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HIRIGINTZA / ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA
Arreglar las aceras a partir de Kanpantxo
Arreglar las aceras de Kalezaharra desde el cantón de Arquitecto Lizaur hasta Xurtxetu por una lado y desde
kalezaharra 62 hasta 42 por otro lado
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Kale zaharreko kaleak konpontzeko prozesu honetan aurreikusitako gehienezko diru kopurua bideratuko da.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
120.000€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

ATLETISMOKO PISTA URRUTXUN
ATELETISMO PISTA.
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

KIROL ZERBITZUA

PROPOSAMENA
Atletismo pista egitea
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Urteetan egon den eskaera da atletismo pista eta instalazioa, baina egiteak dakarren koste altua dela eta,
balorazio eta proposamen hauetatik kanpo gelditzen da.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
120.000 € baino gehiago.
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

KORRIKA EGITEKO ASFALTOZKOA EZ DEN ETA MATERIAL EGOKIDUNEKOA DEN GUNERIK
EZ DAGO. ATLETISMO PISTA BAT ERAIKI EDO EZIN BADA SAN MARTIN EGOKITU
HORRETARAKO
SAN MARTINGO PARKEA TXUKUNDU KORRIKA EGITEKO
SAN MARTIN EGOKITU KORRIKA EGITEKO. BUELTAN GRABILA BOTA TA ARGIAK. URTE
OSOAN ERABILTZEKO
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

KIROL ZERBITZUA

PROPOSAMENA
Korrika egiteko asfaltozkoa ez den eta material egokidunekoa den gunerik ez dago. Atletismo pista bat eraiki
edo ezin bada san martin egokitu horretarako
San martingo parkea txukundu korrika egiteko
San martin egokitu korrika egiteko. Bueltan grabila bota ta argiak. Urte osoan erabiltzeko
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Herriko hainbat korrikalarik, eta Aloñamendi KEko atletismo sailak urteetan egindako eskaera dugu. Udal kirol
batzordeak 2016. urtean baloratu zuen korrika egiteko bidea egokitzeko lanak egin ez egin, eta urteko
aurrekontuetan lanak egiteko inbertsio partida jasota bazegoen ere, Oñatiko Naturzale Elkarteari kontsulta
egin ondoren lanak ez egitea erabaki zuen Udalak. Izan ere, herriko natura-gune bitxia eta oso berezia dugu
San Martin hariztia, balore ekologiko handikoa, eta egun dagoen bidea korrikarako egokitzeko lanak handiak ez
balira ere, eragina ekosisteman eta naturan ez litzateke txikia izango. Hori guztia dela eta lanak ez egitea
erabaki zuen udalak. Egun dagoenetan korrika egiteko baita ere erabiltzen da, nahiz eta korrika egiteko lurzolurik onena ez bada ere.
Kontran, bidegorria ezik, ez dago beste espazio egokirik korrika egin eta entrenatzeko herrian. Bestalde,
bidegorria ez da gunerik egokiena ere.
Korrika egiteko bidea egokitzen bada ere, natur-gunean ahalik eta inpaktu eta eragin txikiena izango lukeen
materialarekin egokitu beharko litzateke. Horrela bada, egungo bidea legarrez berregitea litzateke eragin
txikien izango lukeen esku-hartzea, beti ere zabalera egokia emanez bideari.
Azkenik gunea argiztatu hala ez erabaki beharko litzateke baita ere.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):



San Martin parkeko bidea legarrez berregitea: 25000 €
Parkea argiztatu: 60000 € - 90000 € artean

Guztira: 115.000€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
Lanak egiteko erabakia hartuta eta dagokion kontratuak bideratuta: 4 aste.
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Kirolak, hirigintza eta zerbitzuak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Prozesuan aurrera

PROGRAMA SOZIAL GEHIAGO
UNA NECESIDAD ES QUE SE CONVIERTA EN MÁS INTERCULTURAL. QUE HAYA UN EJE
COMUNICACIONAL ENTRE DIFERENTES PERSONAS
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

KULTURA

PROPOSAMENA
Programa sozial gehiago
Una necesidad es que se convierta en más intercultural. Que haya un eje comunicacional entre diferentes
personas
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Oso orokorra da eta ezinezkoa da balorazio zehatz bat egitea
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

HEZKUNTZA: OÑATIKO LEGE SOZIOLOGIAKO IKASLE IRAKASLEEN JAKITURIARI ETEKIN
GEHIAGO ATERA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HEZKUNTZA

PROPOSAMENA

Hezkuntza: Oñatiko lege soziologiako ikasle irakasleen jakituriari etekin gehiago atera
Unibertsitatera herrialde desberdintetako jendea datorrenean aprobetxatu eta jardunaldiak
antolatu kultura konpartitzeko (hitzaldiak, bilera informalak, bazkari bat,…)
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Kultur aniztasunaren gaia lantzen duen Auzoko programa du Udalak martxan, proiektu horren barruan egiten da
aipatutako guztia, hitzaldiak, bazkariak “herri bat hainbat jatorri” egitasmoa kasu, kafe bat hartzeko bilera
informalak etab.
Zentzuzkoagoa dirudi Lege Soziologiako ikasle-irakasleei programa horretan parte hartzeko informazioa eta
aukera eskaintzea, eskaintza bikoiztea baino.

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

0€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Auzoko-Lege Soziologia insitutua koordinazioa

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Kanpo

LEZESARRIN ESPALOIA OINEZKOENTZAKO
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HIRIGINTZA

PROPOSAMENA
Lezesarrin espaloia oinezkoentzako
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Lezesarrin irisgarritasun plana egiteko 120.000€ bideratzea planteatzen da. Prozesu honetan gehienezko
aurrekontua.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
120.000€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

NATRA PARETIK SANTA LUTZIARAINO OINEZKOENTZAKO BIDE GORRIA EGITEA BERTAN
OINEZKO ASKO IBILTZEN DELAKO ETA KOTXEEKIN HARRAPATZEKO ARRISKUA
DAGOELAKO
BEREZAOKO BIDEAN OINEZKOEN SEGURTASUNA. 1.- INDUSTRIGUNEA ETA BEREZAO
LOTZEN DITUEN ERREPIDEAREN ERTZEAN BIDEGORRIAEGIN BEHARRA DAGO ETA HORTIK
APARTE ARTERIA EZARRI BEHAR DA .
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Natra paretik Santa Lutziaraino oinezkoentzako bide gorria egitea bertan oinezko asko ibiltzen
delako eta kotxeekin harrapatzeko arriskua dagoelako
Berezaoko bidean oinezkoen segurtasuna. 1.- Industrigunea eta berezao lotzen dituen errepidearen ertzean
bidegorriaegin beharra dago eta hortik aparte arteria ezarri behar da .
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Aurrekontua aprox.: (31x7000)+ (45x780) = 21.700 +
35.100 = 118.500 €

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

AUTOEN BIDEEN ONDOAN DOAZEN BIDEGORRIAK BARRERA BIDEZ BABESTU. HAURRAK
BIZIKLETATIK ERORI ETA BIDERA JOATEKO ARRISKU HANDIA IKUSTEN DUT.
OLAKO BIDEGORRIAN BARANDILLA JARRI
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HIRIGINTZA

PROPOSAMENA
Autoen bideen ondoan doazen bidegorriak barrera bidez babestu. Haurrak bizikletatik erori eta bidera joateko
arrisku handia ikusten dut.
Olako bidegorrian barandilla jarri
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Sakonean aztertu behar da irtenbidea, Foru Aldundiarekin batera, baina bideragarria dela deritzot. Bestalde,
errespetatu beharko dira auto sarrerak etab.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Lanen aurrekontuaren estimazioa: 80.000 euro

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera.
*Proposamen honek aurrera egin eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bideragarria ez dela erabakiko balu, prozesuan
gehien bozkatutako eta aurrera ez ateratako hurrengo proposamenak egingo luke aurrera.

ARREGLAR EL DESPRENDIMIENTO DEL BARRIO DE MURGUIA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Arreglar el desprendimiento del barrio de Murguia. El barrio de Murgia. 100 metros antes del
depósito de agua del ayuntamiento.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

Urdaindieta ur depositura baino aurrerago dagoen baso pistan,
Eskatzaileak berak landutako aurrekontuaren arabera, 7.000 €.

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

MUNASATEGIKO BIDEGURUTZETIK AZKONITZARAINO BIDEA ENBREATU, KUNETAK
GARBITU ETA FAROLA BI IPINTEA
MUNASATEGIKO BIDEGURUTZETIK AZKONITZA BASERRIRA BITARTEKO BIDEA
ASFALTZATZEA BIDE HORIETAKO ERTZAK GARBITZEA ETA BIDEAN ZEHAR BI ARGI
(FAROLA) JARTZEA
AUZOTAN BATIK BAT. 2 FAROLA. ASFALTATU ETA KUNETAK EGIN MUNASATEGI ETA
ASKONI ARTEAN BUZOIETAN HASITA (ALDAPA DAGO)
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

235, 238-242.- Munasategiko bidegurutzetik Azkonitza baserrira bitarteko bidea asfaltzatzea bide
horietako ertzak garbitzea eta bidean zehar bi argi (farola) jartzea
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):

170 ml-ko bide zatia.

Aurrekontua aprox.: (170 ml x 3,5 m) x 20 €/m2 = 11.900 €
Farolak eta arekak garbitzea = 10.000 €
GUZTIRA = 22.000 €

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
aurrera

GOIENA PARKING-EKO AUTOEN SARRERA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA
Goiena parking-eko autoen sarrera /irteera. Goieneko haur parkea bertan egonda, oso toki arriskutsua dela
iruditzen zait.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Teknikoki ez da bideragarria hau egitea. Zailtasun handiak ditu.
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)
kanpo

AZKOAGAINEN APARKALEKUA EGOKITZEA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA
Azkoagainen aparkalekua egokitzea. Ez da eskaera egiten den lehen aldia (15 urte). Istripu bat gertatu aurretik
neurriak hartu
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
120.000€ko aurrekontua gainditzen du

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)
Kanpo

MEJORAR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN PARA PATINETES, BICIS
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

Udaltzaingoa

 PROPOSAMENA
Mejorar las normas de circulación para patinetes, bicis
 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

Hau egitea oso zaila da, seinale guztiak aldatzea ezinezkoa delako herri mailan. 120.000€ko aurrekontua
gainditzen baitu.

 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)
Kanpo

MARZELINO ZELAIA KALEA (KALIAN IZENA HORI DALA USTE DOT, OTAMENDI AURREKOA)
OINEZKO GUNE EGITEA. BIDEA ITXI ETA GARAJEETAKO JABEEI GILTZA BIDEZ SARTZEKO
AUKERA EMATEA PROPOSATZEN DUT, KALE BARRIKO OINEZKOEN GUNEA SAN
MARTINGO ZUBIRAINO LUZATUZ. KALE HORTAN ESPALOIA TXIKI GELDITZEN DA, 2
GURPILDUN AULKI EZ DIA PAREZ PARE KABITZEN. BESTE ALDEKO ESPALOIA BERRIZ,
KOTXEAK GAIZKI APARKATZEKO ERABILTZEN DA ASKOTAN. KOTXEZ SARTZEAN KALEAK
EZ DU ATERABIDERIK ETA BUELTA EMATEKO ERABILTZEN DAN TOKIA ERE ARRISKUTSUA
DA OINEZKOEN ESPALOIAN IGOTA EGITEN BAIT DA.
MARTZELINO ZELAIA KALEA OINEZKOENTZAT JARRI.
MARTZELINO ZELAIA KALEA PEATONALIZATU
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HIRIGINTZA

PROPOSAMENA
Marzelino zelaia kalea (kalian izena hori dala uste dot, otamendi aurrekoa) oinezko gune egitea. Bidea itxi eta
garajeetako jabeei giltza bidez sartzeko aukera ematea proposatzen dut, kale barriko oinezkoen gunea San
Martingo zubiraino luzatuz. Kale hortan espaloia txiki gelditzen da, 2 gurpildun aulki ez dia parez pare
kabitzen. Beste aldeko espaloia berriz, kotxeak gaizki aparkatzeko erabiltzen da askotan. Kotxez sartzean
kaleak ez du aterabiderik eta buelta emateko erabiltzen dan tokia ere arriskutsua da oinezkoen espaloian igota
egiten bait da.
Martzelino Zelaia kalea oinezkoentzat jarri.
Martzelino Zelaia kalea peatonalizatu
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Teknikoki bideragarria da. Aukerak anitzak dira: pibote batekin autoen sarrerak mugatu daitezke (garaje jabeei
giltza utzita). Pibotea mekanikoa izatea komeni, horretarako argindarra (eta ur-saneamendua) beharrezkoa
izanik. Bestalde, beste gune batzuetan egin den beala, kale oso eraberritu daiteke, morfologia aldatu,
oinezkoen irisgarritasun hobetzeko, horrekin batera azpiegiturak, argiteria, altzariak etab berrituko lirateke.
Kostua: obra + proiektua: 300.000 euro inguru. Hortaz, bigarren aukera hau prozesu honetatik kanpo utzi behar
da.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Pibote hidraulikoa jartzearen irtenbidearen kostua 5.000 euro ingurukoa izango litzateke
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
1 hilabete
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza eta Zerbitzuak eta Udaltzaingoa
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

HACER ENTREVISTAS A PERSONAS QUE TIENEN A ALGUIEN QUE LES CUIDA Y A
PERSONAS CUIDADORAS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y DAR A CONOCER LAS
EXPERIENCIAS.
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

GIZARTE ZERBITZUAK

PROPOSAMENA 303. PROPOSAMENA
Hacer entrevistas a personas que tienen a alguien que les cuida y a personas cuidadoras para mejorar el
servicio y dar a conocer las experiencias.
Telefonoz hitz egin dugu proposamena egin duen pertsonarekin. Azaltzeko adierazitakoarekin zer nahi duen
esan
 Berak adierazi duenez, esperientziaz gain ematen den zerbitzuari buruz gainbegiratzea ondo egongo
litzatekeela dio.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Ikerketa programak egiteko aurrekontu zehatz bat erabakitzea zaila da, beraz, ikerketetarako gastuen ataleko
gehienezko diru kopuruaren % 25a bideratzea erabaki da. 12.500€
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
12.500€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES EMIGRANTES / ACTUACIONES PARA LA
SENSIBILIZACIÓN PARA MUJERES Y EMIGRANTES (CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES
EMIGRANTES)
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

GIZARTE ZERBITZUAK / BERDINTASUNA

PROPOSAMENA 304. PROPOSAMENA
Casa de acogida para mujeres emigrantes / Actuaciones para la sensibilización para mujeres y emigrantes
(Casa de acogida para mujeres emigrantes)
Proposamena egin duenarekin hitz egin dugu eta berak hainbat azalpen eman ditu:
1. Emigranteendako etxeari buruz:
o Etxe baten zaintzaile gisa lan egiten duten hainbat emakume, langabe gelditzen dira zaintza
lanak bukatutzat ematen direnean. Arazoak izaten dituzte, batez ere, lan egiten duten etxean
bizi direnek, lo-leku gabe gelditzen direlako beste lan bat lortu arte.
2. Emakumeendako txoko bat hainbat ekintza aurrera eraman ahal izateko. Horri ere Casa de Acogida
deitzen dio
o Herrialde desberdinetako emakumeek besteei azaldu beraien herrietako kultura eta abar.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Horrelako zerbait ezin da bakarrik urte baterako garatu, beraz prozesuan ezin du aurrera egin proposamen
honek.
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)
Kanpo

3. ADINEAN, ERORKETEN PREBENTZIORAKO ETA AHALMEN FISIKOEN MANTENTZEA
BURUTU AHAL IZATEKO, ANTOLAKUNTZA EDO LOKAL BAT
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

GIZARTE ZERBITZUAK / KIROLAK

PROPOSAMENA
3. adinean, erorketen prebentziorako eta ahalmen fisikoen mantentzea burutu ahal izateko, antolakuntza edo
lokal bat. Aipaturiko helburu horien aurrean, jarduera fisiko programak diseinatu eta pertsona hauekin
burutzeko espazioa.
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Proposamen honetan eskaera bi jasotzen dira; 3. Adinean erorketak ekiditu eta ahalmen fisikoak lantzeko
zerbitzuak, eta espazio egokitu bat horretarako. Lehenengo proposamena ez da landu, ez baita inbertsioa.
Lokala edo espazio fisiko egokituaren gainean, egun udalak ekintza horiek praktikatzeko dituenak ez ezik
(Zubikoa kiroldegia – Eltzia), besterik egokitzea erabakiko balu, jarduera fisikoa praktikatzeko egokitu beharko
luke lokala, eta kirol material egokituarekin hornitu:
Lokalaren ezaugarriak





120 m2ko lokala (txikiagoa baita ere izan daiteke)
Sarbide egokitua
Komun egokitua
Biltegi txikia

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Aurreikuspen ekonomikoan lokalaren kostea ez da aintzat hartu. Udalak dituen zerbitzu edo lokalen bat
egokitzea aurreikusten da. Udal lokala izanik komuna izango du eta hori ere ez da jaso aurreikuspenean.



Lur-zolua: 5000 €
Ekipamendua
.- Musika ekipoa: 250 €
.- Jarduera fisikoa egiteko materiala ez suntsikorra: 750 €
.- Jarduera fisikoa egiteko materiala suntsikorra: 500 €
Guztira: 6.500 €

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
Hilabete bi proposamen teknikoa onartzen denetik
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Zerbitzuak, Ongizate zerbitzua eta Kirolak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

PARA LAS PERSONAS MAYORES NO HAY POSIBILIDADES PARA VIVIR EN COMUNIDAD QUE
NO SEA DE FORMA ASISTENCIAL (RESIDENCIA). PISOS COMUNITARIOS PARA GENTE
MAYOR
OÑATIKO BIZTANLEGOAREN KOPURU HANDI BAT 3. ADINEKOA DA. IRTENBIDE EDO
PROPOSAMENAK KOLEKTIBO HONENTZAT. PISU TUTELATUAK. BETIKO ZAHARREN
EGOITZEI ALTERNATIBAK EMAN
ADINA AURRERA, BESTE EREDU BATEN BEHARRA DAGO. EGUNEKO ZENTRUA ETA
ZAHARREN EGOITZATIK APARTE, ETXE KOOPERATIBOAK, AUZOAK, COHOUSE,…
AUTOGESTIONATUAK, BIZI KALITATEA ETA AUTONOMIA BERMATUKO DUTENA ETA EZ
FAMILIA ETA MEDIKUNTZAREN ESKU EGOTEA. HONEN INGURUKO IKERKETA BAT EGITEA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

GIZARTE ZERBITZUAK

PROPOSAMENA
Para las personas mayores no hay posibilidades para vivir en comunidad que no sea de forma asistencial
(residencia). Pisos comunitarios para gente mayor
Oñatiko biztanlegoaren kopuru handi bat 3. Adinekoa da. Irtenbide edo proposamenak kolektibo honentzat.
Pisu tutelatuak. Betiko zaharren egoitzei alternatibak eman
Adina aurrera, beste eredu baten beharra dago. Eguneko zentrua eta zaharren egoitzatik aparte, etxe
kooperatiboak, auzoak, cohouse,… autogestionatuak, bizi kalitatea eta autonomia bermatuko dutena eta ez
familia eta medikuntzaren esku egotea. Honen inguruko ikerketa bat egitea
Etxebizitza tutelatuak. Betiko zaharren egoitzei alternatibak eman
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Zaharren egoitzei dauden alternatibak aztertzeko asmoz eta Oñatiarrek beraien zahartzarorako nahi dituzten
alternatibak ikertzeko ikerketa bat ebian jartzea pentsatu da.

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Ikerketak egiteko aurrekontu zehatz bat erabakitzea zaila da, beraz, hauetarako gastuen ataleko gehienezko
diru kopuruaren % 25a bideratzea erabaki da. 12.500€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

HELDUENDAKO AKTIBIDADE GEHIO ORGANIZATU, DISKAPAZITATUAK BAZTERTU GABE
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

GIZARTE ZERBITZUAK

PROPOSAMENA
Helduendako aktibidade gehio organizatu, diskapazitatuak baztertu gabe
Telefonoz hitz egin dugu proposamena egin duen pertsonarekin. Berak zuzenean azaltzeko.
Aipatutako eskaera eguneko zentroan egiten diren ekintzei zuzendua dago
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Une honetan, oraindik, Eguneko zentroko kudeaketa udalaren esku dago. Gizarte Zerbitzuetako Legea dela eta
baliabide horren eskumena Aldundiarena da. Hori horrela, 2019ko urte hasieran KABIA Foru erakunde publikoak
eguneko zentroaren kudeaketa bere gain hartuko duela aurreikusten da.
Zerbitzua azpi-kontratazio bitartez eramaten da eta esleitutako enpresari jakinaraziko zaio herritar horrek
egindako 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)
kanpo

ARREGLAR LOS AGUJEROS DE LOS PORCHES DE LA PLAZA
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

HIRIGINTZA

PROPOSAMENA
Arreglar los agujeros de los porches de la plaza

BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Foruen Enparantzako arkupeetako harri zoladura konpontzeko lanak Construcciones Ugarte SL enpresari esleitu
zizkion Udalak, 2016 urtean. Hortaz, egindako proposamena betetzat jotzen da.

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)
Kanpo

ITURRIAK HOBETU
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA
Iturriak hobetu
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Iturriak zertan hobetu zehazten ez denez (irisgarritasuna, uraren presioa, pultsadorea…), iturria kendu eta
irisgarri bat jartzea aurreikusi da.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Katalogatutako iturriak eta jada irisgarriak direnak kenduz, 15 iturri aldatzea aurreikusi da, Santa Cole etxeko
Atlantida iturria adibidez:
15 ud. x 2.400 € = 36.000 €

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
6 hilabete
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza eta Zerbitzuak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

PROPONGO UNOS BANCOS EN ZONAS DE INTERÉS VISUAL O TURÍSTICO
COLOCAR BANCOS PARA TOMAR UN RESPIRO (PARQUE DE ELTZIA)
COLOCAR BANCOS PARA TOMAR UN RESPIRO (UGARKALDE)
COLOCAR BANCOS Y PAPELERAS PARA LOS VECINOS (OLAKUA 12)
JASARLEKU IRISGARRIAK ETA EROSOAK JARRI ARBOLEDAN
BIDEGORRIAN KASABLANKATIK SAN PEDRORA DESKANTSURAKO TOKIRIK EZ.
JASARLEKUAK JARRI BIDEAN
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA







Propongo unos bancos en zonas de interés visual o turístico
Colocar bancos para tomar un respiro (Parque de Eltzia)
Colocar bancos para tomar un respiro (Ugarkalde)
Colocar bancos y papeleras para los vecinos (Olakua 12)
Jasarleku irisgarriak eta erosoak jarri arboledan
Bidegorrian Kasablankatik San Pedrora deskantsurako tokirik ez. Jasarlekuak jarri bidean

BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Azaleko azterketa eginda, 12 banku jartzea aurreikusi da eta baloratzeko, Santa Cole etxeko 3 m.ko
Neorromantico Clásico izenekoa :
12 ud. x 1.152 € = 13.824 €
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
14.000€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
3 hilabete
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza eta Zerbitzuak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

PONER UN WC EN EL BIDEGORRI, LA LADO DEL CEMENTERIO Y EN TORREAUZO
OTADUI ZUHAIZTIA EDO MADALENAN KOMUN PUBLIKO BAT JARTZEA PROPOSATU NAHI
GENUKE. BEHARREI ERANTZUTEKO
BIDEGORRIAN, MADALENA ALDEAN, KOMUNAN BEHARRA IKUSTEN DUGU.
WC EN ASENSIO-OLABARRIETA
WC EN SAN PEDRO-OLATE
KALEGOIENAKO HAUR PARKEAN KOMUN BAT JARRI. ELTZIA PAREKO UR PARKEAN
KOMUN BAT IPINI EDO ELTZIAKO KOMUNEN BAT DENOK ERABILTZEKO MODUAN IPINI.
UGARKALDEKO PARKERAKO ERE BALIOKO LUKE
WC EN KALEGOIENA
UN BAÑO PÚBLICO EN UGARKALDE
UGARKALDEKO TXORROTAPO PARKIAN KOMUN PUBLIKOAK FALTA DIRA. SAN
MARTINEKO KOMUN PUBLIKOA BEZALAKOA JARRI
KOMUNAK SAN PRUDENTZION
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA









Poner un WC en el bidegorri, la lado del cementerio y en torreauzo
Otadui zuhaiztia edo Madalenan komun publiko bat jartzea proposatu nahi genuke. Beharrei
erantzuteko
Bidegorrian, madalena aldean, komunan beharra ikusten dugu.
WC en Asensio-Olabarrieta
WC en San Pedro-Olate
Kalegoienako haur parkean komun bat jarri. Eltzia pareko ur parkean komun bat ipini edo Eltziako
komunen bat denok erabiltzeko moduan ipini. Ugarkaldeko parkerako ere balioko luke
WC en kalegoiena
Un baño público en Ugarkalde

BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:
Bozka gehien jasotzen dituzten bi komun egitea erabaki da, bestela aurrekontu guztia komunen eraikuntzarekin
gastatuko litzatekelako.
Komunak bozka gehien jasotzen duten 120.000€tik gorako 2 proposamenetakoren bat badira, 2 egingo dira.
Bestela bozka gehien jasotzen dituena.
AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Baloratzeko, herriko beste puntutan dauden LORKE etxeko komuna proposatu da, irisgarria eta automatikoki
garbitzen dena:
Torreauzon, Etxe Haundi jatetxe ondoan: 1 ud. x 55.000 € = 55.000 €

Urteroko gastua: mantenimendua, garbiketa, papera, argindarra, ur-hornidura… 2.348 €
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

AUZOTARA ARGIA IPINI
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

AUZOAK ETA LANDA GARAPENA

PROPOSAMENA

Auzotara argia ipini. Irubietatik Lizar etxe eta olabarrieta bitartean. Ugarkalde, merendero,
olabarrieta
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

780 ml-ko bide zatia.
25 m-trik behin argi puntu bat jarrita, 31 luminaria behar dira.
Luminaria bakoitzaren kostea 700 €, kolokazioa eta arketa sartuta.
Lur mugimendu lanak “zanja” egiteko, 45 €/ml

Aurrekontua aprox.: (31x7000)+ (45x780) = 21.700 + 35.100 = 56.800 €

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
57.000€
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

ZEBRABIDETAKO ARGITERIA GEHITU
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA
Zebrabidetako argiteria gehitu
BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Zebrabideetako argiteria hobetzeko 20.000€ jarriko dira

PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:

PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:

PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

AURTEN IZAN DUGUN NEGUAREKIN, ESTALITAKO BIZIKLETA “APARKALEKUAK” BOTA
DITUT FALTAN. EURIAREKIN ERE BIZIKLETA IZATEN DA NIRE GARRAIOBIDEA ETA
ASKOTAN UMEAK ERAMATEKO KARRO BAT ERE ERAMATEN DUT. EGOERA HAUETAN
BIZIKLETA UZTEKO LEKUAK IZATEA GUSTATUKO LITZAIDAKE.
ERABILERA PUBLIKOKO ERAIKINEN INGURUAN ESTALITAKO APARKALEKUAK JARTZEA
BIZIKLETENTZAKO. GERO ETA JENDE GEHIAGO MUGITZEN DA BIZIKLETAZ ETA HONEK
GEHIXAU ERABILTZEN LAGUNDUKO DAU. PENA BAT DA EURI PIXKAT EGITEAN BIZIKLETA
BLAI INDDA GELDITZEA KIROLETXEAN ZAUDEN BITARTIAN ADIBIDEZ.
TXIRRINDUENTZAT APARKALEKU ESTALKIDUNAK
BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA:

ZERBIZTUAK

PROPOSAMENA


Aurten izan dugun neguarekin, estalitako bizikleta “aparkalekuak” bota ditut faltan. Euriarekin ere
bizikleta izaten da nire garraiobidea eta askotan umeak eramateko karro bat ere eramaten dut. Egoera
hauetan bizikleta uzteko lekuak izatea gustatuko litzaidake.



Erabilera publikoko eraikinen inguruan estalitako aparkalekuak jartzea bizikletentzako. Gero eta jende
gehiago mugitzen da bizikletaz eta honek gehixau erabiltzen lagunduko dau. Pena bat da euri pixkat
egitean bizikleta blai indda gelditzea kiroletxean zauden bitartian adibidez.



Txirrinduentzat aparkaleku estalkidunak

BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:

AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):
Kokaleku zehatza jakin gabe, 4 estalpe jartzea aurreikusi da, PROTEC etxeko 12 X 6 m.tamainako egurlaminatuzko estalpeak, honako toki hauetan:
- Kiroldegi-Txantxiku ikastola inguruan
- Kultur etxe ondoan
- Errekalde eskola ondoan
- Benediktinak-Azkoagain inguruan
4 ud. x 15.000 € = 60.000 €
PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:
6 hilabete
PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK:
Hirigintza eta Zerbitzuak
PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo)
Aurrera

