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Txosten honetan, “Aurrekontu irekiak 2018” partaidetza prozesuaren emaitzak jasotzen dira. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatu du prozesua, 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoaren 

esparruan. Lehentasunak herritarrekin kontrastatzeko lan hori 2017ko maiatzaren 2tik ekainaren 

30era bitartean egin da, Kudeaketa Plan Estrategikoa osatzen duten bost helburu estrategikoetako 

baten barruan, plan horretan beharrizan hau definitzen baita: “Gipuzkoako gobernua eraldatzea, 

herritarren partaidetzarako bide arinak irekitzeko”. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduketa gidatzen duen PDCA metodologiarekin (Plan- Do-Check-

Act – Planifikatu-Egin-Egiaztatu-Ekin) bat etorriz, txosten hau fase baten amaiera da, 2018 

ekitaldirako aurrekontuak modu irekian eta parte-hartzailean egitea ahalbidetuko duena. Lurralde 

Historikorako jardunbideen eta proiektu estrategikoen kudeaketan gizartearen partaidetza bultzatu 

nahi badugu, Foru Erakundearen eta herritarren arteko komunikazio eredu berria definitu behar da, 

gertutasuna, ezagutza eta gardentasuna sortuz. 

Jarraian, partaidetza prozesuaren mugarriak eta lortutako emaitzak jarriko dira ikusgai. 

Horretarako, lehenik eta behin, Aurrekontu Irekiak 2018rako partaidetza prozesuaren testuingurua 

aztertuko dugu. Bigarrenik, prozesuaren analisia zer metodologia baliatuz bideratu den 

nabarmenduko dugu. Bertan aurkituko dugu dagokion fitxa. Hirugarrenik, lortutako emaitzak 

ikusiko ditugu, egin diren galderen arabera banatuta. Azkenik, zenbait ondorio aterako ditugu, eta 

Aldundiak Gipuzkoan partaidetzaren kultura eta Gobernu Irekiaren eredu berria finkatzeko hartu 

dituen konpromisoak ikusiko ditugu.  

Txosten honetan jasotzen diren partaidetza prozesuaren emaitzak ateratzeko, azterlan sozial eta 

estatistikoei dagozkien kalitate estandarrak erabili dira. Hala, emaitzak egiazkoak eta fidagarriak 

direla bermatzen da, datuak zorrotz babesten dira eta anonimatua nahiz konfidentzialtasuna 

zaintzen dira, Datuak Babesteko Euskal Agentziarekin eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 

abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin bat etorriz. 
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0. SARRERA  

GIPUZKOAk  Aurrekontu Irekien prozesu berri batean parte hartzeko deia egin die berriz ere 

herritarrei. Hala, Gobernu eredu berriaren adierazgarri, erreferentziazko Lurralde Historiko gisa 

finkatu da. Foru Administrazioan Gobernu Irekia finkatzeko beharrezkoa da herritarren eta haien 

ordezkarien artean konfiantza sortzea, kontu gardenak egitea, kontu emakida eraginkorra eta 

“garantista” egiten laguntzea, eta partaidetza prozesuak guztiontzat gobernatzeko modu berria 

ekarriko duen mekanismo gisa finkatzea. 

Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza ekimena berriz ere formulatu da herritarrek modu irekian 

adierazi ahal izateko zer kezka, nahi, gomendio eta iradokizun dituzten 2018ko ekitaldiari begira. 

Gure herritarrak  protagonista bihurtzeko, beharrezkoa da erantzukizun partekatua eta jarduketa 

egokia instituzionalizatzea, une honetan zalantzan jartzen baita erakundeen legitimitatea.  

Mendebaldean gertatzen ari diren aldaketa sozialek Gipuzkoan ere eragina izan dute. Hori dela eta, 

inoiz baino beharrezkoagoa da gobernu parte-hartzailean eta herritarren partaidetzan 

aurrerapausoak ematea, etorkizuna guztion artean eraikitzeko. Ekimen honek hainbat onura 

ekarriko ditu, hala nola herritarren partaidetza sendotzea aldaketarako tresna gisa. Horrez gain, 

Lurralde Historikoaren aurrerapenean eta etorkizunean ere eragina izango du. 2015-2019 aldirako 

Gobernu Onaren estrategia ere norabide horretan doa, helburu hau izanik: “gobernatzeko moduak 

eraldatzea eta gobernu ona Gipuzkoako Foru Aldundiko nortasunaren ikur bihurtzea”. 

Gipuzkoako Foru Aldundiko 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoak gobernu ireki eta parte-

hartzailearen eredua proposatzen du. Pertsonak hartuko ditu oinarri, baita hauek ere: 

� Lidergo eraldatzailea eta gainerako erakundeekin nahiz gizarte antolatuarekin partekatuta. 

� Partaidetza publikoa eta pribatua proiektu estrategikoei bultzada emateko. 

� Herritarrekin eta lurraldeko gainerako eragile ekonomiko eta sozialekin une oro 

elkarreragina izatea eta erabakiak hartzea. 

� Foru Aldundiko talde politikoek eta teknikoek partaidetza aktiboa eta protagonista izatea 

gobernuko ekintzen lehentasunen jarraipena eta ebaluazioa egiteko, irmotasuna, 

erantzukizuna eta gardentasuna irizpide hartuta. 

 

Hori dela eta, Aurrekontu Parte-hartzaileen ekimenak herri bokazioa du. Euskadiko Toki 

Erakundeen Lege berriak mugarri bat ezarri du. Hala, Euskadin proiektatu beharreko partaidetzaren 

eta gobernu berriaren arauak zehaztu dira. Gipuzkoa norabide horretan aurrerapausoak ematen ari 
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da, herritarren eta espazio publikoaren artean loturak indartuz, eta jarduketa politikoen balio 

kolektiboa bultzatzen. Hau da, herritarrek eta gizarte eragileek politika publikoen erabakietan eta 

garapenean murgildu behar dute, parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzeko, eta 

Foru Erakundearen lan metodoak nahiz kudeaketa sistemak hobetzearen eta modernizatzearen 

aldeko apustua eginez. 

Herritarren partaidetza kudeaketa publikoan sartzea lagungarria izango da konfiantza hori sortzeko; 

izan ere, gobernuak sendotu, politika publikoak legitimatu, gizarte aniztasuna integratu, gizartearen 

interesak agenda publikoan sartu, herritarrak bizitza publikoaren antolamendu prozesuetan 

murgildu, eta gizarte zibilaren eginkizuna sendotuko da. 

Horrenbestez, Gipuzkoako Foru Aldundiak erronkari heldu dio, eta 2015-2019 Kudeaketa Plan 

Estrategikoan bere gain hartzen du garai berri honetarako beharrezkoa dela Gipuzkoako Foru 

Aldundi modernoa, eraginkorra, hurbila eta apala martxan jartzea eta finkatzea. Oinarrizko 

printzipio hauek izango ditu: akordioak bilatzea, lidergo partekatua, soiltasuna, gobernu ona eta 

entzuteko gaitasuna. Hala, jorratu beharreko lehentasunak identifikatzeko, eta konponbide 

eraginkorrak planifikatzeko nahiz martxan jartzeko gai izango da. Garai berri bat ausardiaz eta 

erabakitasunez jorratzeko lurraldea modernizatzeko ditugun erronka estrategiko nagusiak, eta 

elkarrekin lan egiteko Gipuzkoako etorkizunerako ilusioz beteriko proiektua eraiki ahal izateko, 

printzipio hauek oinarri hartuta: garapena, solidaritatea, kohesioa, partaidetza, erantzukizuna eta 

ongizatea. 
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HERRITAR 
PARTAIDETZA

SENDOTU

ZABALDU

ERRAZTU

HEDATU

 
1. PARTAIDETZA TESTUINGURUAN: GIPUZKOA ETA 

AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK 2018 
 
 

 

1.1. GIPUZKOAN PARTAIDETZAREN KULTURAREN ALDE EGINEZ   
 
Aurreko ekitaldian, Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak (Gobernatzeko eta Gizartearekiko 

Komunikazioko Departamentua) Aurrekontu Irekiak 2017 partaidetza prozesua jarri zuen martxan. 

1547 herritarrek hartu zuten parte, eta jardunbide politikoei lehentasuna emateko, proiektuak 

aukeratzeko eta Gipuzkoako Foru Aldundia osatzen duten departamentuei haien ekarpenak modu 

irekian helarazteko aukera izaten zuten. Ekimenak arrakasta izan zuen, aurreko ekitaldiekin 

alderatuta partaidetzak nabarmen gora egin zuelako (% 329,72 aurreko ekitaldiarekin 

alderatuta). Beraz, emaitzei ez ezik, prozesuari berari ere balioa eman behar diogu, 

Gipuzkoan partaidetzaren kultura eta Gobernu Irekia finkatzea izan baita helburua.  

Helburu hori izanik, gure estrategian, harreman irekia izango dugu herritarrekin. Gainera, parte 

hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekiko ditugu. Hori dela eta, gure lurraldean partaidetza 

bultzatuko duten ekintzak, ekimenak eta prozesuak gauzatzea helburu izango duten lau ardatz 

ezarri dira.  
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HELBURUAK Herritarren ekimenak entzun eta partaidetzako kultura sustatuko duten antolaketako 
egiturak martxan jartzea

Partaidetzako kultura gehiago eta kultura sendoagoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
kudeaketarako alor eta eremu guztietan

Herritarrekin, erakunde sozialekin eta udalekin lankidetza hobea eta eraginkorragoa, ohikoa 
eta egonkorra erakustea ohiko praktikan

Herritarren partaidetza ulertzeko eta praktikatzeko gidaliburuak haien esku jartzea

Partaidetzako prozesuen garapenean eta praktikatzeko gidaliburuak haien esku jartzea

Aldundiaren eta herritarren artean informazio eta komunikazioko kanal erabilgarri eta 
eskuragarriak edukitzea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azken batean, aurrekontu irekiak egitea xede duen partaidetza prozesua inplementatzeko, zuzenean 

eta gardentasunez sartu behar ditugu gure herritarrak Lurralde Historikoaren kudeaketan. Ildo 

horretan, herritarren partaidetzak askotariko aukerak eta onurak ematen ditu, eta, horien bidez, Foru 

Aldundi modernoa, eraginkorra, gardena, eta batez ere herritarrekiko hurbila bultzatzen da. 

Horrenbestez, prozesu honek aurrekoaren lorratz berberari jarraituko dio, helburu hauekin: 

 

▲ Herritarrak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkartzea, haien eginkizunaren eta 

kudeaketaren berri emanez.  

▲ Gure herritarrek dituzten lehentasunak eta beharrizanak ezagutzea, eta guztion eskariei 

dagozkien konponbideak ematea. 

▲ Gipuzkoako egunerokotasunean, gizartearen protagonismo aktiboa bultzatzea, herritarrak 

lurraldeko bizitza publikoaren ikusle hutsak izan ez daitezen. 

▲ Foru Aldundi efikaza, zentzuzkoa, eraginkorra eta gardena finkatzea kudeaketa publikoan, 

eta horretarako, herritar ahaldunduak izatea. 

▲ Hausnarketa aktiborako, eztabaidarako eta solidaritaterako kanalak irekitzea, herritarren eta 

Foru Aldundiaren arteko elkarrizketa eta komunikazioa hobetu ahal izateko.    

▲ Aurrekontu irekiak onartzea, herritarrek, ordezkari politikoek eta langile teknikoek 

egiaztatutakoak.  
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Martxoa - Apirila 

•Definizioa: 
komunikazio 
kanpaina, 
prozesuaren 
koordinazioa, 
logistika eta 
jarduketa 
antolatzen dira

Maiatza - Ekaina

•Parte-hartzea:
partaidetza 
karpak jartzea, 
online 
galdetegia 
egitea eta 
ekimena gizarte 
zibilari 
aurkeztea

Uztaila - Iraila 

•Zirriborroa:
Aurrekontuaren 
zirriborroa 
egiten da. 

Urria - Abendua 

•Onartzea: 
Batzar 
nagusietan, 
herritarrekin 
egiaztatutako 
aurrekontuak 
onartzen dira.

1.2. ZEIN IZAN DA PARTAIDETZA PROZESUAREN EGUTEGIA? 

2017ko Aurrekontu Parte-hartzaileak 2017 herritarrei itzultzeko prozesua amaitu ondoren, 

Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak aurtengo partaidetza ekimena martxan jartzeko behar 

den makineria guztia mugituko du. Lurraldearen neurriak kontuan hartuta, proiektu honek 

planifikazio handia eta zehaztasun maila handia behar du, eta ekimena gizarteratu eta koordinatu 

egin behar da.  

Partaidetza prozesuaren egutegia hainbat fasetan laburbildu daiteke. Martxoan hasten da 

planifikazioa, eta aurrekontu irekiak onartzen direnean amaitzen da, herritarrekin abenduko Batzar 

Nagusietan egiaztatuta.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiak ekitaldi honetan irizpide nahikoak izango ditu lurraldeko herritarrek 

aurrekontuei buruz duten ikuspegia egiaztatzeko, eta jarduketa politikorako ildoak garatzeko; hau 

da, Aldundiak dagozkion politiketarako erabiltzen duen aurrekontua.   

Berriz ere aipatu behar da Aurrekontu Irekiak 2018 gauzatzeko, partaidetza prozesu landua eta 

garantista baliatuko dela. Foru Erakundearen partaidetzarako atarian zehazten den bezala, 

herritarrekin komunikatzeko eta publizitate aktiboa egiteko estrategia ezarri da. Era berean, epe 

jakin batzuk ezarri dira Lurralde Historikoak dituen beharrizanei erantzuteko. Hala, prozesuak 

modu integralean eman die erantzuna proposatutako ekimenei, koherentzia eta gardentasun 

handiagoa emanez. Horretarako, aurrez aurreko kanalak eta herritarren arretarako eta 

partaidetzarako kanal birtualak jarri dira eskura.  

Era berean, nabarmentzekoa da herritarrentzat interesgarriak diren eta egunez egun haiengan 

eragina duten hainbat proiektu eta ekimen martxan jarri direla, benetako beharrizanekin bat 
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datorren metodologia pixkanaka egokitu dela, eta hobetzeko hainbat irizpide proposatuko direla 

herritarren partaidetzarekin eta ahalduntzearekin lotuta.  

 

1.3. PROZESUA GIZARTERATZEKO BIDEAK 

Komunikatzeko estrategia bide hauen bitartez egituratu da. Hala, prozesua zabaltzea, hedatzea eta 

gizarteratzea bermatu da. 

  

� Komunikabideetan eta sare sozialetan zabaltzea 

� Galdetegiak etxez etxe bidaltzea 

� Partaidetza birtuala 

� Herriz Herri kanpaina  

� Topaketa tematikoak entitateekin eta elkarteekin (Topaketak) 

 

1.3.1. KOMUNIKABIDEETAN ETA SARE SOZIALETAN ZABALTZEA 

Aurrekontu irekien prozesua prentsaurrekoan aurkeztu zuen Imanol Lasa Gobernantzako eta 

Gizartearekiko Komunikazioko foru diputatuak, 2017ko maiatzaren 2an. Hala, hasiera eman zion 

partaidetza prozesuari. Aurkezpen horrek oihartzuna izan zuen prentsan (Gipuzkoan), eta 

prozesuaren inguruko hainbat xehetasun eman ziren:  

� Nola parte hartu, eta zer galdera egiten diren. 

� Lurralde osoan, 310.000 galdetegi baino gehiago banatu zituzten. 

� Prozesurako diseinatutako mapa aurkeztu zuten. Foru Departamenduen kudeaketaren 

inguruko emaitzak, kopuruak, datuak eta proiektu nagusiak hartzen ditu barne. 

� Karpen egutegia, aurrez aurre parte hartu nahi duten herritar guztientzat. 

� Prozesu horrek zer berrikuntza ekarri dituen, arreta berezia jarrita parte-hartze birtualerako 

egindako hobekuntzetan eta egokitzapenetan.  

Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikaziorako Departamentuak eta Herritarren 

Partaidetzarako Zuzendaritzak prozesua era aktiboan gizarteratzearen aldeko apustua egin dute. 

Horretarako, prentsan, irratian eta sare sozialetan zabaldu dute ekimena. Gainera, Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Facebook eta Twitter kanalen bidez, prozesu birala izatea bultzatu dute 

(#AurrekontuIrekiak traol-hitza erabili dute). 
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1.3.2. GALDETEGIAK ETA MAPAK ETXEZ ETXE BIDALTZEA 

310.000 galdetegi baino gehiago banatu dituzte Gipuzkoako etxeetan. Gidaliburu horietan, 

partaidetza bultzatzeko galderak ez ezik, Gipuzkoako Foru Aldundiko ekintza garrantzitsuenei 

buruzko informazioa jaso da laburbilduta. Gipuzkoako etxe guztietara Aurrekontu Irekiak 2018ren 

eskuliburua banatzeari esker, prozesu honen partaidetza demokratizatu da. Gainera, lurralde osoan 

zabaltzen laguntzen du. Horrez gain, telefono bidezko etengabeko linea prestatu zuten, edozein 

herritarri laguntzeko eta prozesuaren inguruan zituzten zalantzak argitzeko, edota martxan jarritako 

gizarteratzeko kanpainaren inguruan sor zitekeen beste edozein gertakizunetarako.  

Galdetegian zehazten den bezala, parte hartu nahi izan duten herritar guztiek kanal horien bidez 

haien galdetegiak bidaltzeko aukera izan dute, maiatzaren 2tik ekainaren 30era bitartean:  

� Partaidetza karpetan prestatutako kutxak erabili dituzte. 38 herritan jarri dituzte.  

� Online, gipuzkoa.eus/irekia/partaidetza webgunean. 

� Foru Aldundiko Erregistroan eta Tokiko Erregistro Publikoetan 

� Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitzan (Gipuzkoa plaza, Donostia).  

Galdetegiekin batera, 2017. urtean Gipuzkoako Foru Aldundia osatzen duten Departamentuek 

martxan jarritako jardunbideak eta inbertsio estrategikoak azaltzeko mapa bidali zuten etxez etxe. 

Horrez gain, 2017ko Foru Aurrekontuen esparruan diru-sarrerak egiteko eta gastuak bideratzeko 

askotariko bideak azaltzeko infograma ere egin zuten. Kasu honetan, pedagogia egin da, eta tresna 

bisual funtzionalak eta eskuragarriak erabili dira bildutako diruaren jatorria eta hainbat politikarako 

erabiltzen diren partidak ikusarazteko. Hala, herritarrak gardentasunez eta modu garantistan 

ahaldundu dira. 

1.3.3. PARTAIDETZA BIRTUALA  

Aurrez aurre parte hartzeko kanalen osagarri gisa, berriz ere gaitu da 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/partaidetza/ webgunea. Bertan, prozesuaren inguruko galdetegia 

eta informazio xehatua jasotzen dira. Gure gizartearen egunerokotasunean tresna teknologikoek eta 

birtualek duten garrantzia aintzat hartuta, ezinbestekoa da teknologia berrien bidez partaidetzarako 

aukera ematea, arin, erraz eta azkar helarazteko bilatzen ari garen informazioa, eta, horrenbestez, 

parte hartzeko ohiko kanalez gain beste aukera batzuk ahalbidetzeko.  
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1.3.4. HERRIZ HERRI KANPAINA 

Herriz Herri kanpaina prozesuaren mekanismo giltzarrietako bat da. Oraingo honetan, nabarmen 

areagotu da partaidetza karpak erabili dituzten herrien kopurua. Horietan, herritarrek prozesuaren 

inguruko informazioa eskuratu ahal izan dute, eta parte hartzeko nahiz haien zalantzak argitzeko 

aukera izan dute. Zehazki, 38 udalerri txiki, ertain eta handitan jarri dituzte partaidetzarako karpak, 

eta 10:00etatik 19:00etara bitartean egon dira erabilgarri, etenik gabe.  

Hala, herrien kopurua nabarmen areagotu da, iazko partaidetza ekimenarekin alderatuta (16 herri). 

Beraz, lurralde osoan aurrez aurreko partaidetza bermatu ahal izan da. Kualifikatutako hiru 

dinamizatzaile aritu dira karpak bideratzen, eta, horien bidez, galdera hauek egin zizkieten 

prozesuan interesa izan duten herritarrei: 

� Zer diren Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontuak. 

� Zergatik aukeratu diren data horiek partaidetza prozesua martxan jartzeko. 

� Zer garrantzi ematen zaion herritarrekin egiaztatutako aurrekontuen ekimenari.  

� Zer kanal prestatu dituzten partaidetza eraginkor izan dadin. 

� Herritarrek prozesuaren inguruan izan dituzten zalantzak argitu ziren.  

� Laguntza eman zitzaien galdetegian proposatzen ziren ariketak egiteko. 

� Herritarrak animatu zituzten egiaztatzeko prozesu aberasgarrian eta irekian parte hartzera. 

Jarraian, 40 egunetan partaidetza aktiborako karpak zer udalerritan (guztira, 38) jarri ziren 

zehaztuko dugu. Era berean, toki erakundeetan eginiko bisiten datak eta herriak gogorarazten dira. 

Kasu honetan, gogorarazi behar da Foru Aldundiak harrera egiteko eta udalerri eta geografia eremu 

guztietara iristeko konpromisoa duela, eta biztanleen kopurua ez dela kategoria baztertzailea izan. 

DATA HERRIALDEA LEKUA BIZTANLEAK 

2017/5/2 Urnieta Udaletxeko plaza 6.247 

2017/5/3 Donostia Katalunia plaza 186.064 

2017/5/4 Donostia Gaskoinia plaza 186.064 

2017/5/5 Donostia San Martin kalea 186.064 

2017/5/8 Hernani Plaza Berria 19.712 

2017/5/9 Oiartzun Udaletxeko plaza 10.175 

2017/5/10 Pasaia Euskadi Etorbidea 16.207 

2017/5/11 Irun Ensantxe plaza 61.608 

2017/5/12 Astigarraga Foru Enparantzan 5.880 
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DATA HERRIALDEA LEKUA BIZTANLEAK 

2017/5/15 Andoain Goiko plaza 14.613 

2017/5/16 Orio Herriko plaza 5.851 

2017/5/17 Getaria Herriko frontoia 2.818 

2017/5/18 Azkoitia Herriko plaza 11.587 

2017/5/19 Zarautz Lege Zaharren enparantza 23.117 

2017/5/22 Azpeitia Enparantza Nagusia 14.666 

2017/5/23 Zumaia Eusebio Gurrutxaga plaza 9.840 

2017/5/24 Deba Foruen plaza 5.480 

2017/5/25 Eibar Untzaga plaza 27.380 

2017/5/26 Elgoibar Foru enparantzan 11.594 

2017/5/29 Mutriku Txurruka plaza 5.329 

2017/5/30 Mendaro Herriko enparantza 2.031 

2017/5/31 Aretxabaleta Herriko plaza 6.993 

2017/6/1 Antzuola Herriko plaza 2.176 

2017/6/2 Arrasate Biteri plaza 21.987 

2017/6/6 Eskoriatza Fernando Eskoriatza plaza 4.080 

2017/6/7 Segura Juan Deuna plaza 1.472 

2017/6/8 Urretxu Iparragirre plaza 6.805 

2017/6/9 Beasain Zubimusu plaza 13.949 

2017/6/12 Zegama Jose Maiora plaza 1.514 

2017/6/13 Zaldibia Santa Fe plaza 1.575 

2017/6/14 Zumarraga Euskadi plaza 9.918 

2017/6/15 Legazpi Euskal Herria plaza 8.485 

2017/6/16 Bergara San Martin Agirre plaza 14.743 

2017/6/19 Irura San Miguel plaza 1.785 

2017/6/20 Asteasu Lege Zaharren enparantza 1.505 

2017/6/21 Villabona Berdura plaza 5.891 

2017/6/22 Legorreta Korta eta Zapas plaza 1.443 

2017/6/26 Lezo Gurutze Santuaren plaza 5.960 

2017/6/27 Hondarribia San Pedro kalea 16.950 

2017/6/30 Tolosa Foruen enparantzan 19.175 

  GUZTIRA 586.605 

Iturria: guk egina.  

Unibertso osoa kontuan hartuta (Gipuzkoan, orotara, 717.832 biztanle daude erroldatuta 

Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera), Herriz Herri kanpaina 100 biztanletik 80ra iritsi ahal 

izan da1; hau da, guztira, herritarren % 81,7ra, eta nabarmen hobetu da kanpainan zehar karpek izan 

duten presentzia iaz izandakoarekin alderatuta.  

 

                                                           
1
 Kasu honetan, ekimenaren potentzialtasun estatistikoa ikusarazten ari gara, Gipuzkoako unibertso osoa 

kontuan hartuta, eta adina aldaera gisa baztertu gabe (gogora dezagun, erroldatuta dauden 16 urtetik gorakoek 
besterik ezin izan dutela ekimenean parte hartu).  
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1.3.5. TOPAKETA TEMATIKOAK ENTITATEEKIN ETA ELKARTEEKIN 

Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza ekimena gizarteratzeko prozesua amaitzeko, proiektua 

aurkeztuko da eta elkarrizketa zuzena egin da entitateekin, gizarte erakundeekin eta askotariko 

elkarteekin, Topaketak ekimenaren bidez.  Gizarte ordezkariak eta elkarte egitura funtsezko 

eragileak dira gure gizartean, bai dituzten ezagutzengatik, bai helarazten diguten taldeko 

ikuspegiagatik. Hori dela eta, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko foru diputatua 

Imanol Lasak eta Herritarren Partaidetzarako zuzendari orokorra Joseba Muxikak bileren egutegia 

ezarri zuten hainbat gizarte eragilerekin haien ahotsa entzuteko asmoz, eta Aurrekontu Irekiak 2018 

partaidetza ekimenean parte hartzeko nahiz ekarpenak egiteko gonbidapena egiteko asmoz. 

Guztira, 28 topaketa egin dituzte hainbat elkarterekin eta entitaterekin, eta 500 pertsona joan ziren 

horietara. Jarraian, Aurrekontu Irekiak 2018 kanpainan izandako bileren zerrenda jarri dago 

ikusgai:  

HERRIA DATA ERAKUNDE MOTA BERTARATUTAKOAK  
ANDOAIN 

2017/5/15 
Hirugarren sektorea – Gizarte 

kolektiboak 
14 

ANTZUOLA 2017/6/1 Herritarrak 21 
ARETXABALETA 

2017/5/26 
Ikastetxeak eta prestakuntza 

zentroak 
21 

ARRASATE 2017/5/26 Mondragon unibertsitatea 16 
ASTIGARRAGA 2017/6/8 Lehen sektorea 15 

AZKOITIA 
2017/5/18 

Ikastetxeak eta prestakuntza 
zentroak 

33 

AZPEITIA 2017/5/22 Merkataritza 12 
DEBA 2017/5/24 Elkarte kulturalak 21 

DONOSTIA 2017/5/5 Deustuko Unibertsitatea 43 
DONOSTIA 2017/5/3 Ikastetxeak 56 

EIBAR 2017/5/25 Erretiratuen elkartea 41 
ELGOIBAR 2017/5/26 Ikastetxeak 15 
GETARIA 2017/5/17 Erretiratuen elkartea 23 
HERNANI 

2017/5/8 
Ikastetxeak eta prestakuntza 

zentroak 
11 

IDIAZABAL 2017/6/16 Lehen sektorea 10 
IRUN 

2017/5/11 
Hirugarren sektorea – Gizarte 

kolektiboak 
15 

LEGAZPI 2017/6/15 Erretiratuen elkartea 12 
LEZO 2017/6/26 Herritarrak 10 

OIARTZUN 2017/5/9 Kirol eta kultura elkarteak 8 
ORDIZIA 2017/6/9 Garapen ekonomikoa 13 

ORIO 2017/5/16 Ikastetxeak – Gurasoen elkartea  12 
PASAIA 2017/5/10 Ikastetxeak 21 
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HERRIA DATA ERAKUNDE MOTA BERTARATUTAKOAK  
TOLOSA 2017/6/30 Garapen ekonomikoa 4 
TOLOSA 2017/6/22 Hirugarren sektorea 12 

URRETXU 2017/6/8 Garapen ekonomikoa 9 
ZARAUTZ 

2017/5/29 
Ikastetxeak eta prestakuntza 

zentroak 
25 

ZUMAIA 2017/5/23 Erretiratuen elkartea 23 
ZUMARRAGA 2017/6/15 Erretiratuen elkartea 11 

GUZTIRA     527 

 

Askotariko gizarte sektoreek eta kolektiboek eginiko ekarpenen inguruan eztabaidatu zuten, eta 

aktan jaso dira (ad hoc txostenean sartu dira). Era berean, Aurrekontu Irekiak 2018rako galdetegia 

betetzera animatu zituzten bertaratuak. 

1.4. ZER GALDETU ZAIE HERRITARREI? 

 

Aurrekontu Irekiak 2018 ekimenean, Gipuzkoan erroldatuta dauden 16 urtetik gorako edozein 

herritarrek izan du parte hartzeko aukera. Aurrekontu Irekien prozesurako hiru ariketa proposatu 

dira. Horietan, galdera irekiak eta itxiak daude tartekatuta:  

� 1. GALDERA IREKIA: Zer proposamen dituzu 2018ko aurrekontuetarako? 

� 2. GALDERA IREKIA: Zein da zure ustez Gipuzkoako etorkizuneko erronka 

nagusia? 

� 1. GALDERA ITXIA: Zer hiru arlotan nahiko zenuke Aldundiak inbertitzea? 

Planteamendu metodologiko horri esker, herritarrek dituzten hausnarketa, kezka, nahi, gomendio 

eta iradokizun nagusiak jaso ahal izan ditugu, eta Foru Aurrekontuak egiteko esparruan Foru 

Erakundeak hartu beharreko norabidea bideratu da. 

Lehen bi galderetan, modu irekian proposatzen da etorkizuneko testuinguruan Lurralde Historikoak 

dituen aurrekontu beharrizanen eta erronken inguruko proposamenak egitea. Galdera itxi bakarra 

dago, eta, bertan, hamaika proposamenetatik hiru item aukeratzea proposatzen da, Foru Aldundiko 

Departamentuek datorren ekitaldian jorratuko dituzten jardunbideak eta proiektuak martxan 

jartzearekin lotuta. Hau da item horien zerrenda:  

1. Gizarte zerbitzuak 

2. Sustapen ekonomikoa eta enplegua 

3. Azpiegiturak 

4. Garraio publikoa 

5. Kultura 
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6. Turismoa 

7. Ingurumena 

8. Iruzurraren aurkako borroka 

9. Nekazaritza, abeltzaintza eta mendiak 

10. Lana eta familia uztartzeko politikak eta Berdintasuna 

11. Euskara 

Orotara, askotariko teknika estatistiko konbinatuz (analisi kualitatiboa 1. eta 2. galderetara, eta 

kuantitatiboa, 3. galderarako), datuen bilketa eraginkorra bermatzen da, eta jasotako emaitzetan 

balio handia dute.  

 

1.5. ZER BERRIKUNTZA EKARRI DITU PARTAIDETZA PROZESU HONEK? 

 

Orain arte ezarri diren askotariko partaidetza prozesuen lorratzari jarraikiz, Aurrekontu Irekiak 

2018 partaidetza ekimena, funtsean eta forman, prozesu berria eta berritzailea da. Jarraian, 

Gipuzkoan partaidetzaren kultura sendotzeko asmoz txertatutako hainbat berrikuntza 

nabarmenduko ditugu:  

1. Gizarteratze eraginkorragoa: Nabarmen hobetu dira prozesua zabaltzeko bideak; 

izan ere, aurreko ekitaldian (guztira, 310.000) baino 25.000 galdetegi gehiago 

bidali dira etxez etxe. Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jardunbideak nahiz 

jarduketa politikak azaltzeko mapa didaktiko berriak ere egin dituzte.  

2. Parte hartzeko egun gehiago: 60 egun egon dira; iazko prozesuan, berriz, 44.  

3. Presentzia handiagoa kalean: aurreko ekitaldian, partaidetzarako karpak 16 

herritan jarri zituzten; oraingo honetan, berriz, 38 herritara iritsi dira Herriz Herri 

kanpainan. Hortaz, eragin potentziala herritarren % 81,7 izan da.  

4. Topaketa gehiago gizarte zibilarekin: hainbat gizarte entitaterekin eta 

erakunderekin izandako topaketetara bertaratutakoen kopurua handitu egin da. 

Hala, 500 pertsona baino gehiago egon dira 28 topaketetan.  

5. Galdetegi eskuragarriagoa eta pedagogikoagoa: ikusizko galdetegiaren diseinua 

eta metodologia hobetu egin dira. Hala, ekarpen irekiak egitearen eta herritarrek 

iritziak ematearen aldeko apustua egin da.  

6. Hobekuntzak partaidetza birtualean: galdetegi birtuala hobetu da; izan ere, bide 

horren bitartez parte hartu nahi izan duten herritarrentzat eskuragarriagoa, 

erabilgarriagoa eta errazagoa izan da.  
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2. METODOLOGIA 
 

Ikuspuntu metodologikoa bat dator datu estatistikoak aztertzeko erabili ohi diren ikerketa teknika 

kualitatibo eta kuantitatiboekin. Horretarako, kalkulu estatistikoak aplikatu dira emaitzen 

ezaugarriak zehazteko, lurraldea ordezkatzen duen lagin gisa.  

 

2.1. PARTAIDETZA MAILAREN ANALISIA 

Lagin horren neurrian, Aurrekontu Irekiak 2018 prozesurako prestatu diren askotariko kanalen 

bidez galdetegia behar bezala bete duten partaide guztiak sartu dira. Baldintza hauek bete behar 

izan dituzte: 16 urte baino gehiago izatea eta Gipuzkoan erroldatuta egotea. Modu xehatuan, 

adierazle eta aldaera hauen arabera hartuko da kontuan partaidetza:  

� Online partaideen kopurua, erregistro publikoren batera edo Gipuzkoako Foru 

Aldundira gidaliburua bidali duten edo karpetan aurrez aurre parte hartu dutenen 

kopuruarekin alderatuta.   

� Parte hartu duten emakumeen kopurua, parte hartu duten gizonen kopuruarekin 

alderatuta. 

� Laginaren batez besteko adina. 

 

Metodologiaren inguruko oharra: Emaitza horietan, jasotako datuak iragazi egingo dira (aurrez 

aurrekoak nahiz online bidezkoak). Era berean, histograma bat egingo da adinaren banaketa 

jasotzeko, eta aurrez aurreko laginaren banaketa geografikoa aintzat hartuko da.  

 

2.2. EKARPENEN ANALISI IREKIA (1. galdera – 2. galdera)  
 
Herritarrek 1. eta 2. galderen inguruan eginiko ekarpenak kategorien arabera kuantifikatu eta 

kodetuko dira. Hala, mapa kualitatibo bat egin ahal izango da partaideen osatutako laginak eginiko 

ekarpenak jasotzeko.  
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2.3. PROIEKTUEN AUKERAKETARI BURUZKO ANALISIA (3. galdera) 

3 itemak aukeratzearen inguruko analisian, 11 jardunbide jasotzen dituen katalogoa ageri da. 

Horretarako, hautatutako kasu guztiak zenbatuko dira. Kasu honetan, proiektu bakoitzeko gehitu 

egingo da (Σ), hierarkiaren araberako sailkapena egiteko, gehien hautatu denetik gutxien hautatu 

denera.  

 

2.4. FITXA TEKNIKOA 

 

� Unibertsoa: 618.256 (2014/12/31ko errolda, Gipuzkoan erroldatutako 16 urtetik 

gorako pertsonak) [318,054 emakume eta 300,202 gizon] 

� Laginaren neurria: 2.859 pertsona 

� Laginketa egiteko metodoa: Ausazko laginketa bakuna 

� Konfiantza maila: Kalkulua egiteko % 95eko konfiantza maila erabili da (% 

95eko probabilitatea dago errore tartea laginketa neurri horretarako kalkulatutakoa 

izateko) 

� Errore tartea: 618.256 biztanletatik 2.859 pertsonako lagina hartuta, gehienez ere 

% 1,8ko errore tartea lortzen da. 

� Informazioa jasotzea: Karpetan eginiko ekarpenak, Topaketak, gidaliburuak 

bidaltzea eta online bidea.  

� Ekimenak egiteko datak: 2017ko maiatzak 02 – ekainak 30 
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Emakumeak; 

58%

Gizonak; 30%

Daturik gabe; 

12%

3. EMAITZAK 

 

3.3. PARTAIDETZAREN EMAITZAK 

 

Guztira, laginak 2.859 pertsona hartzen ditu barne. 

Jarraian, generoaren eta adinaren arabera xehatutako datuak ematen ditugu:  

3.1.1. Partaidetza, generoaren arabera 

Emakumeen partaidetza (% 58) gizonena (% 30) baino handiagoa da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Partaidetza, adinaren arabera 

Batez besteko adina 48,6 urtekoa da. Histograma honetan, banaketa adin tarteen arabera ikus 

daiteke.  
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3.1.3. Jasotako ekarpenen kopurua 

Guztira, 7.683 ekarpen kuantifikatu eta kodetu dira. 

  

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Partaidetzarako aukeratutako bideak  

Neurri ezberdinetako herrien arabera karpa ibiltariak jarrita egin den Herriz – Herri  kanpainan 

jaso da ekarpen kopuru gehien (% 83), prestatu diren gainerako kanalekin alderatuta. 

   

3%

6%

8%

83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Inkesten bidalketa

Topaketak

Web

Karpa

Partaidetza-ildoak

 Ekarpen kopurua 

1. Galdera  (1 g.) 4734 

2. Galdera (2 g.) 2669 

Topaketak 280 

Guztira 7.683 
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3.2. PARTAIDETZA PROZESUAREN EMAITZAK 

Jarraian, galdetegietan eginiko hiru galderei buruzko emaitzak jarri dira ikusgai. Horretarako, 

galdera irekietan (1. galderan eta 2. galderan) jasotako ekarpenen analisi kualitatiboaren analisia 

egin da. Gainera, galdera itxian (3. galderan) gehien aukeratu dituzten 3 jardunbideak jarri dira 

ikusgai.  

3.2.1 Galdera (1) Zeintzuk dira 2018ko Aurrekonturako zure proposamenak? 

 

Guztira, herritarrek 4.734 ekarpen egin dituzte galdetegiaren lehen ariketan. Bertan, parte 

hartu duten herritarrei 2018ko Foru Aurrekontuen inguruan dituzten ideiak, iradokizunak, 

gomendioak edo ikuspegia galdetzen zitzaien.  Herritarrek helarazitako ekarpenak kodetu eta 

aztertu ondoren, Sustapen Ekonomikoa, Landa Ingurua eta Lurralde Oreka 

departamentuak (871 ekarpen) eta Gizarte Politiketako Departamentuak (836 ekarpen) jaso 

dituzte ekarpen gehien. 

Jarraian, grafiko batean jasotzen da laburpen gisa departamenduz departamendu kodetutako eta 

kuantifikatutako ekarpenen grafikoa. Mapa gisa balio du, bertan ikusten baita zer lehentasun 

ematen dioten lagineko parte-hartzaileek lehen ariketa honetan politikei eta ekintzei. Gogorarazi 

nahi dugu xehetasunez kontsultatu daitezkeela herritarrek I. Eranskinean jasotako ekarpenak.  
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Herritarrek askotariko ekarpenak egin dituztela aintzat hartuta, jarraian Departamendu 

bakoitzean gehien errepikatzen diren ekarpenak aztertu ditugu. Hala ere, gogorarazi behar dugu 

helarazitako zenbait ideia eta ekarpen ez direla Foru Aldundiaren eskuduntzakoak. Hori dela 

eta, partaidetza prozesu hau herritarrei itzultzeko fasean –Foru Departamenduek banan-banan 

erantzun diete Gipuzkoako herritarrek adierazitako kezka eta beharrizanei–, Foru Erakundearen 

eskuduntzen egituraren inguruan herritarrek eginiko ekarpenak jasoko dira, baita beste atal eta 

administrazioko espazio batzuei dagozkien beste batzuk ere, izan tokiko esparrukoak, izan 

estatuko esparrukoak.  
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1. Diputatu Nagusiaren Alorra (356 ekarpen) 

 

Diputatu nagusiaren kabinetera bideratutako ekarpenetan, lehenik eta behin, euskararen 

erabilera sustatzeko eta lurraldean hizkuntza berdintasunean aurrerapausoak emateko 

ekimenak garatzea eskatzen da. Horretarako, laguntzak handitzeko eta euskararen ikaskuntza 

sustatzeko beharra nabarmendu da, baita administrazio publikoan euskara sustatzeko beharra 

ere, besteak beste. 

Bigarrenik, herritarrek adierazi dute beharrezkoa dela familia eta lana uztartzeko politiketan 

aurrerapausoak ematea, benetako uztartzea eraginkorra izan dadin, eta emakumeek eta 

gizonek familiako bizitza eta bizitza pribatua lanarekin uztartu ahal izan dezaten. Era berean, 

Foru Aldundiak generoaren arloan politika eraginkorren aldeko apustua egitea xede duten 

ekarpen ugari egin dira, emakume eta gizonen artean dagoen soldaten zirrikitua 

desagerrarazteko ekintzak, indarkeria matxistaren aurkako kanpainak eta emakumea gizartean 

ahalduntzeko kanpainak. 

Azkenik, Aldundiaren gobernua birbideratzera bideratutako hainbat ekarpen zerrendatu dira. 

Horrez gain, herritarren elkarbizitza eta aniztasuna sustatu da, eta horien artean, hauek 

nabarmentzen dira: elkarbizitza, giza eskubideak, justizia, bakea, gizarteratzea, arrazakeriaren 

aurkako borroka eta aniztasunaren sustapena. 
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2. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentua (412 ekarpen) 

 

Departamentu honetan sailkatutako lehentasunekin bat etorriz, kulturaren sustapena eta 

hedapena lehen lekuan daude kokatuta. Kasu honetan, herritarrek kultura arloko hainbat 

proiektu estrategiko proposatu dituzte (orokorrak eta zehatzak), baita kultura bonua eta 

biztanleria talde espezifikoei zuzendutako ekintza kulturalak handitzea ere. Gazteak eta 

adinekoak hartzen ditu barne. 

Bigarrenik, gazteei zuzendutako politikak garatzeko eta ezartzeko proposamenak eginkizun 

garrantzitsua izan du. Parte-hartzaileen laginak eskatzen du politikak egitean, gazteentzako 

inbertsioei lehentasuna ematea, deskontuak eta erraztasunak ematea kulturan eta gizarte 

sustapenean sarbidea izateko eta estratu horren prestakuntza eta ikaskuntzarako bekak babestea 

xede duten politikak eta programak bultzatzeko. Horrekin batera, oro har eta modu zehatzean 

gazteentzako aisialdira bideratutako programa aktiboetan sakontzeko beharra aintzat hartzen 

duten ekarpenak egin dira.  

Hirugarrenik, ekarpenen beste katalogo batean, Gipuzkoan kirola bultzatzeko, babesteko eta 

sustatzeko beharra adierazten da, bai kirol esparrura bideratutako berariazko politiken bidez, 
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bai jokoa ahalbidetzen duten azpiegituren bidez. Kasu honetan, I. Eranskinean jasotako eta 

islatutako ekarpenen artean, besteak beste, honako hauek jasotzen dira: eskolako kirola eta kirol 

txikiak bultzatzea, edo zenbait herritan kirol azpiegiturak eraikitzea. 

Laugarren lekuan, turismoaren sektorean sailkatuta dauden eta Departamentu honi bideratutako 

ekarpenak jasotzen dira. Berariaz, ekarpen askotan eskatzen da Gipuzkoa osoan turismoa 

garatzea (zenbait lurraldetan dagoen turismoaren kontzentrazioaren aurrean), baita sektore hori 

haztea ahalbidetzen duten azpiegiturak zaintzea ere. Edozein kasutan, turismoa bultzatzen duten 

politikak iraunkor izateko beharra sumatzen da. Lurraldeko zenbait zonatako turismoaren 

masifikazioa arazo larritzat ikusten dute. Hala, hazkunde arduratsua, iraunkorra eta 

errespetuzkoa zaintzeko beharra adierazi dute. 

Azkenik, Ondare Historiko eta Artistikoa babesteari eta kudeatzeari buruzko hainbat ekarpen 

daude, eta eraikin historiko ugari hobetzeko gomendioak egiten dira.  
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3. Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentua (64 ekarpen) 

 

Departamentu honetan sartutako herritarren ekarpenak, lehenik eta behin, Foru Aldundiko 

zerbitzu publikoen administrazioa modernizatzera eta hobetzera bideratuta daude. Kasu 

honetan, parte-hartzaileen laginak lehentasuna ematen dio izapide burokratikoak arintzeko 

beharrari eta erakunde garden eta herritar guztientzako eskuragarri batzuetarako esparruan 

aurrerapausoak ematea. Era berean, hainbat ekarpen biltzen dira langile publikoen lan 

baldintzak hobetzearen inguruan, askotariko esparruetako beste proposamen batzuen artean. 

Bigarrenik, herritarrek adierazi dute beharrezkoa dela Foru Erakundean oro har Gobernu 

Irekiaren proiekzioa sendotzea, eta, zehatzago, herritarren partaidetzan aurrerapausoak 

ematea. Azkenik, suteei aurre egiteko eta itzaltzeko prebentzio eta salbamendu zerbitzuetara 

bideratutako ekarpen bat egin da.  
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4. Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako 

Departamentua. (871 ekarpen).  

 

 

Zabal azaltzeko, enpleguren politika aktiboen eskaria izan da prozesu osoan gehien egin 

diren ekarpenetako bat. Herritarrek, lehentasun gisa, Lurralde Historikoan enplegua sortzea 

bermatuko duten programetan aurrerapausoak emateko beharrizana duela adierazi dute. 

Gainera, kalitateko enplegua sortu behar dela nabarmendu dute. Horretarako, soldata duina eta 

egiten diren lanen eta zerbitzuen neurrikoa izan behar du, eta emakumeak modu eraginkorrean 

sartu behar dira sektore ekonomiko guztien lan merkatura. Halaber, berariazko formulak 

eskaintzen dira helburu hori lortzeko. Besteak beste, ekarpen partikular hauek egin dituzte: 

enplegu azokak, obra publikoa edo ekonomia suspertzeko programak Gipuzkoako eskualde 

batzuetarako. Era berean, gazteentzat enplegurako politika aktiboak sustatzea lehentasuntzat jo 

dute ariketa horretan parte hartu duten herritarrek. Zehazki, biztanleria talde horretara 
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bideratutako ekintzetan eta programetan aurrerapausoak ematea prozesu osoan behin eta berriz 

egindako eskaria izan da. Horren barruan sartzen da gazteek enpresetara eta merkatu-hobietara 

sartzeko prestakuntza, talentuek ihes egin ez dezaten eta Gipuzkoako gazteei pertsona gazteen 

itxaropenei erantzuteko garapen sozioekonomikoa osatzen duen planaren parte izateko aukera 

emanez. 

Herritarrek adierazi dute, halaber, argi eta garbi egiten dutela garapen ekonomiko sendoa eta 

egonkorra bermatzeko politiken eta programen aldeko apustua. Espazio ekonomiko 

lehiakorra eta hedakorra finkatzeko, beharrezkoa da enpresei laguntzea (enpresa txiki eta 

ertainei), bai produkzioari begira dituzten helburuetan, bai oro har langileen eta zehatzago 

gazteen kontratazioari begira. Gainera, autonomoen egoera hobetzeko ekarpen asko egin 

dituzte. Horretarako, hainbat neurri proposatu dituzte, eta euren lana egiteko laguntzak eta 

onurak beharrezkoak direla esan dute.  Enplegu politika aktiboak proposatzea 35 urtetik 

gorako pertsonentzat begi bistako beharrizana dela uste dute. Hala, 35 – 40 – 45 – 50 – 55 

urteko biztanle taldeek lana bilatzeko besteek baino zailtasun handiagoak dituztela uste dute. 

Horrez gain, merkatari txikientzako laguntzak, tokiko ikuspuntutik begiratuta, lurraldeko 

garapen sozioekonomikoarekin loturiko esparruaren barruan bildutako beste kontu bat izan da.  

Bigarrenik, landa-inguruko garapena askotan errepikatu dute lagina osatzen duten parte-

hartzaileek. Ariketa hau osatu duten herritarrek baserriei nahiz baserritarrei laguntzea eskatu 

dute, baita Lehen Sektorea eta landa-ingurua zaintzea, babestea eta garatzea xede duten 

politikak babestea eta bultzatzea ere. Zehazki, ekarpen multzo handia egin dute. Ekarpen horien 

bidez, tokiko produktua babesteko eta bultzatzeko ekintzak, edota lehen sektorean enplegua 

babesteko ekintzak eskatzen dira. Azken kasu horretan, kezkaz ikusten dute landa-inguruan 

dagoen zahartzearen fenomenoa. Beraz, belaunaldi erreleboa bermatzeko politikak eskatzen 

dira, eta ikus daiteke populazio gaztearentzat aukera ona dela sektorea suspertzeko eta zahartzea 

lehen sektoreko lanaren indar gisa erabiltzeko soluzio gisa. 

Hirugarrenik, mendien zaintza eta babesa eta habitaten kudeaketa herritarrentzako 

oinarrizko eskari gisa agertu da. Partaideek eskatzen dute Gipuzkoako mendien eta basoen 

zaintzan, mantentze-lanetan, garbiketan eta babesean aurrerapausoak ematea, bai orokorrean, 

bai modu zehatzean, eskualde eta berdegune batzuetarako. Esparru horretan, bide eta basabideen 

babesa ere lehentasuntzat jo dute behin eta berriz.  

Laugarrenik, ariketa honetan parte hartu duten lagineko herritarrek beharrezkoa ikusten dute 

zientzia, teknologia eta berrikuntza bultzatzea. Horretarako, I+G+b bultzatzeko politikak eta 

programak bideratu behar dira, Gipuzkoa lurralde lehiakorra eta puntakoa izan dadin. 

Horretarako, langileen ekintzailetza eta prestakuntza ziurtatzea funtsezkotzat jo dute, bereziki 
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esku lan oso kualifikatua lortzeko. Horrek, era berean, lurralde osoaren garapen ekonomikoan 

eta guztion onerako izango du eragina. 

Bosgarrenik, behar-beharrezkotzat jo dute Lurralde Historikoan industria nahiz industria 

egitura bultzatzea, babestea, suspertzea eta horren alde egitea. Ekarpen batzuetan, era 

partikularrean eskatzen dute industria 4.0 garatzea eta inplementatzea. Beste gomendio 

batzuetan, berriz, herritarrek batez ere industria tradizionala dute helburu.  

Azkenik, lurralde oreka ere agertu da herritarrek eginiko ekarpenen artean. Ekarpen batzuetan, 

udalerri txikietako inbertsioak eta laguntzak handitzearen aldeko apustua egiten da, baita 

azpiegituretan teknologia egokitzearen aldeko apustua ere, adibidez, zuntz optikoa instalatzeko 

eta hedatzeko. 
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5. Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua (585 ekarpen) 

 

 

Departamentu honetara bideratutako ekarpenek agerian uzten dute lurraldean garraio 

publikoaren garapenak, egokitzapenak eta sustapenak dutela lehentasuna. Ildo horretan, 

hobekuntza orokorren katalogoa jasotzen da. Horien bidez, Gipuzkoako garraio publikoa 

handitzeko eta hobetzeko apustua egiten da. Horretarako, autobusen maiztasuna handitu behar 

da (bereziki gaueko ordutegietan eta asteburuetan, hurrenez hurren), eta loturak hobetuko dira, 

bereziki herri eta udalerri txikiagoetan. Gainera, herritarrek hainbat ekarpen helarazi dituzte. 

Hala, modu partikularrean eskatzen dute Deban garraio publikoa egokitzeko eta hobetzeko, 

baita Donostiarekiko eta probintzia arteko loturak ere, Astigarraga, Zarautz, Eibar, Oñati, 

Arrasate, Elgeta, Legorreta, Goierri edo Eskoriatza, besteak beste.  

Bigarrenik, herritarrek adierazi dute beharrezkoa dela garraio publikorako sarbidea izateko 

kostua murriztea. Horretarako, Mugi txartela aztertu behar da, eta kolektibo espezifikoei 

bideratutako deskontuak egin behar dira, besteak beste, gazteentzat eta adinekoentzat. Halaber, 

proposamen zehatzen artean, agerian geratu dira txartel bakar batean garraio zerbitzu 

ezberdinak bateratzeko eskaera, edo Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan 

garraiorako txartel bakarraren erabilera. 

Bizikletetarako bideak (bidegorriak) bultzatzea eta zabaltzea dago lehentasunen bigarren 

lekuan. Herritarrek, berariaz, bidegorri berrien proiektuak aipatu dituzte Mutrikun, Deban, 

Bergaran, Antzuolan, Arrasaten, Ordizian, Elgoibarren, Eskoriatzan edo Eibarren, besteak beste. 
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Halaber, bidegorrien sarea handitzea, egokitzea eta mantentzea eskatu dute, baita amaitzea eta 

bizikletetarako bideen bidez Lurralde Historikoko hainbat herri lotzea.  

Hirugarrenik, hainbat ekarpenetan, kontrako ikuspuntuak jasotzen dira Donostialdeako 

Metroaren proiektuaren inguruan. Zehazki, proiektuaren aurka daudenak nabarmendu behar 

dira. Azkenik, hainbat ekarpen daude Pasaialdea eta bere portua sustatzeko eskatzera 

bideratuta, baita hirigintza arloko plangintzara, kudeaketara, exekuziora eta diziplinara 

bideratutako beste zenbait ere.  
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6. Ogasun eta Finantza Departamentua (275 ekarpen) 

 

Departamentu honetara bideratutako ekarpenek iruzur fiskalaren aurkako borroka  hartzen 

dute abiapuntu. Kasu honetan, herritarrak esparru guztietan iruzurraren aurkako borrokan 

baliabide gehiago eskatzen dituzte, baita ikuskaritza fiskala handitzeko, tresna eraginkorrak 

erabiltzeko eta iruzurraren aurkako aurrerapausoak bermatzeko sistema ezartzeko ere. 

Bigarrenik, hainbat ekimen ekonomiko eta fiskal jaso dira. Horietan, hainbat proposamen 

fiskal nabarmendu behar dira; besteak beste, zergak edo kulturaren BEZa jaisteko eskatzea. 

Horrez gain, departamendu honetan, gastu publikoari lehentasuna emateko, herritar guztien 

onerako izango den aberastasunaren banaketa ziurtatzeko, autonomo lana duten pertsonentzako 

fiskalitate onuragarri berria sartzeko eta OHZ jaisteko ekarpenak kuantifikatu dira.  

Azkenik, herritarren arretara, gardentasun fiskalera eta zor publikora bideratutako ekarpenak 

jaso dira.  
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7. Bide Azpiegituretako Departamentua (499 ekarpen) 

 

Gipuzkoako errepideen sarea eraikitzearekin eta hobetzearekin loturiko ekarpenak 

nabarmendu behar dira lehenik. Zehazki, berariazko neurriak eskatzen dituzte Deba, Bergara, 

Antzuola, Mutriku errepideetan, Gasteizerako errepidean, Iruran, Donostian, A15 bidean, N-1 

errepidean, Zegaman edo Legazpin, besteak beste. Era berean, herritarrek adierazi dute 

azpiegiturak hobetu behar direla, etengabe aurrerapausoak eman behar direla errepideen 

mantentze-lanetan, sarea hobetu behar dela, eta lurzorua garbitu behar dela txirrindularien 

segurtasuna hobetzeko. 

Bigarrenik, ekarpen askotan jasotzen da pantaila akustikoak instalatu behar direla lurraldeko 

herrien eta udalerrien inguruan dabiltzan ibilgailuek eragiten duten zarataren eragina 

gutxiagotzeko. Kasu honetan, berariaz eskatzen da Andoainen, A8 errepidean, Ordizian, Iruran, 

Sorabillan eta Mendaron, besteak beste, panelak instalatzea.  

Azkenik, Departamentu honek aztertutako ekarpenen bidez eskatzen da bidesarien kostua 

murriztea eta autobideen kostua murriztea. 
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8. Gizarte Politikako Departamentua (836 ekarpen)  

 

Bigarren lekuan, gizarte sustapenaren esparruko ekarpen guztiak Foru Aldundiaren 

eskuduntzakoak ez direla kontuan hartuta (DSBE, pentsioak...), Gizarte Politiketako 

Departamentua izango litzateke hautatuena. Lehenik eta behin, herritarrek Gizarte 

Ekintzarekin loturiko politiketan  egin dira eskari gehienak. Hori bai, egindako kodetzea 

aintzat hartuta, beharrezkotzat jo dute adineko pertsonentzako egoitzen kopurua handitzea, baita 

egoitza horietako leku kopurua ere. Era berean, etxeko laguntza indartzea eta aurrerapausoak 

egitea, eguneko zentro gehiago sustatzea eta babespeko etxebizitzen aldeko apustua egitea ere 

eskatzen dute. Adineko pertsonen babesa lehentasuntzat jotzen du parte-hartzaileen laginak, 

baita Foru Aldundiak mendeko pertsonekin eta aniztasun funtzionala duten pertsonekin duen 

arreta eta konpromisoa ere. Hau da, egoitza zentroak sustatzea eta hedatzea (bertan sartzen dira 

zentro berriak, leku gehiago jartzea, ratioak hobetzea, etxeko laguntza, eguneko zentroak eta 

babespeko etxebizitzak), eta mendetasuna duten pertsonentzako, aniztasun funtzionala 

dutenentzako eta adineko pertsonentzako laguntza sozialak areagotzea izan dira prozesu osoan 

zehar gehien errepikatu diren eskariak. Kategorizazio horren esparruan, herritarrek ere 

berariazko konponbideak eman dituzte. Horien artean sartzen dira mendekotasun legerako 

hobekuntzak, adineko pertsonentzako egoitzak, cohousinga sustatzea edo gizarte zerbitzuen 

sektorea garatzeko plana.  

Bigarrenik, eta aurreko puntuarekin batera, ekarpen asko Foru Erakundearentzat Gizarte 

Politikak lehentasunezkoak izatera bideratuta daude. Parte-hartzaileen laginarekin bat etorriz, 

horretarako beharrezkoa da gizarte zerbitzuetan inbertitzea, sektore horretako langileentzat 
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kalitateko lan baldintzak bermatzea eta lanpostuen kopurua handitzea, arreta zerbitzuak hobetuz, 

laguntzak kudeatuz eta arinagoak nahiz eraginkorragoak izatea lortzeko.  

Hirugarrenik, ekarpen kopuru handi batek gizarte laguntzak emateari buruzko pertzepzio 

partikular bat ematen dute. Esparru kualitatibo honetan jasotako ekarpen askotan, kontrol 

handiagoa eskatzen da laguntzen banaketan, esleipenean eta emakidan. Era berean, gizarte 

laguntzen hartzaileei ikuskaritza handiagoa egitea eskatzen da. Modu partikularrean, 

herritarren kopuru esanguratsu batek lehentasuna ematen diete lurraldean jaiotako pertsonek 

laguntzak eskuratzeko aukerari, beste jatorri nazional bat duten pertsonekin alderatuta. 

Azkenik, herritarrek hainbat inbertsio aipatu dituzte biztanleria talde edo kolektibo 

espezifikoetarako. Horien artean nabarmentzen dira, besteak beste, gizarte bazterkeriaren 

egoeran dauden pertsonak, familia, lurraldean jaiotzak bultzatzeko programen aldeko apustua, 

langabezian dauden pertsonak, indarkeria matxistaren biktima izan diren emakumeen babesa, 

gazteria (bereziki etxebizitzarako sarbidearekin lotuta), alargunak eta herritar migratzaileak, 

besteak beste.   
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9. Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua (448 ekarpen) 

 

Departamentu honi bideratutako ekarpenak lehentasun gisa jaso dira lurraldeko hondakinen 

kudeaketan. Kasu honetan, ekarpenen kopuru esanguratsuan aipatzen da erraustegiaren 

proiektuaren instalazioa eta exekuzioa gaitzesten dutela, kaltegarritzat jotzen baitute pertsonen 

osasunerako eta eragiten duen gainkosturako. Azpiegitura handiak egitearen kontrako iritziak 

behin eta berriz errepikatzen diren faktore gisa ikusten dira partaidetza prozesuan. 

Erraustegiaren kasuan, herritarrek populazioaren artean birziklatze tasak handitzea xede duten 

politika alternatiboak eskaintzen dituzte konponbide gisa. Horien barruan sartzen dira 

birziklatzeko, insumoak murrizteko, kontsumo arduratsua egiteko eta hondakinak modu 

eraginkorrean eta garantistan kudeatzeko sustapen kanpainak. Horrenbestez, hondakinen 

tratamendua kezka nabarmen gisa jaso dute, bereziki kontuan hartzen badugu hondakinak 

kudeatzea eta kontrolatzea edo atez ateko sistema inplementatzea xede duten politikak berriz 

aztertu behar direla.  

Bigarrenik, ingurumena babestea eta hobetzea nabarmentzen dira herritarrek eginiko ekarpen 

kopuru handienaren kategoria gisa. Zehazki, ingurumenaren eta ingurumen inpaktuaren 

inguruko kontzientzia bultzatzen duten politikak sustatzea aipatu dute, lurraldeko ingurumen 

kalitatea hobetzeko. Era berean, hainbat ekarpen egin dira energia iraunkorra (energia 

berriztagarriak erabiliz), jasangarritasuna, narriatutako eremuen zaharberritzea edo klima 

aldaketaren aurkako politika aktiboak. 
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Hirugarrenik, herritarrek kezka adierazi dute zenbait ibaitako uraren kalitateari  dagokionez. 

Hala, Gipuzkoako ibaiak garbi eta mantentze-lan egokiekin izateko beharra nabarmendu dute. 

Ildo horretan, hainbat ibairen garbiketari buruzko ekarpen zehatzak jaso dira, adibidez, Mijoa 

ibaian, Saturraran inguruan edo Oria ibaian, besteak beste.  

Azkenik, herritarrek azpiegitura hidraulikoei buruzko zenbait proposamen egin dituzte 

(Mijoako araztegiaren bideratze-lanak nabarmendu behar dira), baita hondartzen garbiketa-

lanak ere.  
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10. Batzar Nagusia eta Kabia (11 ekarpen)  

 

Egitura politiko hauetan, zenbait ekarpen jaso dira. Horietan, zalantzan jartzen dira politikan 

diharduten pertsonen ordainsariak, baita horien eginkizuna eta egitura ere.  

11. Foru eskuduntza gabeko ekarpenak (377 ekarpen) 
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Atal honetan, aurretiaz Foru Aldundiaren eskuduntzakoak ez diren ekarpenak hartu dira 

kontuan. Adibidez, lehen lekuan kokatu dute hezkuntza eta irakaskuntza publikoaren inbertsioa 

eta sustapena.  

Bigarren lekuan, udal esparruko hainbat ekarpen kuantifikatu dira, besteak beste, Donostia, 

Mutriku, Billabona, Hernani, Lezo, Pasaia eta Hondarribia udalerrietara bideratuta. Hirugarren 

lekuan, osasun sektorean inbertsioa aztertzea, hedatzea nahiz indartzea eskatzen duten 

herritarren hainbat ekarpen jaso dituzte. Udal esparruko proposamen orokorrak (taxi zerbitzuak, 

auto zirkuituak, oinezkoentzako zonak edo aisialdirako eremuak) ere aztertu dira kategoria 

honetan, etxebizitzan inbertsioa handitzeko, alokairuaren prezioak jaisteko, edo erakunde 

publikoek etxebizitza sozialetarako eta etxebizitza babestuetarako sarbidea sustatzeko beharra 

adierazten duten beste ekarpen batzuekin batera.  

Azkenik, gizarte laguntzak kontrolatzea xede duten hainbat ekarpen daude; adibidez, Diru-

sarrerak bermatzeko errenta orokorra, eta pentsioak handitzea eta hobetzea. Era berean, 

azpiegituren (Trenaren - Euskotrenen), Abiadura Handiko Trenaren, garbiketaren, segurtasun 

publikoaren, RENFEren, Aireportuaren eta justiziaren inguruko ekarpenak ere egin dira.  
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3.2.2 Galdera (2): Zein uste duzu dela Gipuzkoaren etorkizuneko erronkarik 
nagusiena? 

 

Jarraian, kategorietan jasota ageri dira gerora begira lurraldearen erronkak ezagutzea xede duen 

bigarren ariketa honen emaitzak. Herritarrek eginiko 2669 ekarpen jaso dira. II. Eranskinean, 

partaidetza prozesuan kodetutako eta kuantifikatutako ekarpenen zerrenda kontsultatu daiteke. 
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buruzko aipamenak etengabe jaso dira bigarren galderan. Honako hauek hartu ditu barne: 

kalitateko enplegua eta soldata duinak eskatzea, herritarrentzat, oro har, eta gazteentzat, 

zehatzago. 

Bigarren lekuan, hondakinen kudeaketa da etorkizuneko erronka nagusietako bat, 

erraustegiaren aurkako oposizioa eta birziklatzea alternatiba gisa aintzat hartzea barne. 

Hirugarren lekuan, gazteriak hartzen du leku garrantzitsua, estratu horretarako enplegua 

sortzea, gazteen emantzipazioa eta etxebizitzarako sarbidea, prestakuntzaren eta inbertsioa 

hobetzearen aldeko apustua, eta gazteentzako aukerak.  

Laugarren lekuan daude ingurumena, jasangarritasun ekologikoa edo klima aldaketa, eta, 

horien ondoren, aberastasuna eta enplegua ekarriko duen garapen ekonomikoa bermatzeko 

politikak. Iruzurraren eta ustelkeriaren kontrako borroka  bosgarren lekuan dago erronka 

gisa, eta gizarte politiken garapena eta bultzada (egoera zaurgarrian dauden biztanleen 

sektoreetarako gizarte zerbitzuak barne), seigarren erronka gisa.  

100 ekarpen baino gutxiagotan aipatu da honako hauetan sakontzeko beharra: elkarbizitza eta 

aniztasuna, euskararen sustapena, azpiegituren garapena, mugikortasuna eta garraio publikoa, 

berdintasuna, lana eta familia uztartzea, gizarte ongizatea, turismo jasangarria, eta adinekoei eta 

mendekotasuna duten pertsonei bideratutako laguntzak.  

50 ekarpen baino gutxiago egin dira hauen aldeko apustua egiteko: hezkuntza, gobernu irekia, 

industria, kultura, zientziaren eta berrikuntzaren sustapena, etxebizitzarako sarbidea, jaiotza-tasa 

eta zahartzea, nekazaritza eta arrantza, fiskalitatea eta zorra, osasun arloa, gizarte prestazioak, 

administrazio publikoa, politika, enpresak, lurralde oreka, independentzia, autonomia, 

bidegorriak eta autonomoak.  

Azkenik, 10 ekarpen baino gutxiago zenbatu dira energiari, kirolari, merkataritzari, ostalaritzari 

eta espazio publikoari buruz. 
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3.2.3 Galdera (3): Honako zein 3 esparrutan nahiko zenuke Aldundiak inbertsioak 
egitea? 

 

Hirugarren eta azken ariketari dagokionez, partaidetza prozesuaren esparruan gehien hautatu 
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4. ONDORIOAK 

Aurrekontu Irekiak 2018: herritarrek enpleguaren eta gizarte 

politiken alde egiten dute. 

Maiatzean eta ekainean, aurrekontu irekien partaidetza prozesuko parte-hartzaileen laginak 

(2.896 pertsonak) nabarmen eta modu esanguratsuan eman diote lehentasuna enpleguaren eta 

gizarte politiken aldeko apustuari.  

Lehenengoaren kasuan, oro har sustapen ekonomikora bideratutako politiken garapenari eta 

zehatzago enplegua (egonkorra, duina eta kalitatekoa) sortzeari dagokionez, horixe izan da 

partaidetza ekimenaren esparruan eta gizarte zibilarekin eginiko topaketetan (topaketak) 

proposatutako hiru ariketetan gehien errepikatu diren eskariak.  

a) 2018ko aurrekontuetarako ekarpenak egiteko ariketan, 871 ekarpen sustapen 

ekonomikoari buruzko aipamenak izan dira. 

b) Bigarren ariketan (etorkizunerako erronkak), enpleguari buruzko 469 ekarpen egin dira. 

c) Hirugarren galderan (jarduketa-ildoei lehentasuna ematea), sustapen ekonomikoa eta 

enplegua aukeratu dituzte 1.448 pertsonak. 

d) Topaketetan, askotariko entitate eta erakundeek nagusiki lurraldean sustapen 

ekonomikoari lehentasuna ematearen aldeko apustua egiten zutela jakinarazi zuten (73 

ekarpen jaso dira aktan).   

 

Nabarmentzekoa da kodetutako ekarpenen kopuru esanguratsu batek gazteei zuzendutako 

politiken eta enplegu programen alde egiten dutela, baita biztanleria estratu zehatzei 

zuzendutakoen alde ere, hala nola autonomo lana duten pertsonei eta 35 urtetik gorako 

pertsonei. Era berean, lehiakorrak diren eta kontratazio estentsiboaren programak bultzatzen 

dituzten enpresei eta industriari laguntzeko beharra helarazi dute. Horri dagokionez ikus daiteke 

oso eginkizun garrantzitsua izan dezaketela lurraldearen garapen ekonomikoan, besteak beste, 

arlo hauek lantzeko programek: ekintzailetza, berrikuntza teknologikoa, I+G+b, fabrikazio 

aurreratua eta Industria 4.0. Hala, talentuek ihes egitea saihestuko dute, eta biztanle gazteenen 

ongizate sozioekonomikoa bultzatuko dute. 

Gizarte Politiken esparruan egon dira eskari gehien ekimen parte-hartzailearen lehen ariketan 

(836 ekarpen) eta hirugarren ariketan (1.515 hautapen). Topaketak ekimenean ere bigarren 

lekua hartu zuen lehentasunari dagokionez (42 ekarpen jaso dira aktan). Parte-hartzaileen 

laginak lehentasunezkotzat jo ditu honako hauek: egoitzen sarea handitzea eta ratioak hobetzea, 

etxeko laguntza, eguneko zentroak eta babespeko etxebizitzak. Halaber, herritarrek helarazitako 

ekarpenak aintzat hartuta, sarritan errepikatzen dira honako hauek: adineko pertsonentzako, 
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mendekotasuna duten pertsonentzako eta aniztasun funtzionala duten pertsonentzako gizarte 

zerbitzuak zabaltzea eta gizarte babesa ematea. Lan arloan gizarte zerbitzuekin lotura duten 

langileek haien kopurua handitzearen, haien prestakuntza profesionalizatzearen eta arreta 

hobetzearen aldeko apustua egiten dute, kalitateko gizarte zerbitzuak lortzeko.  

Emaitzak aztertu eta diagnostikoa egin ostean, bi arazo nabarmendu behar dira: 

immigranteentzako gizarte laguntzak eta erraustegia. Alde batetik, jasotako ekarpen askotan, 

eskari hauek egiten dira: oro har ematen diren gizarte laguntzak, eta zehatzago, beste jatorri 

nazional bat duten herritarrei ematen zaizkienak, kontrolatzea eta zaintzea. Eskari hori askotan 

errepikatu dute Gizarte Politiken esparruan, eta, neurri handi batean –analisi kualitatibotik 

ondorioztatzen den moduan–, iruzurraren aurkako ekarpen asko. Hala, gogorarazi behar dugu 

iruzurraren aurkako borroka hirugarrena izan dela hirugarren ariketan gehien hautatutakoen 

artean (896 hautapen), eta zeharka ageri dela lehenengo eta bigarren ariketa egin duten 

herritarrek helarazitako diskurtsoan.  

Bigarren lekuan, erraustegiaren aurka egotea nabarmendu behar da parte-hartzaileen laginak 

helarazitako arloen artean. Hondakinen kudeaketa eta ingurumenarekin loturiko jarduketa-

ildoak lehentasun gehien duten esparruen hirugarren lekuan daude bigarren ariketan, eta 

laugarren lekuan, hirugarren ariketan. Gainera, lehenengo ariketan, erraustegiaren aurkako 

jarrera nabarmendu egin da Ingurumen eta Obra Hidraulikoen Departamenduak 

kuantifikatutako ekarpenetan, eta zeharka ageri da beste departamendu batzuetan, Gipuzkoan 

eraikuntza azpiegitura handiak eraikitzearen eta egituratzearen aurkako iritzien bidez. 

Erraustegiaren aurka daudenek balorazio negatiboa dute, herritarren osasunean eragina duelako, 

segurtasun falta sortzen duelako, eta gainkostua dakarrelako. Halaber, herritarren laginaren zati 

batek nabarmendu du birziklatzea dela erraustegi planta ez instalatzeko alternatiba, eta hori 

bultzatu eta sustatu behar dela. Prozesuan zehar nabarmendu diren diskurtsoaren bi ildo horiek 

aintzat hartuta, gomendatzen da informazio kanpainak martxan jartzea, egon daitezkeen 

aurreiritziei edo desinformazioari aurre egiteko, eta inguru sozialarekin, integrazioarekin, 

dibertsitatearekin eta hondakinen kudeaketarekin lotuta herritarrek izan ditzaketen zalantzak 

argitzea.  

Enplegu eta gizarte politikez gain, herritarrek hainbat ekarpen egin dituzte honako hauek 

hobetzearekin lotuta: garraio publikoa, bidegorrien sarea, errepideen mantentze-lanak eta 

hobekuntza, pantaila akustikoak, lehen sektorea bultzatzea, baserritarrentzako laguntzak, 

ingurumena babestea eta defendatzea, mendiak eta ibaiak garbitzea, kultura bultzatzea, gazteria 

eta kirola, turismo jasangarriaren eta dibertsifikatuaren aldeko apustua egitea, euskararen 

sustapena, generoaren berdintasuna, lanaren eta familiaren uztartze eraginkorra ahalbidetzeko 

politikak, gobernu irekia eta erakundeen gardentasuna, besteak beste. Kategoria horiek elkarren 
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artean lotuta egin dira, bigarren ariketaren emaitzekin bat etorriz erronka moduan, eta, 

hirugarrenean, jarduketa politikoaren ildo gisa. 

Prozesuan zehar aipatutako herritar talde ezberdinak aztertu ondoren, pertsona gazteak 

nabarmentzen dira modu estentsiboan eta zeharkakoan, bai lehen ariketan, bai bigarren ariketan. 

Enpleguaz gain, oro har, ekarpen ugarik gazteak dituzte jomugan talde giltzarri gisa lehen 

sektoreko belaunaldi erreleboa bermatzeko, eta estratu honetan inbertsio handiagoa ziurtatzeko 

beharra dagoela aintzat hartzen da: deskontuak gazteentzat garraio publikorako sarbidea izateko, 

autobusen maiztasun handiagoa, aisialdian, kulturan eta kirolean inbertitzea, prestakuntza 

programak, ikasteko bekak eta etxebizitzara sartzeko eta emantzipatzeko laguntzak.  

Azkenik, gogorarazten dugu Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza ekimenaren prozesuak 

kaudimena eta bermeak dituela, eta parte hartzeko aurrez aurreko kanalen bidez nahiz 

askotariko kanal birtualen bidez, herritarrek 7.000 ekarpen baino gehiago egin dituztela. 

Zehazki, aurrez aurreko kanalen (Herriz Herri kanpaina) bidez egin da ekarpenen kopuru 

handiena (% 83), partaidetzarako karpei esker. Ondoren, Aldundiaren webgunean jarritako 

galdetegi birtualak (% 8), gizarte zibilarekin eginiko topaketak (Topaketak) (% 6), eta Foru 

Erakundeari zuzenean igorritako galdetegiak (% 3) aipatu behar dira. Hortaz, generoaren 

ikuspuntutik begiratuta, lagina batez ere emakumeek osatu dute (% 58), eta parte-hartzaileen 

batez besteko adina aintzat hartuta (48,6 urte), banaketak adierazten du adin tarte guztietako 

pertsonek hartu dutela parte. Hala, emaitzak neurri handi batean Lurralde Historikoko 

herritarren sentimenduekin bat datozela ikus daiteke.  
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5. GIPUZKOAREKIN DUGUN KONPROMISOA 

Beste urte batez, Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza prozesuaren harira, lortutako emaitzen 

berri emango da, eta Aldundiak herritarren eskaerei erantzuteko hartuko dituen zenbait 

konpromiso onartuko dira. Ondorengo urratsetan, prozesuaren emaitzen eta mugarrien berri 

emango zaie prozesuan parte hartu duten herritarrei, baita Gipuzkoako herritar guztiei ere. Hala, 

martxan jarritako partaidetza prozesuari eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bideratutako entzute 

aktiboaren ekimen honen bidez jasotako herritarren ekarpenei balioa emango zaie. 

Horrenbestez, Gipuzkoako Foru Aldundiak partaidetza prozesuko emaitzen berri emateko, eta 

jasotako herritarren eskariak aztertzeko nahiz erantzuna emateko konpromisoa hartuko du. 

Gainera, erakunde honek Aurrekontu Irekiak 2018 ekimenaren esparruan prestatutako 

partaidetza prozesutik eratorritako proiektuen nahiz lehentasunezko jardunbideen betetze-

mailaren inguruko kontuak modu eraginkorrean jakinarazteko konpromisoa hartuko du. 

Partaidetza prozesu honetan Departamentuei helarazitako herritarren ekarpen guztiak kodetu eta 

aztertu ondoren jarriko da martxan herritarrei kontuak emateko eta konpromisoak itzultzeko 

prozesua. Zehazki, ekarpen guztiak bat datozen egiaztatuko da, 2018rako aurrekontuak behin 

betiko onesteko, eta egindako ekarpen guztietarako hartu diren konpromisoak itzultzeko faseari 

ekiteko. 

  



     

2018KO AURREKONTU IREKIAK 

 

48 | E M A I T Z A K  

 

 

. 

 



2018ko AURREKONTU IREKIAK  

 

2017ko Uztaila 

 

I.ERANSKINA 

 

EKARPEN ZERRENDA 

 

Zeintzuk dira 2018ko Aurrekonturako zure proposamenak? 

  



2018ko AURREKONTU IREKIAK  

 

2 | I .  E R A N S K I N A  

 

377

11

64

275

356

412

448

499

585

836

871

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Beste Batzuk

Kabia eta Batzar Nagusiak

Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa

Ogasuna eta Finantzak

Diputatu Nagusiaren Alorra

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola

Ingurumena eta Obra Hidraulikoak

Bide Azpiegiturak

Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa

Gizarte Politika

Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka

Ekarpen Kopurua

 

I. ERANSKINA  
Ekarpenen zerrenda  

 [4734 ekarpen1] 

 

  

                                                           
1
 Ohar metodologikoa: helarazitako informazioa zein diskurtsoaren tonua babesteko helburuz, ondoren islatzen 

diren adierazpenek zehatz-mehatz eutsi diote jasotako ekarpenen hitzez-hitzezkotasunari (multzokatuak izan ezik). 

Hori dela-eta, ez da egin zuzenketa ortografikorik ez gramatikalik galdera irekien kategorizazioan (euskaraz zein 

gaztelaniaz) eta modu horretan bermatu da herritarren pertzepzioak itxuraldatzerik gabe ikusarazten dituen analisi 

bat. 

 



2018ko AURREKONTU IREKIAK  

 

3 | I .  E R A N S K I N A  

 

1. DIPUTATU NAGUSIAREN ALORRA (356 EKARPEN) 
 

 

1.1. Euskera (132) 

• Euskararen erabilera sustatzeko ekimenak (orokorrak) (hizkuntza berdintasuna) (80) 

• Euskara ikasteko laguntzak eta euskara ikastea sustatzea (19) 

• Euskara sustatzea Administrazio Publikoan (12) 

• Herri komunikabide euskaldunak sustatzea. Paperezkoak eta herrikoak, ez bakarrik bailara 
mailakoak edo online formatuan (3) 

• Teknologia berrietan euskararen erabilera (3) 

• Euskara instituzio eta esparru guztietan (teknologia berrietan) (2) 

• Kanpainak, eskolak, jarduerak immigranteek euskara ikasi ahal izateko (2) 
• Euskara herrikoia (dialektoak) bultzatu, mantendu. 
• Inguru honetan (Asteasu) euskara ikasteko baldintzak hobetzea (online ikaskuntza) 

• Euskara bultzatu eta hitz egiteko kanpainak. Hiritar guztientzako, bai hemengo nahiz etorkinak. 

Euskaraz dakitenak nahiz ez dakitenak. 

• Ikastaroak, programak immigranteek euskara ikasteko. 

• Ekitaldi gehiago euskararen alde 
• Atzerritarrek euskara ikasteko programak. Sakontze ikastaroak. 
• Euskara sustatzea; horrela, euskara hitz egiten ez duten enpresariak diskriminatzen dira. 
• Euskara gehiago sustatzea gazteetan 
• Euskara ikasteko telebista programa 
• Gurasoek euskara hitz egiteko ekintzak bultzatu. 
• Donostian, ausartak izan hizkuntzarekin (diskriminazio positiboa egin behar da) zeren euskara 

zeharo ahulagoa da. Elebitasuna utzi egin behar da. 
 
 

1.2. Kontziliazioa (89) 
 
Kontziliazio politikak (86) 

5

19

48

63

89

132

0 20 40 60 80 100 120 140

Beste Batzuk

Bizikidetasuna

Gobernu-organoak

Berdintasuna

kontziliazioa

Euskera

Ekarpen Kopurua (356)



2018ko AURREKONTU IREKIAK  

 

4 | I .  E R A N S K I N A  

 

 
• Kontziliazio laguntzak eta politikak sustatu - Benetako kontziliazioa (60) 
• Laguntzak ematea enpresei kontziliazio politikak bultzatzeko (10) 
• Amatasun eta aitatasun baja luzatzea (9) 

• Aitatasun eta amatasun bajak guztientzat egun berdinak izatea eta ezin uko egitea (2) 

• Derrigorrezko aitatasun baimena 

• Parekidetasunean aurrera egin behar da. 
• Lanaldi laburtzeak gizon eta emakumeentzat. 

• Laguntza gehiago eszedentzian dauden eta haurrak zaintzeko lanaldi-laburtzea duten amentzat. 
• Kontziliazio legeak humanizatzea eta berdintasunean lan egitea. 
• Beharrezkoa da bat egitea haurtzaindegiak, "casas amigas" eskuragarriak, etab. 
• Kontziliazioari dagokionez, amatasun baimenak luzatu eta diru-laguntzak jasotzeko aukera 

izatea murrizketarekin lan egiten duzun urte guztietan. Nik, adibidez, ia ez baitut diru-
laguntzarik jasotzen murrizketarekin lan egiteagatik. 

• Laguntzak langileentzat seme-alabak zaindu ahal izateko, kontziliazio arazo bat edo arazo 
ekonomiko bat izan gabe. Ordutegi malguak eta guraso eta seme-alaben ordutegiek bat egin 
dezatela saiatzea. Feminista eta matxista adjektiboak gainditzea, balio berdintasunean heztea, 
denok pertsonak gara. 
 

Beste proposamen batzuk (3) 
 

• Beharrezkoa da garapen demografikoa indartzea, seme-alabak eduki ahal izatea eta zaindu 

ahal izatea erraztuz.  

• Ama langileentzako laguntzak hobetzea, zeren gaur egungo laguntzak lotsagarriak dira. 

• Legedia edo araua ezartzea haurdunek eszedentzian egon ahal izateko haurrak 3 urte bete arte, 
Finlandian bezala. Horrek seme-alaba gehiago izateko bikote batzuen nahiari mesede egiten 
dio. Seme-alaba horiek ondo zaindu eta heziko dira eta herriei gizarte segurantzan ekarpena 
egingo die komunitateen hazkundea sustatuz 

 
 
 

 
1.3. Berdintasuna (63) 
 
 

• Berdintasun politikak sustatu, genero berdintasuna  (39) 
• Berdintasuna: Soldata zuloa kentzea (9) 
• Indarkeri matxistaren kontra kanpainak (2) 
• Bananduta, haurrekin eta lanik gabe dauden hemengo emakumeentzat diru laguntza gehiago 

(2) 

• Bizitzako arlo guztietan (ekonomikoki ere) berdintasuna eta errespetua 

• "Tradizionalki" gizonen lanak izan diren horietara emakumeen sarbidea sustatzea. 

• Emakumeen etxe duin bat, zentzuzkoa eta feminista (Urretxu) 

• Emakumeei erabakietan parte-hartze gehiago eman 

• Etxeko laguntza areagotzea 
• Alardeari irteera berdinzalea 
• Irungo eta Hondarribiko alarde mistoa normalizatzea 
• Transexualitatea eta genero aniztasuna ikastoletan umeentzako jorratzea. 
• Eskola liburuak eta informazio publikoa hizkuntza neutroan idatz daitezela, generorik gabe. 
• Berdintasun politikak haurrentzat, jatorri eta maila sozioekonomiko desberdinetako haurrak, 

espazio komunetan (aisialdia, eskola kirola, etab.) 
• Kopuru berdina diru-laguntza ematea, bai gizonentzako, bai emakumeentzako 

 

1.4. Gobernu - organoak(48) 
 
Foru kudeaketa (44) 
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• Ezberdintasun gutxiago (3) 

• Politikariak (iruzurra) eta erakunde publikoak (eredu izatea) kontrolatzea (5) 
• Azpiegiturak amaitu (8) 
• Gaur egun udal herriak diru aldetik dituzten arazoei aurre egiteko diru gehiago banandu (3) 

• Eskualdeka lehentasunak finkatu (2) 
• Inbertsio arduratsuak sozialki errentagarriak (2) 

• Gastu sozial gehiago (2)  

• Efikazia eta efizientzia. "Kudeaketa bikaina". 
• Animaliak debekatu jaietako ekitaldietan. 
• Berdintasun soziala. 
• Klase politikoa kontrolatzea 
• Dirua modu desberdinean inbertitzea. 

• Nafarroarekin harremanak estutzea 

• Aldundiko langileen baldintzak edo soldatak errespetatu 
• Bidegabekeri sozial eta aurrerabide sozialaren aurka egitea 

• Erronken inguruko aurrekontuak. 

• Egin behar dena egitea dei efektua desagertzeko  
• Konpetentzien istilua konpondu eta horren arabera diru laguntza gehiago beharko ditugu 

• Krisia izan dugularik, baztertu egin direla neurri batean uste dudalako. Gastua handitu ahal den 
neurrian gizarte zerbitzuetan eta azpiegituretan. 

• Gure eskubide konstituzionalak egiazki betetzea: etxebizitza, enplegua, mugikortasuna eta 

behar energetikoak.  

• Aurrekontuak hobeto inbertitu eta banatzea, zeren oraindik asko dago egiteko eta hobetzeko 

• Kargu publikoak % 50 murriztea eta diru hori interes sozialerako bideratzea 

• Aurrekontuak proiektatuta dauden eran oso ondo daudela iruditzen zait, leloa betetzea 

gustatuko litzaidake: "guztiok ematen dugunak guztioi egiten digu on" 

• Lehenengo oreka bilatu teknologia berri eta gizartearen garapena ondo finkatzeko eta 

jasangarritasuna lortzeko. 

• Hiru lurraldeko LTHa oztopoa da zerbitzu bera emateko. Egoerak oso desberdinak dira. 

• Hiru administraziopean daude gizarte zerbitzuak (Udalak, Aldundiak, EJ) koordinatu beharra 

dago. Jaurlaritzak koordinatzea proposatzen dut." 

 
Deba (4) 
 

• Debari arreta gehiago jarri (4) 
 

 

1.5. Bizikidetasuna (19) 
 
Bizikidetasuna eta aniztasuna (12) 
 

• Bizikidetasun eta Giza Eskubide, Justizia, Bake... politikak (7) 
• Inklusio politikak arrazismoaren aurka eta dibertsitatearen alde (7) 

• Paperik gabe datorren etorkinei, bideratu lan dezente bat lortzeko, legez barru (2) 

• Errefuxiatuei laguntzak ematea. 
• Arabiar eskola haurrentzat eta adinekoentzat 

• Laguntzak berdinak izan daitezela bai immigranteentzat bai bertakoentzat. 
• Immigranteak zaindu eta aztertzea. Haien kultura, ideologia. Gurearekin bateragarria den 

ikusteko. 
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1.6. Beste batzuk (5) 
 
 

• Ez zait gustatzen egiten duzuen gauzak bezala. 

• Handiusteko programak lehenesten dira eta diru asko horretan joaten da (adibidez Bidaiatu 

ekimena). Diru hori herriari eman bertan antolatzeko. 

• Elkartzea "errepide azpiegiturak", "ingurumena eta obra hidraulikoak" eta "mugikortasuna eta 
lurralde antolamendua". Ez dauka zentzurik arazo sistematiko bat banatzeak, konplexua eta 
interrelazio askorekin eta zeharkako efekturekin. 

• Lankidetza handiagoa gainerako aldundiekin, esaterako, garraioan txartel berdina erabili ahal 
izatea, autobideetan deskontuak erkidego guztietan, etab. 

• Lapurtzeko modu asko daude. Beharrezkoak ez diren proiektuak edo gaizki egindako proiektuek 

arduradunak izan behar dituzte, eta edozein arazo izanez gero, arduradun hauek ordaindu 

behar dituzte ondorio juridiko, ekonomiko... guztiak, ez herritarrek. Ikerkuntzak eta proiektu 

estudioak zerbaitetarako daude. AHTko tunelak larrialdiko irteerarik gabe? Norentzat da 

negozioa? 
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2. KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL 
DEPARTAMENTUA (412 EKARPEN) 

 

2.1. Kulturaren sustapena (157) 

 
Liburutegiak eta kulturaren hedatzea (72) 
 

• Kultura bermatzea eta sustatzea (41) 
• Euskal kultura bultzatu (8) 
• Antzerkia, musika (5)  
• Herrietan eskaintza kulturala handitzea - Aisialdi-kulturan inbertitzea herri txikietan, ez soilik 

hirietan (5) 
• Kultur ekitaldientzako diru-laguntzak lurralde osotik orekatu (ez bakarrik Donostia aldean) (2) 
• Euskal artistak sustatu (2) 
• Kultura: zinea 

• Kultura: liburu eta musika 

• Gehiago kontzientzia kultura behar dela. 

• Herri kultura sustatzea eta ez elite kultura. 
• Kultura bultzatzeko ekintza gehiago jarri martxan 
• Kulturan inbertitzea eta hezkuntza ereduak hobetzea 
• Aisialdia sustatzea 
• Kultura eta prestakuntza/bekak 
• Benetako kultura 
• Ostatu + jarduera kulturalak 
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Proiektu kulturalak: proposamen orokorrak (24) 
 

• GAZTEMATIKA sistema indartzea, herrietarako ludoteka eta gazteleku zerbitzuak martxan jarri 

edo sendotzeko. 

• Euskal kulturan sakontzea folkloretik haratago 
• Prebentzio eta eskolako bullying-aren (jazarpena) kontrako proiektuak ezartzea 
• Herriko liburutegiei diru-laguntzak liburu eta ordenagailu gehiago erosteko. 
• Sormena, bitartekaritza eta hezkuntzarekin lotura proiektuei lagundu 
• Ekintza kultural gehiago (musika) 

• Erakusketak herriz herri ekarri (foru aldundikoak) 

• Kulturari eta euskal komunikabideetan inbertitu  
• Herri bakoitzeko kultur taldeak sortu eta bultzatu. 

• Herrietako taldeak lagundu gehiago (musika, antzerki...) 

• Balio handiagoa ematea musika klasikoari 
• Kultura: artista ospetsuen erakusketak sustatzea. 

• Proiektu kulturalak immigrazioa integrazioa 
• Komunikabide publikoen kalitatea hobetzea. 
• Hezkuntza, osasun eta kultura sistema hobetzea 
• Gehiago inbertitzea ikus-entzunezko gaietan, enplegua sustatuz. 
• Artistei, langabeei bideratutako diru laguntzak pertsonetara irits daitezela esparru zabalago eta 

eskuragarriagoen bidez. 
• Erabiltzen ez diren espazioak berreskuratzea artistei pintura erakusketak egiteko , kontzertuak 

emateko, poesia errezitaldiak, etab. eskaintzeko. "pertsona argi asko dago alferrik galduta". 

Bekak musika, pintura... ikertzeko, laguntzak instrumentuak, materiala, etab. erosteko. 

• Kultura eta arte eszenikoak: bai antzerki bai dantza garaikidea Donostia Errenteriatik Goierrira 

deszentralizatu 

• Kultura: herrietan egiten den jarduera sustatu. Mundura begirako kultur jarduera beharrezkoa 
da baina sostengua maila apaleko jarduna da. 

• Kultur egitasmoetako diru-laguntzak krisi aurreko kopuruetara itzultzea (eta hortik Aurrera 
KPIaren arabera mantentzea) 

• Kulturaren alde gauza askoz gehiago egitea, Deban inguru asko daude marrazkiak... egiteko. 
Dauden kultura esparru guztiak gehiago sustatzea, dantza, musika, pintura.. Diru-laguntza 
gehiago ematea haiek sustatzeko 

• Gipuzkoak duen ondarea gerturatzea jendeari: badirudi Gipuzkoak ez duela inongo ondare 
historikorik. Bertan egindako guztiak inongo balorerik ez duela dirudi. Eta ez da horrela. Euskal 
telebista piztu behingoz eta egin dokumental batzuk, hurbildu jendea bai ondare edota baita 
kulturalari ere. "historiarik gabeko herri batek ez du sustrairik". "herri bat menderatzeko bere 
historia eta aztarnak ezabatu behar dira" ba egoera hori irauli. 

• Euskal folklore berreskuratzeko saiakera: Euskal kultura ezaugarritzen duten zenbait 
ohitura/usadio berreskuratzea. Haiekin batera, boladan jartzeko saiakera ondorengoak: betiko 
Euskal kantuak , betiko Euskal dantzak, berreskuraturiko ohitura zaharrak, Euskal poesia, 
bertsolaritza (bertsolaritzaren inguruan mugitzen den ostalaritza etab). Hori dena, bai hemen, 
baita hemendik kanpo ere (ikus errepublika garaian EJk egindako ekitaldiak, sorturiko 
mugimendua (adib Ereinsoka) etab). 

 
Kultura Bonua (19) 
 

• Kultura bonuaren kopurua handitzea (19) 
 
 
Kulturari sarbidea (30) 
 

• Biztanle jakinei (gazteak, adinekoak, etab.) zuzendutako kultura. (17) 
• Kultura merkeago. Ikuskizun, liburu eta abarren prezioak (9) 
• Zineak eta ikuskizunak doan iraupen luzeko langabeentzat 
• Babesa gehiago eta mamitsuago ekintza kulturaletarako  
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• Kulturarako diru gehiago; dantza, antzerkia, literatura lagundu 

• Diru gutxiago kirol profesionalentzat kultura eta euskara gehiago. 
 

 
Proiektu kulturalak: proposamen espezifikoak (12) 
 

• Jarduera kulturalak bi hizkuntzetan eta eskaintza baita gaztelaniaz ere (3) 
• Zinema Bergaran 

• Bergarak duen ondasun arkitektonikoa kultura (museo-laboratorium, jauregiak...) ezagutarazi 

kanpora. Txangoak antolatu gazteek ezagutzeko. 

• Antzokiren bat jartzea ere falta da, pelikularen bat eman ahal izateko (Bergara) 

• Diru laguntzak Deban ere kultur areto bat izateko! 
• Jarduera kultural gehiago Arrasaten. 

• Gazteentzako kultura proiektu gehiago (Goierrin) 
• Sormena sustatzea, espazio egokiak sortzen direla sustatuz. Adibidez: Urola Garaiko ondare 

industrial abandonatua erabiltzea kultura sehaskak sortzeko. 
• Pasaia destino kulturala. Motor birsortzaile gisa balioko duten proiektu kulturalak. Beharrezkoa 

eta justua izango litzateke. 
• Donostiako jarduera kultural handiak beste herrietara deszentralizatzea edo jarduera kultural 

gehiago sustatzea herrietan. 

2.2. Gazteria (89) 

Gazteentzako politikak eta laguntzak (33) 
 

• Gazteetan gehiago inbertitu (11) 
• Diru laguntza gehiago egotea. Gazteetan pentsatzea. (deskontuak, lanean hasteko…) (8) 
• Gazteak prestatzea balioetan, esaterako, lana, ahalegina... (2) 
• Gazteria arloa/ gazteria politikak. 

• Gazte espazioetarako egokitzea 
• Alkohol - droga prebenitzeko kanpainak 
• Adingabeak, gizalegezko hezkuntza 
• LH bultzatu  
• Gazteak prestatzea balioetan, esaterako, lana, ahalegina... 
• Gehiago inbertitzea gazteen ekimenetan Irunen, zeren proiektu asko egiten dira hirugarren 

adinerako baina ez dago ezer gazteentzat. 
• Uda-garaian hondartzetan umeekin (adingabekoak) ez sartzeko ordurik txarrenean, begiraleak 

jartzeko diru-laguntza kostako-herriei 
• Txikitatik teknologiara bideratu ditzagun. Teknologia berriak sustatu zentroetan eta irakasleak 

berritu. 
• Gazteei hitzaldi eta hezkuntza gehiago ematea homofobia, xenofobia eta matxismoa guztiz 

ekiditeko 
• Arlo bakoitzean programa espezifikoak bultzatu. Gazteentzat laguntzak ezarriz eta esparru 

ezberdinetan euskaraz lan eta bizitzeko baliabideak ezartzeko 

• Gizarteak gazteriari transferitzen dion lehiakortasun beharra eta hauek frustrazioa kudeatzeko 
erabiltzen dituzten bideak lantzea. Gaur egun sarritan droga baita gazte hauen alde egiteko 
modua. Espazio bat gauzatzea, bertan gazteek prestatzeko begirale titulazioa lortzeko edo 
boluntariotzarako prestakuntza jasotzeko eta praktikak leku horretan egiteko. Horrez gain, 
espazio horrek aterpetxe gisa ere balioko luke. Horrela, hainbat beharrei arreta emango dien 
zerbitzu bat eskainiko litzateke. 

 
Prestakuntzarako bekak eta ikaskuntza (23) 
 

• Laguntza ekonomiko gehiago beketarako - ikasketak egiteko diru laguntza gehiago (18) 
•  Gazte prestakuntza. Prestakuntza etengabekoa. 

• Atzerriko ikasketak/lanak erraztea 
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• Unibertsitatekoa ez den bekarako adinaren baldintza uste dut aldatu egin behar dela, zeren 
baldintza zen 23 urtetik behera izan behar zirela. 30 urtera artekoa izan behar du. 

• Gehiago laguntzea gazte talentuei beren prestakuntzan; atzerrira joan beharrik ez izateko, hori 
gure herria pobretzea da. 

• Informazio eta prestakuntza asko. Inbertsioa gazteentzat, bai hezkuntzan bai gizartean parte har 
dezatela sustatzen. 
 

Aisia (22) 

• Gazteriarentzat ekintza gehiago prestatzea (8) 
• Gazteentzat udalekuak merkeago eta ugariago (4).  

• Aisialdirako gune gehiago gazteentzat. 
• Udaleku dibertigarrriak. 
• Gazteentzako guneak Eibarren, zeren ez dago halakorik. 
• Haurren aisialdirako tokiak hobetzea. 
• Ludoteka bat (Deba) 

• Jarduera gehiago haurrentzat. 
• Zentro gehiago haur, gazteentzat. 
• Planak gazteentzat udan, udalekuak, kirola... 
• Areagotzea baliabide ekonomiko gutxiko haurrentzako diruz lagundutako aisialdirako eskaintza. 

Baita eskolaz kanpokoak ere. Programak gazteentzat. 
• Gure herriak belaunaldi berrien prestakuntza eskatzen du. Ikasle onentzako euren bidea 

jarraitzen animatuko dituzten profesional ezagunen hitzaldiak, aisialdi sanoa, prestakuntza, 
dena bat: prestakuntza udalekuak 

 
Beste Batzuk (6) 
 

• Parkeak estaltzea.(2) 
• Haurren parkeetan iturriak 
• Haurtzaindegi gehiago eta malguagoak ordutegiaren aldetik. 
• Gazteen aterpetxeen erabilera optimiza dadila, behar den aurrekontua emanez 
• Kontzientziazio kanpainak gazteentzat espazio publikoak ez zikintzeari buruz (botiloia) 

 
Etxebizitza (5) 
 

• Gazteentzako alokairua eta etxebizitza sustatzea (4) 
• Gazteentzako diru laguntza gehiago, hau da, etorkizunean errazago izateko etxetik joatea eta 

erraztasun gehiago izateko independentzia izateko. Alokairurako laguntzak gazteentzat 

horniduren gaian 

 

 

2.3. Kirolak (74) 
 
Kirolaren sustapena (35) 
 

• Eskola kirola sustatu edozein kiroletan (5) 
• Bideak paseatzeko egokitzea (3) 
• Kirol minoritarioa (7) 
• Diru laguntzarik ez ematea futbol profesionalari, tauromakiari edo animaliak gaizki tratatzen 

diren edozein ikuskizuni (3) 
• Kirola osasuna lantzeko tresna bezala erabili.(2) 
• Kirol gehiago sortzea 
• Altza kiroldegia hobetu, denbora gutxiagoan egin. 
• Herri txikietako diru laguntzak handitzea, kiroletan. 
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• Kirol eraikinak libreak eta dohainekoak gazteentzako. 
• Ibaiak aprobetxatzea aisialdirako eta ur kiroletarako guneak sortzeko. 
• Kirol arloan diru gehiago inbertitu. 
• Gazteentzako kirol proiektu gehiago (Goierrin) 
• Kirolari aurrekontu gehiago. 
• Ez litzateke soberan egongo duela urte batzuk izan zen ideia bat: txartel berdinak Gipuzkoako 

edo eskualdeko kirol instalazio guztietarako sarbidea ematea" 
• Mountain bike hobetzea, kirol hau egiten duten pertsona asko daude, baina baldintza batzuk 

direla eta ezin da behar bezala aritu kirol horretan. 
• Adin talde,  gaitasun ekonomiko eta ez gaitasunaren jarduera fisiko eta kirola sustatzeko 

programak egitea. 
• Kiroletan inbertitzea (kotxeak eta motorrak) 
• Kirolean diru gehiago, Gipuzkoan da ehiztari gehien dagoen lekua, hau dela eta diru laguntzak 

edo tiro plato leku gehiago non ehiztariak egon daitezen . Nire ustez bertan dirua irabaz ditzake 
foru aldundiak. 

• Ariketa sustatzea landa eremuetan zurarekin, sokekin material naturalekin egindako 
aparatuekin (Halaber, parke handiak beso eta hanketako ariketak, abdominalak, sentadillak, 
birak, etab. egiteko adinekoentzat eta gazteentzat) 

• Toki batzuetan kirol-txapelketa afizionatuak martxan jarri zeren kuadrillen funtsa da niretzat eta 
oso ondo datoz (aisia, laguntasuna, jarduera sanoa...). 

 
Kirol azpiegiturak: proposamen espezifikoak (28) 
 

• Ur kirolentzako eraikinak (Deba) (5) 
• Anoeta berria.(2) 
• Kirol instalazioak Legorretan. 

• Kirol instalazioak berritzea (Eibar) 
• Igerileku estalia (Mutriku) 
• Itsasoko ura igerilekua estalita (Mollaberri atzean) 
• Kirolgune berria (Mendaro) 
• Rokodromo txukuna kiroldegian eta ur bizietako kanala Leitzaranen 
• Zirkuitu bat, gertuenekoa Nafarroan dago, ez banago oker 
• Kirol instalazio gehiago aire zabalean 
• Kiroldegi gehiago jarri. 
• Trinket frontoi bat Hernani inguruan. 
• Atletismorako instalazioak jarri: Itxasmendi ez da nahikoa (Zarautz) 
• Donostian kirol anitzeko gune bat ezartzea. 
• Kiroldegi berri bat eraikitzea Altzan (2). 
• Lasarteko kiroldegia hobetzea.  
• Gustatuko litzaidake, behingoz, Irunen atletismo instalazio txukunak egitea 
• Udako igerilekuak egokitzea, 12 hilabetetan erabili ahal izateko Hernanin. 
• Lur zanpatuzko zirkuitua Donostian korri egiteko. 5 - 10 km-koa.  
• Andoaingo kirol instalazioak hobetzeko diru laguntzaren bat bideratzea. Allurralde kiroldegiak 

dituen klubetako kirolariek bigarren pista estali bat behar dute, dagoenean ez baitira modu 
egokian entrenamendu ordu guztiak sartzen. Udalarekin elkarlanean behar den proiektua 
aurrera eramatea. 

• Urak gainezka egiten duenean, Hernani errugbiren instalazioak urez bete eta partiduak ezin 

jokatu eta ezin entrenatu egotea. Ibaiaren egoera edo instalazio horien egoera hobetzeko 

zerbait egin beharko litzatekeela uste dut.  
• Osatzeko Astiko kirolgunea. Inguratu atletismo pista batekin; horrela, korrika egiten duten 

horrenbeste pertsonen errendimendua hobetuko da. Itxasmendiko txirrindularitza eta atletismo 
pista estaltzea, Salbiden egin den bezala. Lan bikaina. Vista alegren hiri parke bat egin, parkea 
eta auzoa lotuz eta Aldapetako urbanizazio berrira eta herrira gerturatuz 
 

 
Kirol azpiegiturak: proposamen orokorrak (11) 
 

• Laguntzak kirol instalazioetarako: igerilekua (2) 
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• Kirol instalazioak hobetzea. 

• Frontoi berriak 
• Futbol zelai berriak 
• Kirol azpiegiturak hobetzea. 
• Diru-laguntzak udaletxeari kirol instalazioak, igerileku udakoak. 
• Herrietako kirol zerbitzua hobetu- umeek futbolaz gain beste kirol batzuetan parte hartzeko 

aukera. 
• Eskola kirola: partaidetzako helburuak sustatu, desgaitasunak dituztenak barne  

• Igerilekuak lehenago irekitzea, eta igerileku estaliak herrian lanpostu gehiago sortzeko herrian 

eta herritarrek bertan uzteko ekonomia inora mugitu gabe. 

• Proposatzen dut kirol instalazioak dituzten udalerrietako bizilagunei aukera ematea abonuak 
lortzeko, hilabete 1eko iraupen laburrekoak, lan kontuengatik etab. beren herritik kanpo 
denboraldi luzeak pasatzen dituzten pertsonek kirola egiten jarrai dezaten, garestia izan gabe. 
Gainera, normalean abonuak urtearen hasieran egiten direnez, une horretan kontratu ezegonkor 
eta/edo aldi baterako kontratu bat duten pertsonei errazago erabakitzeko aukera izan dezatela 
iraupen horretako balioa duen bonu bat erosteko, urte osokoa baino hobeto, lana noiz arte 
izango duten ez dakitenean eta urte horretan zein baliabide izango dituzten ez dakitenean." 

 
2.4. Turismoaren sustapena (59) 
 
Turismoa (43) 

 
• Turismoa sustatu Gipuzkoa osoan (27) 
• Mutrikuko alderantz oso hondatuta dago. Saturraran hondartza ahaztuta (hondar beltz) (2). 
• Hotel gehiago  
• Parkinga autokarabanentzat.(2) 

• Hobetzea hiri ingurunetik kanpoko jatetxeetako seinaleak; errepidean markatzea ondo egongo 
litzateke.(2) 

• Turismoaren gaian. Ez dago aparkalekurik, ezta behar besteko zerbitzurik ere Debaren irudi 
irekiago bat emateko. 

• Moru herrixkaren sustapen turistikoa 
• Kostaldetik barnealdera eramatea. Geoturismoa sustatzea geoparketik kanpo ere 
• Turismoa orekatu: asko dago alde batzuetan eta gutxi gure aldean. 
• Ibilbide turistikoak sortzea eta horiek gehiago babestea 
• Plazak areagotzea erromesentzat. 
• Gipuzkoarrok Gipuzkoako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko dinamika. Haurrekin egiteko 

planak, adineko pertsonak elkar ezagutzeko planak, etab. antolatzea maiztasunez. Webgune 
batean jar daitezke adibidez hileko plan ezberdinak, proposamen moduan, eta herritarrak 
gonbidatu hori egitera. Dinamika bat sortuko balitz, lagunarte berri bat sortzeko baliagarri izan 
daiteke (herri ezberdinetako pertsonen artean). Gida lanak egingo lituzketen boluntarioak 
izenda daitezke (1). 

• Hernaniko kaskoko bizilagunei Txotx denboraldiak, Oialume dantzalekuko festak eta gaztetxoen 
geldialdiak deskantsurako eskubideak urratzen dizkie ostalari batzuen interesen aurrean. 
Hernani herriak ere turista intolerante batzuen eraginak pairatzen ditu; zuhaitzak, altzairuak, 
markesinak... hausten baitituzte. Honen guztiaren aurrean, pertsonen masifikazioak ez 
gertatzeko plan bat sortzea proposatzen dut, bitartean ertzainen presentzia areagotzea eskatuko 
nuke. Arazoa konpontzeko aukera ezberdinak egon badaude: tabernen ordutegia murriztu, 
Ibaiondon aparkatzen duten autobusen ordutegia murriztu, herritik kanpo festa atera, 
ordenantzak betearazi... baina udalak ez ditu aplikatu nahi. 

• Gustatuko litzaidake kontuan hartzea desgaitasuna turismoarekin integratzeko proiektu bat 
egitea. Lanpostu baterako sarbidea izateko erraztasunik ez duten pertsonen enplegua sustatzeko 

• Turismoak dakarren olatua aprobetxatzea hizkuntza gehiago ikasi ahal izateko. Hori bideratu 
behar du Foru Aldundiak nolabait. Eta bideratu bakarrik ez; sustatu ere bai. 
 

 
Turismo sostengarria (16) 
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• Turismoa kontrolatzea eta erregulatzea (3) 
• Turismoa ez sustatu (7) 
• Aukera turistiko asko daude inguruan 
• Turismoari dagokionez, Bartzelonan egin duten bezala, Donostian sartzen den turista bakoitzak 

tasa bat ordaintzea 
• Donostia ez dadila saldu turismorako 
• Turismo "jasangarri"bat, gero eta gehiago dago eta hau kontrolatzea (2) 
• Legez kontrako pisu turistikoak kontrolatzea (hiriko pisuen % 75ek ez daukate lizentziarik eta 

tokiko araudia ez dute betetzen).  
• "Pisu/ostatu turistikoak arautzea, hiriaren "" turistifikazioa"" saihesteko, zeren erdiguneko 

bizilagunak botako ditu azkenean eta turistek ordeztuko dituzte, beste hiri batzuetan gertatu den 
bezala. Eta egoera honek dakartzan arazoak saihestea. 

 
2.5. Kultur eta museoen ekipamenduak (24) 
 

• Txillida Leku berriz irekitzea (2) 
• Kultur aretoa (Deba) (5) 
• Zinema edo antzerki leku bat herrian (Deba) (5) 
• Geoparkea gehiago bultzatzea (2) 
• Laguntza ekonomikoak ondarea birgaitzeko (museorako kofradia) (Mutriku) 
• Laguntzak ondarerako 
• Zinema bat Bergaran 
• Ludoteka bat eta kultur etxe handiago bat Hernanin  
• Arrasaten museo arkeologiko bat egin. Badago materiala hemen museoa egiteko 
• Euskal Herriko Liburutegi Nazionala eraiki Zuberoan. 
• Donostian Tabakalera dagoen moduan, Gipuzkoak beste zenbait lekuetan ere zentro kultural bat 

eskaintzea, gazteak egoteko leku egokia izan daiteke. 
• Prailehaitz, Ekain... prehistoriaren interpretazio gunea. 
• Aretorik ez dugu kultura mailan ditugun beharrentzat (Bergara) 
• Espazio kulturalak hobeto aprobetxatzea. Eduki gehiago. 

 
2.6. Ondare historikoa eta artistikoa (8) 
 

• Praileaiz berreskuratu 
• Zumaiako San Pedro parrokian Aintzieta eskultorearen erretaula zaharberritzeko pausoak 

ematea. 

• Udaletxeari dirua eman ondasuna babesteko 

• Santa Katalinako begiratokia (biologoa) 
• Sta. Mª Elizako klaustroko hezetasunak. 
• Euskal ondarea ezagutzera eman: nor garen, zeintzuk izan ginen, gure sustraiak... 

• Hirigintza eta kultura ondarea gehiago mantentzea eta berreskuratzea. Ondarea sustatzea eta 

bisita gidatuak ezartzea. Tokiko kultura ezagutzera ematea. 

• Orio gaineko autobidearen zubian dekorazio horma bat.  
 
 

2.7. Garapenerako Lankidetza (1) 
• Kooperazioa bultzatu zentzu guztietan (1) 
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3. GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO 
KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA (64 EKARPEN)  

 

 

3.1. Funtzio Publikoa (37) 

Administrazioa berritzeko eta hobetzeko proposamenak (19) 
 

• Burokrazia murriztu- Burokrazia arindu (5) 

• Erakunde garden eta eskuragarriak (8). 

• Gehiago ikertzea zibersegurtasunean. 

• Barrera arkitektonikoak 

• Erakundeek zerbitzuen informazioa ezagunagoa egin herritarrentzat 

• Funtzionatzen duen kontsumitzailearentzako departamentu bat 

• Dokumentu publiko guztiak irakurtzeko errazak izan daitezela, informazioa eskuratu ahal 

izateko 

• Administrazioaren zerbitzu telematikoak zabaldu eta hobetzea: dokumentuak eskaneatzea 

etxetik identifikazio elektronikoaren bidez (sinadura) 

• Gipuzkoa kalitatezko lana sortzeko bidean jarriko du, azpikontrata guztiak utzi eta sistema 

propio baten alde apustu egiteak. 

• Gastu partida bat eskaintzea bizilagunek jarritako abisu, kexa eta iradokizunei udalek 

emandako arreta kontrolatzea, zeren behintzat Eibarko Udalak, badirudi nahierara erantzuten 

diela batzuei eta beste batzuei ez. 

Lan Publikoa (14) 
 

• Diputazioko enpresetan eta Foru aldundian lan baldintza duinak izatea (7) 

• Enplegu gehiago gizarte zerbitzuetan eta prestakuntzan (5) 

• Praktikak erakunde publikoetan 

• Plazak gaztelaniaz edo HE1 puntuatuz ateratzea. Hitz egiten ez duten pertsonekin (=autismoa) 

Beste Batzuk (4) 

1
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Ekarpen Kopurua (64)



2018ko AURREKONTU IREKIAK  

 

15 | I .  E R A N S K I N A  

 

 
• Gizarte zerbitzuak eta publikoa dena mantentzea 

• Lanaldia laburtzeko aukera erraztea, erretiroko pentsiorako proportziorik gabeko murrizketa 

bat izan gabe. Neurri honek dagoen lana langileen artean ""banatzeko"" balioko luke; horrela, 

lanpostu berriak sortuz." 

• Euskara kentzea lanerako 

• Sistema publikoa "argaltzen" saiatzea, teknologia berriak aprobetxatuz, funtzionarioak, 

gainjartzen diren erakunde publikoak murriztu, etab., etab.  

 
 
3.2. Herritarren Partaidetza (26) 
 

• Errausketaren inguruko galdeketa egitea (8) 
• Herri mugimendua eta parte hartzea bultzatu!(8) 

• Herri galdeketa birziklapen sistemarako  
• Kultura eta politika ezagutza zabaltzea. 
• Herriko elkarte eta herritarren ekimenak bultzatu eta lehenetsi 
• Kongresu bat sortzea gipuzkoarrak banatzen dituen zenbait arazo eztabaidatzeko eta konpontzen 

saiatzeko. Esaterako, gaueko aisialdi guneak eta bizilagunek atseden hartzeko duten eskubidea, 
txotx denboraldian Hernanin eta beste herri batzuetan. Inbertitzea demokraziaren sakontzean 
eta konpontzea praktikan jartzeko zailtasuna. 

• Herritarrak inplikatzea gai honi buruzko erabaki hartzeetan (pisu eta ostatu turistikoak)   
• Kanpaina hauek kentzea. Politikariek erakundeak kudeatu behar dituzte eta ez herritarrak. 
• Inbertitzea gizalegezko hezkuntzan, behin eta berriz eta baliabide guztiekin, askoz futbol 

gutxiagoren truke. 
• Pertsonen arteko erlazio sozialak hobetzen eta kontserbatzen laguntzen duten jarduerak. Iritzia 

eskatzea, alderatzea, komunikazioa 
• Inbertitzea demokraziaren sakontzean eta hori praktikan jartzea zaila dela nabarmentzea  

 

3.3. Suteak eta salbamendua (1) 
 

• Suteen ondoren etxebizitzak egiteko asmoz eragindako suteen aurka egitea (1) 
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4. EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO 
ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA. (871 
EKARPEN) 
 

 

 

4.1. Garapen sozioekonomikoa (494) 

Enplegua (orokorrean) (191) 

• Enplegua sortzera eta sustatzera xedatutako programak –enplegu programak, kalitateko 
enplegua, enplegu egonkorrak eta soldata duinekoak, enplegua sortzeko formazio ikastaroak, 
enplegua sortzeko plan estrategikoa egitea (171) 

• Enplegua lehenestea kanpotarrekin (3) 
• Lana etorkinentzat (2) 

• Hitzarmen jakin batzuetan gutxieneko soldatak handitzera “behartzea”. Hitzarmen batzuetan, 
esate baterako, % 100 legezkoa da lanaldi osoan lan egitea 900 euro kobratuz. Uste dut 
onartezina dela, gutxienekoa igo beharko litzateke (Lanbide arteko Gutxieneko Soldata ez da 
Aldundiaren eskumenekoa, baina uste dut gehiago presionatu beharko litzatekeela hitzarmenak 
negoziatzen direnean (2). 
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Enplegua, Enpresak, langile autonomoak…)
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• Enplegu azokak. 
• Enplegua sustatzeko orduan obra publikoetan langabezian dagoenari lana eskaini 
• Lanpostuak sortzea iraupen luzeko enplegatuentzat eta /edo Sarrerak Bermatzeko Errenta (RGI) 

kobratzen dutenentzat. 

• Enplegu erreleboa erraztea. 
• Pertsonentzat kalitatezko lana bultzatzea eta ikaskuntza arloari laguntza hitzarmen gehiago 

enpresekin 
• Politikarien eta enpresarien artean (botere publikoaren eta ekonomikoaren artean) akordioak 

lortzea enplegua sustatzeko. 
• Lan orduak gutxitu eta gehiagori aukera eman 

• Euskaraz ez dakiten pertsonei lanerako sarrera erraztea. 
• Lana sustatzea iraupen luzeko langabetuentzat, batik bat emakumeentzat. 
• Emakume transexualentzako autoenplegurako laguntza (laguntza ez dadila izan sustapenetik). 
• Tokian tokiko lanpostuak sortu, turismoan zentratu gabe. Bertakoen aberasgarritasun kulturala 

sakonduz, pertsonei bizileku aproposak sortu, inolaz ere kanpotarrei zuzenduriko erakusleihoak 

soilik. 

• Enpleguaren kalitatea hobetzea, 1.500 €-tik gorako hitzarmenak (langilea izanik inor ez dadin 
pobreziaren mugan egon), jendeak nahiago ez dezan langabezian egon lanean baino, gehiago 
irabazten duelako. 

• Baldintza laboralak hobetzea eta formazioa exijitzea istripu laboralak prebenitzeko. 

 

Gazteak eta enplegua (110) 

• Enplegu kalitatezkoa eta duina gazteentzat sortzeko programak, lana gazteentzat, gazte 
ekintzaileei laguntzea, kanpora joan behar izan ez dezaten eta talentua atxikitzeko. Gazteek lana 
izan dezatela ikasketak amaitzean. Gazteen prekarietatea gutxitzea eta Gazteen txertatze 

laboralaren sustapena (105) 
• Enpresa sortzaile gazteei laguntza (2) 

• Gazteen txertatze laboralaren sustapena, ikasketetan diru laguntzen handitzea. 

• Lan munduan sartzera doazen ikasleak eta ateratzen ari direnak kontaktuan jartzeko sareak 
sortzea. Lan munduan sartzeko aholkularitza garatu, ikasleek beren ametsak bete ditzaten 
erraztu, eta egiten duten horretan langile efiziente izatera bultzatu. Sorry public employees, 
baino Bikaintasuna beharrezkoa da munduan. 

• Laguntzak gazte ekintzaileentzako baita hauei buruzko informazioaren zabalkuntza: - 25 urteko 

azpiko ekintzaileen proposamenak gehiago bultzatzea. - Langabetuentzako dinamizazio 

tailerrak ekintzailetasunean oinarrituak 
 

Enpresei laguntzak (52) 

• Enpresa txiki eta berriei diru-laguntzak - Enpresen sustapena, ETEetarako laguntzak, oztopoak 

jarri ez sortzerakoan enpresak. Prestakuntza sustatu. Enpresei lagundu. Enpresak sortzeko 

laguntzak eta erraztasunak. Izapide (burokrazia) gutxiago, kostuen aurrezkia, lehenengo urtean zerga 

salbuespenen bat edo era bateko edo besteko diru laguntzak, ETE proiektu berrietarako aholkularitza eta 

zuzeneko laguntzak, langileak (ETE) birkualifikatzea fabrikazio aurreratuan, enpresei lagundu beraien 
produktuak kanpoan saltzen. Enpresa sormena sustatzea (39) 

• Langileen parte hartzea sustatzen jarraitzea Langileen parte hartzea enpresaren antolakuntzan 

(5) 
• Pabiloi hutsak eginik enpresa berriak sustatzea. 

• Enpresa txiki eta ertainekin berrikuntza sustatzea LH zentroen bidez. 

• Debagoieneko enpresak Miguel Altuna lanbide heziketara jo eta ez IMHra. 

• Jarduketa publiko-pribatuaren kontzeptualizazioa (kutxa pilotuak). 

• Enpresen beharrak ezagutarazi lanbide heziketako zentroei. 

• Sektoreak guztiak izan daitezke! Batez ere, gustatuko litzaidake sustatzea gizonezkoen 
protagonismo gehiago nabari diren sektoreak, enpresa aholkularitzak bezala (lege, finantza, 
ekonomia, ingeniaritza… aholkularitzak, alegia). 



2018ko AURREKONTU IREKIAK  

 

18 | I .  E R A N S K I N A  

 

• Enpresa txikien iruzurra gehiago kontrolatzea. Iruzurrak kontratuetan, nominetan, Geroa-rako 
ekarpenetan eta abar. Langileen soldata handitzera behartzea. Aurten Eusko Jaurlaritzak 
enpresa txikien kontratuak berrikusi ditu eta, a ze kasualitatea!: bat batean 50 €-tan igo didate 
soldata, albistea atera eta gero.  Langileen baldintza eta soldata duinen alde. 

• Enpresei laguntza gehiago ematea baina baldintza estuagoak jarrita: ziurtatzea emakumeek 

lanpostu garrantzitsuak eta baldintza berdinak lortzen dituztela. -Praktiken aldiko 

kontratuetarako laguntzen zati bat bekadunarentzat berarentzat izatea. 

 
Ekonomia sustapena (44) 

• Garapen ekonomikoa – ekonomiaren garapena; ekonomia arloan hobetzea, krisialditik 
ateratzeko; Ekonomia berraktibatzeko Plana; Ezegonkortasun ekonomikorik ez; erdi mailako 

klasea ez murriztea eta autonomoak izatea; ekonomia sustapena gehiago horrentzako (42). 

• Ekonomia asoziatiboa. 

• Mikroekonomien sustapena, jasangarritasuna lortzeko: ekonomia mailan, ingurumen mailan, 
gizarte mailan eta turismo mailan 
 

Langile autonomoei laguntzak (31) 

• Autonomoentzako eta autonomo sozietarioentzako laguntzak, berrientzat nahiz lehendik 
direnentzat. Pertsona autonomoentzako laguntzak gizarte segurantzako kotizazioan eta 
langabeziagatiko prestazioan. Kuota diru sarreren/fakturazioaren arabera ordaintzea. 
Autonomoen kuotak jaistea; autonomo izateko baldintza gutxiago (erraztasun gehiago); 
Autonomoak eta soldatapekoak parekatzea. Autonomoentzako babes handiagoa. Euskal 
populazioaren % 20 autonomoa da. Autonomoentzako babes handiagoa.(30). 

• Autonomoak lan merkatura sartzeko erraztasunak ematea; baldintzak hobetzea (kuota eta 
gizarte segurantza) 

 

Langabeentzako laguntzak (35 urte baino gehiago) 27) 

• Laguntzea langabezian gauden 35-55 urtekoentzat; kalitatezko enplegua 35-55 urtekoentzat, 
adin bitarte horretan dauden pertsonentzat enplegua sustatzea (26) 

• 50-55 urteko emakumeek lanaldi erdiko enpleguetarako sarbidea izatea 

 
 

Kontratazio laguntzak (19) 

• Enpresei laguntzea pertsona gehiago kontrata ditzaten; gazteen kontratazioa sustatzea; 

Gipuzkoako enpresa eta profesionalen kontratazioak sustatzea; diru laguntza eta prestakuntza 

lan sortzaileentzat; onurak epe luzeko kontratuak eskaintzen dituzten enplegatzaileentzat; 

enplegu duina sortzen inbertitzea lanpostuak sortzen dituzten enpresei erraztasunak emanez 

(17). 

• 5 pertsonatik beherako ETEak kontratatzeko hobekuntza. 
• Elkarrizketa enpresariekin, baina akordio bat egin jendea enplegatzeko. 

 

Merkataritza Txikia (12) 

• Laguntzea merkataritza txikiari; Aldundiaren mende dagoen merkataritza txikia. Gure denden 

sustapena, Tokiko merkataritza sustatu eta babestea,tokiko enplegua sortzea, enplegu gehiago 

herri txikietan. Gure denden sustapena (10) 
• Herri txikietan errespeta daitezela denda txiki eta tradizionalak, esaterako, Eroski bezalako 

konpainia handiak eraikitzeko aukera eman gabe. 
• Supermerkatu handiei mugak jartzea, txikien mesedetan 

 

Enpresen nazioartekotzea (1) 
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• Gipuzkoa herrialde txikia da, herrialde honen sustapena ekonomiarekin eta bertako enpresen 
jarduketarekin lotuta dago. Horretarako ezinbestekoa da internazionalizazioa, Gipuzkoan 
produzitzen dena, produktu ona eta konpetitiboa izatea eta kanpoko herrialdetan saltzea. 

 

Beste ekarpen espezifikoak (7) 

• Urola Garaian enplegua sortzen dela sustatzea. 

• Urretxu - Enplegu laguntza gehiago 

• Lanpostuak sortzea Goierri-Leitzaran 

• Bic-Gipuzkoa Eibar handiagoa? 

• Pertsonei zerbitzuak emateko sektorearekin erlazionatutako enpresak sortzeko laguntza 

programa bat sustatzea. Proposatzen duguna da diru laguntzen programa espezifiko bat 

sortzea pertsonei zerbitzuak emateko sektorearen barnean dauden enpresak sortu eta gara 

daitezela sustatzeko. Pertsonei zerbitzuak emateko sektorean enpleguak dinamismoa 

eskaintzen du eta horrek azpimarratzea merezi du. Sortutako enplegu horien zati handi bat, 

hurbiltasuneko enpleguak dira. Enpleguak sortzea, baldin eta horiek sortzeak konfiantzazko giza 

erlazio bat ezartzea ekartzen badu aurrez. Bestela esanda, DESLOKALIZAZIOAK mehatxatzen ez 

dituzten enpleguak dira; izan ere, industria sektoreko enplegu askoren mehatxua da 

deslokalizazioa. Laguntzak ematea proposatzen da: A) Enpresak sortzeagatik langile kopurua, 

ekonomia sozialaren moduak lehenetsiz. B) Dauden enpresak garatzea; hala, ezar ditzatela 

beren kalitatezko sistema prozesuetan teknologia berriak pertsonak tratatzeko eta haiei arreta 

emateko, etab.  

• Proiektu bat dut erregistratuta lokal eta pabiloi itxiak aktibatu ahal izateko, zero kostuan eta 

lanpostu berriak sortzeko eta autonomoari laguntzeko. Ikus daiteke  
• Urola Erdiko merkataritza mahaiaren izenean idazten dugu. Mahai hau Azpeitia, Azkoitia eta 

Zestoako Merkatari Elkarte eta Udalek eta Iraurgi Berritzen Garapen Agentziak osatzen dute 
eta bere helburu nagusia Urola Erdiko txikizkako merkataritza sustatzea da eskaintza 
egokituarekin, bezeroari bideratua eta lankidetzan oinarritua. Gure proposamena bere 

osotasunean partaidetza@gipuzkoa.eus helbidera bidali dugu mezu bati atxikita 

 
 
4. 2. Landa sustapena (144) 
 
Nekazaritza eta abeltzaintzaren sustapena (93) 
 

• Laguntzak nekazari, abeltzain eta baserritarrentzat. Nekazaritza - abeltzaintza sektorea 
sustatzea Baserri, landaguneak zaindu, biziberritu, egungo legedia aldatuz, Baserri txikiei 

lagundu, Laguntza ekonomikoak edo abantaila fiskalak baserritarrentzat. Laguntza baserriak 

desagertzea ekiditeko. Baserriak sustatu mendiak egokiak mantentzeko. Diru laguntza 
baserriak berriztatzeko erraztasuna ematea, tramiteak erraztea, bideetan argiak jarri. 
Nekazaritza eta lehen sektorea estrategikoa bihurtzea (75) 

• Sustatzea / inbertsioa nekazaritza ekologikoan. Nekazari ekologia sustatu. Nekazaritza, 
abeltzaintza ekologikoa eta banaketa indartzea (5) 

• Abeltzaintza ustiapen gehiago sortzea. Baratza parke gehiago sustatzea Ustiapen txikiei 

lehentasuna eman handien aurrean Nekazaritza ustiapen txikietan dibertsifikazioa babestu eta 

nekazal jarduera osagarriak ere lagundu edo nekazaritzara bideratu (4) 

• Diru laguntzak baserriak konpontzeko. 

• Nekazaritzako elikagaien industriak sustatzea 

• Lehenengo sektorea. Zaldibiako Goizane eraldaketa gunea eta Lezo eta Mutrikukoa 

lehenbailehen baserritarren eskura ipintzea. 

• Gaur egun gure herrian, Andoainen, baserriak hutsak ari dira geratzen eta zelaiak uzten. Ez da 
erraza lana eta baserriko lanak denak ematea. 

• Gipuzkoarron iraganarekin, nekazaritzarekin, historiarekin eta kulturarekin hain lotura dauden 

azpiegiturak mantendu eta konpontzeko laguntzak eta proiektuak, batez ere, baserriak 
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konpontzeko. Haiek, gure ondarea izateaz gain, turismoarentzat, nekazaritzarentzat, 

abeltzaintzarentzat eta beste ekonomia-iturri ugarirentzat lagungarriak izan litezke. Gaur egun 

arriskua dago, Gipuzkoako baserrien proportzio handi bat galtzeko haien egoera 

kaskarrarengatik. 

• Lurren bereizketa baserrietan (Goiburu, San Esteban, etab.). Goiburu, San Esteban adinekoak, 
gazteak joan egin dira aukerarik ez izateagatik 

• Abere hazkuntzarako belarra soilik hazten den terrenoen fruitu zuhaitzak landatzea. Badakit 
jabego pribatukoak izango direla, baina inbertsioa denon artean ordainduz egitea posible 
litzateke. Uste dut belardi batek belar kantitate antzekoa daukala zuhaitzak modu egokian 
landatuz 

• Elikagaiak eskuragarriagoak izateko terreno publikoetan fruitu arbolak landatzea; pikondoak, 
udareondoak, kakiak, ahuakateondoak, gereziak... Elikadura subiranotasun baten bidean, 
terreno publikoak lehen sektorean lana egin nahi dutenentzat erraztasunak jartzea. 

• Baserrietarako bide asko egoera kaskarrean daude eta udalen lehentasuna ez da izaten herritar 
gutxi hauentzat bideak egokitzea. Ondorioak, bertan bizi direnak jasaten dituzte. Gure kasua 
Errenterian kokatzen da, 10 urte bide egoki bat eskatzen eta ez da ezer egiten. Tamalez, ez da 
herri bakarra hau gertatzen dena. Beraz, Foru Aldundiak bide hauen azterketa sakon bat egitea 
eta hauek egokitzeko plan bat ezartzea proposatzen dut, gaur egun dauden laguntzak baino 
sakonagoa, Elkarlanean, Udalak eta Aldundia egokitzapenak aurrera eramateko eta betiere 
lehentasuna emanaz nekazaritza/abeltzaintza ustiapena duten baserriei (profesionala edo 
partikularra) 

 
 
Tokiko produktuak eta merkaturatzea (30) 
 

• Tokiko kontsumoa sustatzea (nekazaritza eta abeltzaintza) - Tokiko produktua sustatzea. 

Hemengo produktuak sustatzea – babestea. Prezio duinak baserriko produktuak. Tokiko 
produktuen sustapena. Bertako produktuak saltzea. Laguntza gehiago abeltzaintzarako, 

salmenta erraztea (28). 

• Herri-baratzeak 

• Baserriko produktuak: publizitatea sustatu web baten bidez edo plataforma web baten bidez. 
 
Enplegua lehen sektorean – gazte enplegua (21) 
 

• Nekazari /abeltzaintza enplegua sustatu Gaur egun gure herrietan landaguneak hiltzen ari dira 
eta bertako gazteak auzoetatik kanpora joan behar gara bizitzera. Bertan bizitzeko herritik eta 
diputaziotik iristen diren arauak bete ezinak dira. Nekazari gazteei laguntzea belaunaldi 

erreleboa egon dadin (18) 
• Programa bat asmatzea langabezian dauden pertsonak nekazaritzan lan egiteko. Adibidez, 

mendiak txukuntzeko. 

• Enplegua sor dezake nekazaritza ekologikoak 
• Jarduera honetan aritu nahi duten gazteentzat laguntzak. Hemen ere I+G gure nekazaritzari 

laguntzeko. Nekazaritzako produktuak transformatzeko laguntzak. Eskolak sortzea sektore hau 

indartzeko, bai zati primarioan edo sekundarioan. Laguntzak esportaziorako 

 

4.3. Mendiak eta naturaren kontserbazioa eta ustiatzea (96) 
 
Ekarpen orokorrak eta espezifikoak (74) 
 

• Politikak eta ekintzak gure mendiak garbitzeko eta garbi mantentzeko (52) 
• Arbolen politika: arbola autoktonoak Pinu gutxiago, haritza, Pago gehiago, hemengo zuhaitz 

gehiago. Landare autoktonoen landaketarako laguntzak. Arbolak zaintzeko politika (4) 

• Mendiak garbitzea: Langabeei lana ematea (2) 
• Animalia eta landareekiko babesa handitzea. 

• Kontrolatzea / saihestea moto-kroseko motoak / autoak mendian ibiltzea (gazteak, botiloia...) 
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• Gune eta bideak sustatzea eta horietan inbertitzea ingurune naturalaz gozatzeko 

• Oreinekin amaitzea 
• Ulia inguruko (Donostia eta Pasaia) mendiak garbitzea. Hondakinak dituzten txabola asko 

daude. 
• Ibai, erreka, pantano eta basoen zaintza. Bertako basoen zaintza pinudien aurretik 
• Kontzientziatzeko kanpainak egin mendia denona dela eta bide eta esparru pribatuak 

errespetatu batez ere animaliak badaude 
• Erraztasun handiagoak mendiak zaintzeko, garbiketa kanpainak, basoberritzea, suteak 

prebenitzea 
• Naturan baliabide gehiago inbertitzea bai garbiketan bai mendiko, ibaietako kontziliazioa eta 

jardueretan... Esaterako borondatezko lana antolatzea garbitzeko... 
• Bide berdeko tuneleko harria kentzea (Iturriotz baserriaren parean) 

• Partida bat bideratzea atzerriko landare espezieak ordezteko (intsinis pinua, etab.), horiek 

bertako espezien ordez zabaldu baitira. 

• Esku hartzea jendeak zaborra botatzen duenean mendian eta instalazioak zaintzen ez 

dituenean. 

• Aldi jakin baterako mendien kontzesio programak sustatzea garbitzeko eta basoberritzeko, 

jabeak lagatako lursailaren jabetza eskubideak galdu gabe. 

• Aldundiari eskatzen diot laguntza ekonomiko baten partida bat ematea Santa Katalina ingurua 

birsortzeko (Arantxa Ariztimuñori) [proposamen osoa Herritarren Partaidetzarako Aldundiko 

zuzendariari bidali zaio tarte honetan ezin baita era fede emailean adierazi] 

• Presoak enplegatzea mendi eta ibaiak garbitzeko. Behintzat, kartzelan egonda ez ikasi ez lanik 

egiten ez duten horiek. Baita komunitaterako lan zigorrak dituztenak ere. Inoiz ez daukate lanik 

ingurumenerako. 

• Mendi garaiz inguratutako paisaia da gurea, eta magaletan pinudi asko dago; neguko egun 
motzetan, iluntasuna eta geriza luzeek herriko kale asko sakonera eraman dituzte. Bertoko 
basoak edo behintzat hosto erorkorreko zuhaiztiak landatzeko laguntza zehatzen eskaintza 
baserritarrentzat. 
 

Bideak (16) 
 

• Bide gehiago egitea eta daudenak zaindu. Mendian ibilbideak ezarri eta seinaleak jarri jendea 

ez dadin joan nahi duen tokitik. Mendiak eta sastrakek itxitako antzinako bideak garbitzea eta 
zaintzea. Barneko bidea sustatzea. Mendiko ibilbide txikiak sortu, markatu eta mantentzea (9) 

• Mendian ibiltzeko bideen seinaleak hobetzea (3) 
• Bide publikoak baserriko auzoetan konpondu (3) 
• Jaizkibeleko gurdibideak eta bidezidorrak zaindu eta garbitu  

 
 
Aralar (9) 
 

• Aralarren egin nahi den pistak ingurua kaltetzen du, ez egin (7) 

• Enirio-Aralar: pista berriak bai 

• Aralar: adostasuna eta plangintza integrala 

 
4.4. Ikerketa zientifikoa, tekniko eta aplikatua (68) 
 
Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren sustapena (43) 
 

• I+G+Bn, ikerketan inbertitzea. Prestakuntza altuko hezkuntza / prestakuntza sustatzea (28) 
• Gehiago minbizia, gaixotasun arraroak, osasun mentala, haurren gaixotasunak ikertzeko (8) 

• Kutsatzen ez duten teknologia berrietan aritzen diren enpresak sortzea (ikerketa, osasuna eta 

turismoa) 

• Laguntzak ingurumen ikerketarentzat 
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• Informatikari diru laguntza gehiago eman. 

• Inbertsioan ikerketan mitokondrietako gaixotasunetarako. Euskadin ez dago eta gaixoak 

Madrilgo 12 de octubre ospitalearen mende daude. Hori egiten ez bada baliabide ekonomikoak 

eman daitezela. 

• Kluster zientifikoak sortu: gaur egungo erronkak (zientifikoak/sozialak/ ekonomikoak/...), ikt-ek 
dakarten berrikuntzei esker, ikaragarriak dira. Datozen belaunaldietako jenioek sareak behar 
dituzte. Gipuzkoa ez da horri buruz ezer egiten ari. Are gehiago, badirudi uko egiten ari dela 
asmo handiko klusterrak sortzeari. Badirudi Silicon Valley mito bat dela. Eta ez gera 
konturatzen Silicon Valley txiki baten aldeko apustua egin zuela Gipuzkoak... Xviii. Mendean. 
Kopiatzea besterik ez da. 

• Open innovation delakoa sustatzea: berrikuntza irekiari dagokionez, praktika elkartrukatzea 
sistema sortzea. Bada garaia. 

• "Ikerlari bezala, doktoretza egiten ari bainaiz ondokoa eskatuko nuke. Eusko Jaurlaritzak 
badakit dirua ematen duela baina orokortasunean mundu honetan jarraitu nahi badugu kanpora 
joan behar dugu lanera. Jakina da EHU\UPVn, biodonosti, cicbiomahune era horrelako 
elkarteetan diru laguntzak ematen direla baina ez dira nahikoak eta nire burua Europan 
barrena ikusten dut hemendik bi urtetara ikerlari bezala egin nahi badut lana, eta zer nahi duzu 
esatea oso ondo bizi naiz hemen. Eta nolabait behartuta ikusten naiz irakasle bezala bukatzea, 
gustura egingo nukeena ez badut beste biderik aurkitzen hemen. Beraz ikerketa munduan diru 
gehiago inbertitzea izango zen nire proposamena (hau berekoia izatea izango zen badakidalako 
gizarte zerbitzuetan inbertitzea garrantzitsuagoa dela). Baina benetan sutan jartzen didana 
dirua Real Sociedadeko edota Athletickeko zelaietan inbertitzea da, hori azkeneko gauza izango 
zen" 
 
 

Ekintzailetza eta prestakuntza (25) 

• Laguntzak ekintzaile gazteentzat eta prestakuntzaren aldeko apustua (17) 

• Ikasleak nazioartekotzeko bekak. Gazteak atzerrian ikasteko diru-laguntzak (2) 
• "Faltan botatzen dut emakume ekintzaileentzako laguntza gehiago. Emakumeok laguntza 

gehiago izan behar dugu enpresariak izateko, ez egoteko nagusi edo bikote baten mende 
profesionalki garatzeko. Emakume ekintzaileek garatutako proiektuak ez du soilik ekonomia 
dinamizatzen baizik eta sustatu egiten dute berdintasuna eta adina, jatorria, gaintitulazioa, 
matxismoa eta beste faktoreak direla eta kolektiboak merkatuan txertatzea, beren garapen 
profesional edo bizitza profesionalari uko egin behar diote.  

• Ekintzaileei laguntzea (itxitako enpresak prestatzea, jarduerarik gabeko pabiloi hutsak 

prestatzea, jarduera garatu ahal izateko erabil daitezen arrazoizkoa ez den kostu bat izan ez 

dadin). Lokalen alokairu prezioa jaistea. Bestalde, enplegua sortzen duena nolabait saritzea 
• "Enpresa asko ixten ari dira eta fabrikaziorako langile kualifikatuak aurkitzea oso zaila ari da 

bihurtzen; Lanerako gogoa daukan jende erronkazalea bilatzea. Hezkuntzan hau nolabait 
bideratu behako litzatekeela uste dut eta teoria gutxituz praktika gehitu gazteek errealitatearekin 
kontaktua izan dezaten." 

• Proiektu bat dut erregistratuta alokatu nahi diren baina bezerorik aurkitzen ez duten lokal eta 
pabiloiak aktibatzeko. Lan berrian hasteko lokal baten alokairuak frenatzen dituen 
ekintzaileentzako proiektu bat da. Lokalen kostua zero eurokoa izango litzateke (betiere lokal 
horien jabeek diseinatutako baldintzak onartzen badituzte) 

• Hezkuntza eta lan arloan zentratzea gustatuko litzaidake. Hezkuntza aldetik Bekak edota aukera 
gehiago halako esperientziak izateko eta lan arloan eskaintza gehiago bertakoentzat 

• Legedi, arau eta laguntza ekonomikoekin laguntza heldu eta gazteei nahi dituzten karrera 
profesionalak ikasi ahal izateko eta prestakuntza kulturala hobetzeko 

 
4.5. Industria (41) 
 
Gipuzkoa 4.0: Fabrikazio aurreratua (41) 

 
• Industria sustatu Lan industriala, Inbertsio gehiago industrian Plan Industriala, Industriako 

lanpostuak sortzeko inbertitzea (24) 
• Turismoak lan baldintza kaskarrak dakartza eta industrian inbertitzea egokiagoa litzateke (2) 
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• Enplegua gazteentzat. Hitzarmenak prestakuntza zentroekin industria 4.0.n prestatuak dauden 

gazteak izateko Gazteen industrializazio prestakuntzan laguntza ekonomikoa garraio, 

matrikula... eta abarretan (2) 

• Askotariko sustapen ekonomikoa, ez soilik industria 4.0. ETEak + autonomoak sustatzea 
• Zer egin lur industrialean? 

• Eskualde industria sustatzea (industria lurzoru abandonatuak) 

• Industria garapena sustatzea adar informatikoan eta robotikan, zibersegurtasun zentroa sortzea 
• Ondorengotza gakoak industria enpresetan lurraldean erabakitze zentroak mantentzeko. 
• SAIOLAN + garapenerako eskualde agentzia fusionatzea, industria berregituratzearen erronkari 

aurre egiteko gain den EBZ bat sortzea. 

• Emakumea industrian integratzea. 
• Teknologia altuko industria. Elgoibarko makina erreminta (eta oro har) zaharkituta gelditzen ari 

da. 

• Eibarren bertan dauden hezkuntza eta ikerketa baliabideekin, industriarako ideia berriak 
bultzatuz enplegua sortzea gehiago bultzatu beharko litzatekeela uste dut. Eibarren betidanik 
egon den lan kultura ez dator bat gaur egun dagoen langabezia tasarekin, eta ezta utzita dauden 
enpresa eraikinekin. 

• Arcelor irekita mantendu zuen udalak arrazoi ekonomikoengatik, nahiz eta jakin Zumarragan 

bakarrik dagoen minbizi mota bat sortu zuela  
• Berrindustrializazioa. Azken urteetan Gipuzkoan enpresa enblematikoak itxi direla ikusi dugu: 

Fagor etxetresna elektrikoak, Otsein, Arcelor Zumarraga eta ETE ugari. Milaka pertsonek lana 

galdu dute. Zer egin dugu hori saihesteko? Zer laguntza izan dituzte enpresa horiek? Zer egingo 

da egoera leheneratzeko? Posible al da multinazionalak erakartzea Gipuzkoan instalatzeko? 
• "Debabarreneko estrategia ekonomikoa batez ere industria sektoreari lotua dago. Sektore 

honek belaunaldi errelebo arazo larria izango du. Proposamena da Aldundiak baliabideak 

inbertitzea gazteek industria prestakuntza aukera dezaten, enplegu eskaria erakargarri nagusi 

gisa erabiliz. Baliabide horiek izan daitezke DBH amaitzen duten gazteak orientatzea, industria 

sektoreko enplegua bistaratzeko kanpainak egitea edo LHko zentroek sektoreko ikasleak izaten 

daitezkeenei, langabeei, bigarren hezkuntzako orientatzaileei orientazio pertsonalizatua egiteko 

baliabideak izateko inbertitzea. Estrategia hau eta beste asko zehaztea ez da erabaki indibidual 

askoren batuketa baizik." 

• Ibilgailu elektrikoen merkaturatzea sustatzea. 

 
 
 
 
4.6. Lurralde Oreka (24) 
 

• Herri txikietan inbertsio gehiago, Diru sarrera propio gutxi duten herri txiki ertainei dirua 

helaraztea proiektu estrategikoak izan daitezkeenak martxan jartzeko (ekonomia, energia, 

ingurumena... loturik). Herrigunetik kanpoko etxeetako: sarerako, saneamendurako. 5 mila 

biztanle baino herri txikiagoei zerbitzu minimoak ziurtatu Udal txikientzat baliabide ekonomiko-

teknikoak (11) 
• Banda zabala, Udalei diru laguntzak; zuntz optikoa auzotara, Gipuzkoako herrietako landa 

auzoetara Internet zerbitzua ekartzea (3) 

• Herri txikietako diru laguntzak handitzea, irisgarritasunean. Irisgarritasuna (landa eremua - 

herrigunetik kanpoko auzoak) (2) 

• Diru laguntzak argiteria publikoarentzat. 

• Alde batera dauden eskualdetan inbertitzea (Debagoiena, Debabarrena...) dena Donostia aldera 
doa. Lurraldea orekatu  

• Zortasun (edo zaharrak) bideak errespetatzea. Eta arau-hauste baten aurrean (kexa) 

administrazioak kontuak hartzea 
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• Zaldibiako herri proiektuak (udal eraikina...) laguntzea 

• Goizaneko Eraldaketa gunea martxan jartzea 

• Herri txiki izaera dugunoi laguntza ekonomikoa ematea. Duen partida handiagotuz 

ezinbestekoa zaigu laguntza hori. Herri honetan udal eraikina berritzera goaz eta oso 

garrantzitsua da guretzat. 

• Zenbait bideetan inguruko baserritarrek eta udalak ordaindu behar dute, eta beste edozein 

herritarrek eskubidea du lasai bide hori erabiltzea. 

• "Legazpin bizi naiz. Nire gurasoak adinekoak dira eta  San Ignazio-Muru auzoan bizi dira . 
Eskailera asko daude etxera joateko. Udaletxeari idatzi nion konpontzeko eta aurrekonturik ez 
zegoela horretarako erantzun zidaten. Beraz, herrietara diru gehiago ematea azpiegitura hauek 
konpontzeko da nire proposamena." 
 

 
 

4.7. Nekazaritza eta abeltzaintzako egiturak (4) 
 
Animalien Osasuna eta babesa (4) 

 
• Zero sakrifizio animalientzat; Tratu txarra animaliekin pixka bat begiratu (2) 
• Baliabideak edo azpiegiturak izateko aukera etxeko animaliak zaintzeko. 
• Animalien babesa, bai kalean izateko guneak indartuz (parke, hondartza...) eta beraien kontura 

espektakuluak egiteari utziz. Zezenketa, animalia zirkuak, idi probak, ahari talkak, etab... ez!! 
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5. MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE 
ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA (585 EKARPEN) 

 

 
 
5.1. Garraio Publikoa (327) 
 
 
Garraio publikoa: proposamen orokorrak (117) 
 

• Garraio publikoa sustatu eta hobetu, Garraio publiko gehiago jartzea, Bus-en maiztasuna 
handiagoa gauetan, Bus maiztasun handiagoa asteburuetan. Gauean garraio publiko gehiago 
jartzea jaiak direnean. Garraio publikoaren sarea zabaltzea eta eskuragarriagoa egitea. 
Konexio gehiago beste herriekin.Garraio publiko ezberdinen ordutegiak koordinatu. 

Puntualtasuna hobetzea autobusetan. Garraio publikoaren ordutegia luzatzea (goizeko lehen 
orduetan-gaueko azken orduetan) (92) 

• Garraio publiko gehiago. Gipuzkoa osoa hobeto konektatzea eta beste lurralde batzuekin ere, 

batez ere, Gipuzkoako barnealdearekin konektatzen saiatzea. Garraio publikoa hobetzea 
Gipuzkoa mailan, herrietatik hiriburuetara eta beste herrietara. Garraio publikoen lineen arteko 
loturak hobetzea. Autobusen sarea zabaltzea, gune aldenduagoetara irits daitezela (6) 

• Maiztasun handiagoa ordutegian eguerdian - Autobusen ordutegiak mantentzea udan edo 

jende gehiago hartzea (2) 

• Enpresetako garraio kolektiboari buruzko Aldundiaren araudia lehengoratzea (2) 
• Donostia izan ezik garraio publiko gutxi (2) 
• Segurtasuna autobusetan, batez ere, festetan. 

• Hobetzea autobuseko informazio paneletako informazioa (ez du bat egiten errealitatearekin) 

• Autobus txikiagoak baina maiztasun handiagoa 

• Garraio publikoa erabiltzeko kanpainak kutsadura murrizteko 

• Lan mugimendu handia dagoen inguruko herrietara garraio hobekuntza. 
• Garraioaren zerbitzu publiko egokitu bat ezartzea lekualdatze itunduentzat. 

• Autobus zerbitzua erreleboz lan egiten duen jendearentzat lanera autobusean joan ahal izateko. 
• Garraio publikoa kosta (maiztasun handiagoa) 

2
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• Trakzio elektrikoko hiriko mikroautobusak / hiri artekoak. 
• Lurraldebus ez da puntuala ia inoiz, wifia ez da beharrezkoa. Doako autobusak. 
• Autobusak orduero beharrean ordu erdiro. Kendu batez. Beteko dira 
• Benetan garraio publiko jasangarri baten alde egitea, gaur egun garestiegia da eta prezio 

sinboliko bat izan beharko luke edo gizarte segurantzan medikamentuek duten tratamendu 

berdina. Denbora amaitzen ari zaigu, uste dut tontoena ere ohartzen dela gure klima aldatzen 

ari dela eta ez dut nahi gehiago luzatu hain eztabaidatua den gai honetan. Guztiok ezin dugu 

dena izan ezta dena egin ere. Gutako bakoitzak bere ekintzen ardura du, baina zuek ardura 

handiagoa duzue; horregatik, nire proposamena da garraio publikoan gehiago eta hobeto 

inbertitzea eta benetako erreforma fiskal bat egitea, ELAk gomendatzen duen eran, diru sarrera 

gehiago sortzeko, kasu zehatz honetan ez daitezela egon motordun ibilgailuen produkzioari eta 

automobilgintzako ordezko piezei lotuta; izan ere, gurpil zoro batera eramaten gaituzte 

nolabait. 
• Garraio publikoa sustatzea eta zigortzea ibilgailu pribatu kutsatzaileen erabilera (barne 

konbustioko ibilgailuak) Mugatzea ibilgailu pribatuen erabilera hirietan. Biztanle gehien 
dituzten udalerrietan maila kutsatzaileak aldian-aldian neurtzea eta kutsadura ahalik eta gehien 
mugatzeko neurriak hartzea. 

 
Garraio publikoa: proposamen espezifikoak (109) 
 
DEBA (30) 
 

• Autobus gehiago Donostiarantz (Deba) (12) 
• Autobusa Debatik Donostiara Bilbora (4) 
• Autobusen maiztasun handiagoa Donostiara, baita asteburu eta jaiegunetan ere (Deba) (4) 
• Deba-Azkoitia/ Azpeitia busak hobetzea 
• Gaueko garraio publikoa Debabarrenean sustatzea 
• Gauean trenak eta autobusak jartzea (Debabarrena) 
• Debarako autobusen maiztasuna areagotzea 
• Lurraldebus-eko zerbitzu gehiago gauetan, astean zehar... Debagoienan batez ere! 
• Deba eta Zarauzko garraioak ez daude, ez bada egunez ordutik ordura eta asteburuan gauez 

ezer 
• Garraioa Donostiatik Debara 12ak arte gauekoak asteburuan 
• Garraio publikoa hobetzea Donostialdearekin ordutegiak handituz Debatik Donostiara garraio 

publiko gehiago 
• Zuzeneko autobusa Donostia-Deba 
• Maiztasun handiagoa autobusean Donostia-Deba eta Ondarroa zuzen 

 
LOTURAK DONOSTIAREKIN (23) 
 

• Autobusaren maiztasun handiagoa Donostiara (Mutriku) (5) 
• Lurraldebusen linea berria, Urnieta-Donostia, Amaratik sar dadila (2) 
• Donostiatik Irurara bus zuzena 

• Autobus zuzena Donostiara. Bestela autobus aldaketa Irura-Villabona doan 

• Udaran Donostia alderako autobusen (zuzenak) ordutegia mantentzea (Billabona) 

• Handitzea Donostiarako autobus zuzenen maiztasuna asteburuetan (Villabona). 

• Zizurkildik Donostiara ez dago autobus zuzenik 

• Donostia-Eskoriatza autobus linea handitzea eta maiztasun handiagoa izatea 
• Zumaia-Donostia ibilbideko ordutegia zabaltzea 24ra arte gutxienez asteburuan eta lanegunetan 
• Autobusen maiztasun handiagoa Hernani-Donostia 
• Garraio aukera gehiago egotea herri txikietatik hirira. Adb: busa Goierritik Donostiara. 
• Donostia-Oñati autobusa jartzea 
• Maiztasun gutxi Donostiara (Mendaro) 
• Garraio publikoa maizago eta Donostiara, Andoainera zuzenean. 

• Oiartzundik Donostiara autobusak 3 ordu laurden pasatzen dira 
• Pozten gara laster aldirikoen geltokia izango dugulako Astigarragan baina proposatzen dizuet 

herria berriz ere Donostiako ospitalearekin konektatzea. Lehen A3 jarri zen baina ez zuen 
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funtzionatu zeren langileok ezin genuen erabili, zeren gure sarrera orduaren ondoren iristen zen 
(07:50, 14:50, 21:50etarako aldaketa izan genuen eta autobusa 08:00, 15:00, 22:00etan iristen 
zen). Proposatzen dizuet linea batek Hernani Astigarragarekin eta Donostiako ospitalearekin 
zirkuitu batean lotzea. Eta ordutegia aukeratzean, hori egokitu dadila langileen sarrera eta 
irteera ordutegietara. 

• Autobus linea Irundik Donostiako unibertsitate ospitalera eta ONKOLOGIKOra 20, 30, 40 
minutuan behin; izan ere, Irundik ez dago komunikazio ona eta ia goiz osoa behar da edozein 
kontsulta egiteko, eta familia ospitaleratuta baduzu askoz gehiago zailtzen da. 

• Lurraldebusen zuzenekoen zerbitzua handitu dadila Donostia eta Tolosa (Villabona) artean. 
Zergatik ez dago zerbitzu hau larunbat eta igandean? Nahiz eta maiztasun txikiagoarekin izan 
egon beharko lukete. Zeren jende asko dago dituen mugak direla eta trena erabili ezin duena. 45 
edo 50 urtetik gora egin dugu lan Askok ezin dugu Donostiara joan. 

 
 
PROBINTZIARTEKO LOTURAK (19) 
 

• Handitzea Bilbo eta Gasteizerako autobusen konexioak (2) 
• Autobus maiztasun gehiago Lekeitiora (2) 
• Garraio publikoa sustatu eta Bizkaia eta Araba batzea. 
• Garraio publikoa hobetzea Gasteizera eta maiztasuna handitzea. Garraio publiko gehiago 

eta zuzena Eibartik Gasteizera 
• Autobus txartelak batu Bizkaia eta Arabarekin 
• Autobusa Eskoriatza-Bilbo 
• Autobusen ordutegi maiztasun handiagoa bai Gipuzkoarako bai Bizkairako 
• Autobusen maiztasun handiagoa Bilborako lineetan (Arrasate) 
• Herrietatik hiriburuetarako autobus linea bat ezartzea 

• Gipuzkoako herrietatik Bizkaia eta Arabakoetarako konexioak hobetzea. 

• Gasteiz eta Zumarragarako autobusa falta da (Zumarraga) 

• Bus Bilbo-Bergara-Bilbo zuzen maiztasun gehiago. 

• Garraio publiko gehiago jartzea: Donostiara dauden bezala Bilbora ere jartzea adibidez 
• Bizkaia aldera autobus ordutegia zabaltzea. Bilbora behintzat, autobusak jartzea 
• Lurraldebusek (kasu honetan Pesa enpresak) Goierritik Bilbora eskaintzen duen autobus 

zerbitzua areagotzea eta hobetzea (batez ere ostiral eta igandeetan, eskaera gehien dagoen 
momentua). Ez da posible linea honek dituen atzerapenak, luzapena (bi ordu) eta arazoak. 
Ekonomikoki posible izan daiteke bi egun hauetan zuzeneko lineak ezartzea (adibidez 
Beasain, Zumarraga eta Bergaran geldialdiak eginez. 

• (Azpeitia) GASTEIZerako komunikazio eskasa dugu. Azpiegiturak, ahoa bete hortz erabiltzen 

dugun honetan ezin dugu barnealdean bizi garenok, horrelako bizi-kalitate eskasa eduki. 

GASTEIZera komunikazio egokia behar dugu.* BILBOrako zerbitzu zuzenik ere ez dugu. 

Hemen ere egokitasun eskasa. Aurreko hausnarketak ere balio du honetarako. 

Unibertsitatera joateko garraio publikoa hobetzea, edozein herritatik eta merkeagoa 

izatea. Gazteek ez ditugulako diru-sarrerak. 

• "Nire buruari galdetzen nion kontuan har ditzakezuen bi zerbitzu hauek batzeak dakartzan 
onurak: (1) Loiuko aireportutik irteten den autobus zerbitzua Donostian amaitzen da 
Zarautzen geldialdia eginez (uste dut egunean, zentzu bakoitzean, 17-18 bidaia egiten 
direla) + (2) Loiutik irteten den eta Eibarren gelditu eta Oñatin amaitzen den zerbitzua. 
(uste dut 6-6 bidaia direla egunero zentzu bakoitzean). Donostiara doan autobusak 
Eibarren geldialdia egingo balu (Zarautzen egiten duen bezala), zerbitzua hobetuko 
litzatekeela Eibarrentzat eta Gipuzkoa mendebalde guztiarentzat. Zerbitzua efizienteagoa 
izango litzateke (Oñatin amaitzen den autobusa hartu dut eta orduan 55 plazako autobusean 
joan ginen 2 pertsona eta biok Eibarren jaitsi ginen)." 
 
 

ASTIGARRAGA (7) 
 

• Astigarraga-Donostia autobusaren maiztasuna areagotzea (4) 
• Astigarragaren kasuan, uste dut komunikazio arazo handi bat duela, Donostiara azkar, 

erabateko inkomunikazioa gainerako inguruekin.  
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• Handitzea ospitale, Gros, egoitzetarako autobusen zerbitzua Astigarragatik 
• Astigarraga: Autobusen maiztasuna ospitalera eta unibertsitatera. Maiztasunak areagotzea. 

 
ZARAUTZ (6) 
 

• Zarautzetik Azkoitira doan autobusaren geraleku bat jartzea nahi dugu Monte Albertia parean. 
Azkoititik datorrenean gelditzen da atearen parean eta bietan nahi genuke geralekua izan (2) 

• Zarautzetik Azkoitira doan linea (UK03) Zarauzko Monte Albertian, eskola aurrean geltoki bat 
egitea 

• Ikasleentzat autobusean deskontu bereziak jartzea 
• Autobus konbinazio gehiago egotea, esaterako, Zumarragatik Zarautzera, ez baitago halakorik 
• Garraio publikoak Zarauztik Goierrialderantz 

 
EIBAR (5) 
 

• Garraioa hobetzea Madrilgo aireporturako Eibartik 
• Garraioa Eibartik Elorriora, ez baitago 
• Urola Kosta eta Deba aldea komunikatuko dituzten autobusak (Eibar/Bergara/Arrasate) 
• Mutrikutik Eibarrera autobus zuzen bat egotea (ez sartzea ez Debara eta Mendarora) 
• Eibarko biztanle bezala, Donostiarantz hartu beharreko noranzkoak ahalbidetu. Errazagoa eta 

merkeagoa da Bilbora joatea hartzen den ibilgailu mota zein den berdin izanda 
 
OÑATI – ARRASATE (4) 
 

• Lurraldebus: gauetako ordutegi zabalagoa: Oñati-Arrasate/ Arrasate-Oñati 
• Ordutegi maiztasuna arratsaldean instituturako eta autobus handiagoa (Arrasate) 
• Oñatitik bai Arrasatera edo bai Bergarara autobus zerbitzua areagotzea 
• Nire ustez, Arrasateko autobus geltokia berritu beharko litzakete. Handiagoa egin, markesina 

berriak jarri, jesarlekuak eta panel informatiboak jarri, autobusen ordutegiarekin. Alegia, 
Arrasatek autobus geltoki eraberritua eduki beharko luke. 

 
ELGETA (3) 
 

• Elgeta txarto komunikazio txarrak 
• Autobus gehiago Bergaratik Elgetara 
• Elgetak ez dauka garraiorik inguruko herrietara. 

 
LEGORRETA (2) 
 

• Garraioa Tolosara (Legorretatik) autobusean (2). 

 
GOIERRI (2) 
 

• Goierrialdeko autobus publikoen sistema hobetzea (ez dira garaiz iristen). 
• Garraio publikoari dagokionez, Goierri zonaldeko autobus puntualagoak jarri eta gaueko 

zerbitzu gehiago jarri. 
 
ESKORIATZA (2) 
 

• Autobus geralekuak ezartzea Gasteizera doan linearako (Eskoriatza) 

• Autobus geltokiak Almenen (onartezina da garraio pribatua ordaindu beharra, dagoen garraio 

publikoa kontuan izanda) (Eskoriatza) 

ASTEASU (2) 
 

• Autobusen maiztasun handiagoa Asteasutik. 

• Garraio publikoa asteburuetan ez dago asko Asteasun gazteak mugitzeko. 
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ANDOAIN (2) 
 

• Autobusen maiztasun handiagoa Andoainera. 

• Hernanitik Andoainera gaueko autobusak jartzea 
 

 
LEZO (2) 

• Maiztasun handiagoa ospitalera asteburuan (Lezo) 

• Iruneranzko autobusaren maiztasuna areagotzea (Lezo) 
 
BESTE PROPOSAMEN ESPEZIFIKO BATZUK (25) 
 

• (Azpeitia) Autobus maiztasun gehiago: Tolosa, Beasain.. (Donostiara ondo) (2) 
• Autobusen zerbitzu gehiago, Arrasatetik beteta etortzen dira (Bergara) (2) 

• Anoetatik Tolosara komunikazio txarrak daude. 

• Autobus gehiago Aretxabaletara 

• Autobusen gaueko zerbitzua asteburuan (Tolosa) 

• Autobus maiztasun gehiago Donibanetik Errenteriara 

• Autobusen maiztasun handiagoa Zumaia-Azkoitia. 

• Autobusa Donostiara gehiago eta Ondarroa 
• Autobusak zapatuetan gehiago. (Azkoitira adibidez) 
• Maiztasun handiagoa jartzea ibilbideari (Aian zirkuitua aldatu: ordutegia) 
• Auzo urrunduetara joango diren autobusak (Legazpi) 

• Autobusak Hondarribitik Hondarribiko aireportura. 
• Zona batzuetako garraio publikoa hobetu Azpeitia-Tolosa 
• Urnieta-Lasarte autobus linea 
• Garraio publikoak Astigarragatik-Oiartzunera ipintzea. 
• Hernanitik Andoainera gaueko garraioa 
• Autobus gehiago herrietan. Andoain, Urnieta, Hernani, Astigarraga, Oiartzun adibidez 
• Usurbilek ordutegi maiztasun gutxi du garraio publikoan (puntako orduetatik eta asteburuetatik 

kanpo) 
• Autobus zuzena Zegama Beasain (trena hartzeko bestela ezin da hartu) edo bus ordutegia 

moldatu trena hartzeko. 

• Garraio publikoak: Elgoibar toki estrategikoan egonda, geltoki, ordutegi... hobeak 
• Urola Erdialdeko herriak hobeto komunikatzea beste herriekin; bai autobus zerbitzuak herri 

berrietara jarriz edota trenbideak eraiki beste herriekin lotuz. 
• "Mendaro, Eibar eta Gasteiz arteko garraio publikoaren erabiltzailea naiz eta uste dut 

Maltzagan geldialdi bat egitea San Prudentzion bezala autobus-aldaketa bezala, asko hobetuko 
lukeela zerbitzua. Aukera hau baliatzen dut OSO ARRISKUTSUAK diren zenbait geralekuri 
buruzko kexa bat jartzeko, esaterako, Azpilgoetako (Mendaro) geralekua Debarako noranzkoan. 

• "Pasai San Pedro-San Juan: autobusa-txalupa lotura. Gaur egun Pasai San Pedrora iristen 
diren autobusak Esnabide kaleko biribilgunean dute amaiera, Donibanera doan txalupa hartzen 
den tokitik 500 metrora. Proposamena autobusak Torreko plazaraino iristea da, bertan buelta 
eman dezaten Elantxobekoa bezalako sistema bati esker 
(https://www.youtube.com/watch?v=kojZdNrB_RA). Hala, Donibaneko herritarrek aukera 
handiagoak lituzkete garraio publikoa hartzeko, txalupa hartu eta zuzenean autobusa hartzeko 
aukera luketelako, Donostia-Errenteria-Donibane linea luzea baino azkarrago. Erabaki honek 
autobusa gerturatzen du gainera Torreko Plaza inguruko bizilagunei San Pedro-San Juan 
txalupa Mugi sistemaren barruan sartzea proposatzen da ere, doako ontzi aldaketa eskainiz 
autobusetik aldaketa egiten dutenei."  

 
 
Mugi txartela eta garraioaren kostua (76) 
 

• Garraioa merkatzea: Billetea /garraio publikoaren prezioa jaistea; Mugiren kostua jaistea - 
Deskontu gehiago Mugi txartelerako (35) 
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• Ikasleentzat autobusean deskontu bereziak  (9) 
• Garraioaren txartelak batzea (3) 
• Garraio publikoa diruz laguntzea (2) 
• Hileko bonu berri bat egitea Gipuzkoa osorako – Hileko Mugi (2) 
• Hainbat garraio hartzen dituen eta benetan erakargarria den tarifa laua autoaren erabilera 

saihesteko. MUGI txartelaren estaldurak zabaltzea. Garraio gehiago atxikitzea txartelari (2) 
• Garraio publikoaren txartelen erabilera batzea 3 probintzietan. 

• Diru laguntzak umeen garraio publikoan (Lurraldebus, Renfe eta abar) 

• Mugi txarteleko deskontu minimoa mantentzea, eta ez hila hasieran berriz aurreneko preziora 
igotzea 

• Mugi txarteleko deskontua urte osoko izatea eta ez hilabetekoa 
• Garraio publikoa Mugi txartelaren prezioak Renfe trenetan lortu 
• MUGI txartelak Renfe eta beste zerbitzuentzako erabili ahal izatea  
• MUGI hileko txartela edo hobarien berrantolaketa. Renfe Mugi pertsonalean sartu. 
• Garraio eskuragarria Loiuko aireporturantz. Lotsagarria da 17 euro kostatzea, Bilbora 7 euro 

gutxiago balio baitu. 
• Garraio txartelerako baremo berria kentzea 65 urtetik gorakoentzat 
• Azkoitia-Donostia “autobus gipuzkoana” zerbitzuko prezioak jaistea. 
• Lurraldebus zerbitzua Goierrin eraginkorragoa izatea, hau da, autobusen ordutegiak Renfeko 

ordutegiarekin bat egitea. Renfe MUGI txartelarekin erabili ahal izatea. Lurraldebuseko 
prezioak jaistea. 

• Autobusak merkeagoa izan beharko luke. Asko, taxian mugitzen gara, sarritan merkeagoa 
ateratzen delako garraio publikoa baino; gauean behintzat hala da 

• Nire ustez topoetan bidaiatzeko prezioa oso garestia da. Mugi txartela behin etxean ahaztuz 
gero, unibertsitatera etorri eta joateko 5 euro ordaindu behar dira (Irundik Donostiara) eta 
gehiegi iruditzen zait. 

• Zumarragatik Zarautzera busa izatea. Zumarra-Urretxun Mugiko txartela kargatzeko gune 
gehiago izatea. 

• Interesgarria izango litzateke Mugi NFC aplikazio bat ezartzea Smartphone bidez errazago 
kargatzeko. 

• Garraio publikoa (mugi txartela) Euskal Herrian zehar erabiltzeko beharrezkoa diren 
hitzarmen/akordioak egitea behingoz: hara eta hona ibiltzen garenok asko eskertuko genuke 
patrikan 20 txartela desberdin izateko beharra izango ez bagenu. 

• Mugi txartela: adingabeek eta lanera ez doazenek kuota finko bat eduki beharko lukete. 
Ikasketak egitera doan haur baten "zerbitzu publikoaren" kostuak ez luke izan behar 
horrenbestekoa. Proposamena: kuota finko bat (autopista) eta hortik aurrera doan 

• Garraio publikoa merkeagoa izatea (Elgoibar-Azpeitia 2,45 € adibidez) 
• Diruz laguntzea garraio publikoa pentsiodunei eta erretiratuei (0,38tik 0,85era pasatu digute) 
• "Interesgarria izango litzateke garraio publikoko txartelen prezioa jaistea gazteentzat. Garraio 

publikoa funtsezkoa da gazteen egunerokotasunerako, gurasoen mende baitaude beren diru 
sarreretarako eta ez da justua soilik % 14ko hobaria jasotzea Mugi sisteman. 

• Areagotzea gazteentzako hobariak garraio publikoan, edo tarifa lau gisa funtzionatuko duten 
hileko bonu ekonomikoak sortzea, beste lurralde batzuetan gertatzen den bezala, esaterako, 
Bizkaian. Era berean, familiaren errenta bezalako alderdiak hartu beharko lirateke pentsiodunei 
edo familia ugariei hobariak emateko orduan. 

• "Proposamen bat zehaztea zaila da eta ez da oso erraza nire iritzia argi era garbi azaltzea. 
Orokorrean gustura nago gure diruarekin egin denarekin. Gizarte zerbitzuetan edota ekonomia 
sustapenean ez dut ezberdintasunik ikusi (ez baitut beharrik ikusi) baina bertan aurrerapausoak 
ematea beharrezkoa da denontzat eta denok antzematen dugu. Niri dagokionez, garraio 
publikoaren kontsumitzaile bezala bai ikusi dudala aurrerapenak, batez ERE herri txikietako 
konexioetan eta maiztasunean. Prezioari dagokionez altua da eta kontsumitzaileak hau ez 
erabiltzeko arrazoi nagusienetako bat da. Nik egunero autobusa hartzen dut eta Mugi txartelari 
esker asko aurrezten dudalakoan nago;hala ERE, gero eta gehiagotan ibiliz gero deskontu 
modukoak ematen dituzte. Oso gutxitan ikusten da hori, hilabete bukaeran ikusten dut 
prezioaren beherakada hori. Beraz deskontu hau erraztea gustatuko litzaidake, orokortasunean 
prezioen jaitsiera." 

• Garraio publikoan lan egiten jarraitzea. 6 urteko nire seme anoetarrak Tolosan ikasten du eta 

hilean 90 eurotik gora ordaintzen ditu Renfeko abonuarengatik 2,5 km-ko distantzia bat 
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egiteko. Zergatik? Zeren heldu baten prezioa ordaintzera behartzen dute eta bakarrik 

bidaiatzea debekatu diote; beraz, bere hileko abonuaz gain laguntzailearena ere ordaindu 

behar dugu. Laburbilduz, haur hauek trenez bidaiatzeagatik zigortzen dituzte eta ez dago beste 

aukerarik, zeren Lurraldebuseko autobusak ez dira orduan iristen. Egoera tamalgarria da. 

Haurrek ikasteko bidaiatzen dute. 

 
 
Irisgarritasuna garraioan (7) 
 

• Garraio irisgarritasuna dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat (6) 

• Autobus guztiak arrapala eta ainguratzeak prest edukitzea 
 

 

Garraio publikoari buruzko beste proposamen batzuk (19) 
 

• Mikrobusak jarri herri txikietan 

• Garraio zerbitzuak hobeto koordinatzea 
• Mugikortasuna: Bizikletaren erabilera, intermodalitatea, garraio publiko berdea eta autoa 

partekatzea  
• Garraio publiko erakargarria 
• Etxeko animaliak garraio publikoan sartzeko aukera ematea 
• Eraginkorra eta duina den garraio publiko herritarra 
• Garraio publikoko bidaiariekiko arreta hobetzea 
• Garraio publikoa erabiltzeko sustapen kanpainak 
• Zorionak garraio publikoa. 
• Autobusa komunikazio txarrak eta gazteak. 
• Autobusak ez daude prest skuterrak sartzeko. Ez dira sartzen eta ez daukate ainguratzerik. 

• Lurraldebuseko autobus artikulatuak soinu gutxiago ateratzea. Izugarrizkoa ateratzen dute 
• Matxariako autobusen geltokia. Noizko? 
• Markesina gehiago Pasaian 
• Bus geltokia arriskutsua da (Bergara) 
• Garraio publikoa: errentagarria ez den eta beste garraio publiko batzuei (taxiak) kalte egiten 

dien autobus bat dago Mutrikutik Zumaiara 
• Iruzurra: bidaiarien garraio enpresek ez dituzte betetzen Espainiako eta Europako araudiak, 

zeren ez dituzte egiten derrigorrezkoak diren atsedenerako ordu eta egunak. Soilik enpresan 
egiazta daiteke. 

• Jende asko autobusa hartzeko dagoenean ez dute arrapala jaisten. Autobuseko arrapala atzeko 
atean jarri errazago irteteko 

• Irungo Behobia auzoa Oarso-Donostialdeko herriekin eta batez ere Donostiarekin lotuko lukeen 
autobus linea bat sortu, edo egungo E26 linea Behobiara luzatu. Bide batez Ficobako ingurua 
ere lotzea proposatuko nuke, batez ere bertan azoka edo ikuskizun jendetsuak antolatzen 
direnean 

 
5.2. Bidegorriak (202) 
 
Proposamen espezifikoak (133) 
 
 
MUTRIKU (31) 

 
• Bidegorri Mutriku (12) 
• Mutriku-Saturraran bidegorri eta Mijoa erreka antolatu (txukundu) (6) 
• Mutriku-Ondarroa bidegorria (6) 
• Zumarragako bidea konpontzea (2) 
• Bidegorria Zumaiara (2) 
• Bidegorria Mutriku-Deba edo Mutriku-Ondarroa. 
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• Mutrikuko Mijoako bidegorria 
• Mutrikuk beste udalerri askok bezala izan dezala bidegorri bat edo bat pasa dadila Mutrikutik 

Debara eta Ondarroara. 
 
DEBA (29) 

• Bidegorria Deba-Mutriku (20) 
• Debara bidegorria eta errepidea hobetu (2) 
• Bidegorria Deba-Mutriku-Ondarroa 
• Duela asko onartu zen Deba-Mendaro bidegorria. Askotan hitz egin da Altzola-Mendaro 

bidegorriari buruz. Nire proposamena da bi bidegorri horiek martxan jartzea. 
• Debabarreneko herrien artean bidegorria 
• Bidegorria Debara 
• Bidegorriak: Saturraran 
• -Deba Debara pasealekua/ bidegorria egin 
• Bidegorria Mendaro-Altzola-Deba 

 
 
BERGARA – ANTZUOLA – ARRASATE (18) 
 

• Bidegorriak osatu (San Antonio eta Tavex ingurua) (3) 

• Antzuola-Bergara bidegorria (2) 

• Bergara-Arrasateko bidegorria bukatu (2) 

• Antzuola -Bergara/ Antzuola-Zumarraga bidegorria (2) 
• Bidegorria egokitu (Antzuola) 
• Bergara-Antzuola-Bonbolu bidegorria. 

• Bidegorriak bukatu Bergara-Antzuola, Bergara-San Prudencio 

• Amaitu Bergara eta San Prudentzio arteko bidegorria, kotoi-fabrika zaharraren parean 

• Bidegorria Bergara-Elgeta 

• San Prudentzio bidegorria amaitu eta Antzurako bidegorria 

• Bidegorri Bergara-Arrasate eta Bergara-Antzuola eta ekipamendua 

• Bidegorri Antzuola-Bergara, Bolutik San Antoniorako bitartea. Ekipamenduarekin. 

• Bidegorriak areagotu eta hobetzea herrietan, ezin da eraiki espaloi eta noranzko debekatua 
duen kale batean amaitzen den bidegorri bat, San Andres auzoa. (Arrasate) 

 
 
ORDIZIA (10) 
 

• Zaldibia-Ordizia errepidea bidegorria (7) 
• Bidegorria Ordizia 
• Lazkaotik Ordiziarako bidegorria bukatu gabe dago. 
• Bidegorria Ordiziara edo Beasainera [Zaldibia] 

 
ELGOIBAR (9) 

 
• Bidegorriak (Elgoibar) (2) 
• Bidegorriak egitea. Adibidez, Elgoibartik Debara hondartzara umeekin bizikletan joateko udan 

ongi legoke. Debabarreneko errepideak oso estuak dira eta bizikleta asko dabil errepidean. 
Horrez gain auto trafiko handia dago. Bide gorriekin agian hobetuko genuke egoera eta 
arriskuak gutxituko lirateke errepidean goazenean (2) 

• BIDEGORRIA ELGOIBAR-ARDANZA ARTEAN. 
• Elgoibar-Eibar-Deba bidegorria 
• BIDEGORRIA ELGOIBAR-DEBA 
• Eskatzen dut Elgoibar - Eibar eta Soraluze batuko dituen bidegorri bat eta oinezko pasealekua. 
• Mendaro-Elgoibar arteko bidegorria 
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MIJOA (7) 
• Mijoako bidegorria (5) 
• Bidegorri Mijoa eta Debako kostatik. 
• Egokitu Mijoa eguneroko ingurunea 

 
ESKORIATZA (6) 
 

• Eraiki bizikleta eta oinezkoentzako bidea Eskoriatza-Arlaban (2). 

• Bidegorria konpontzea Radarretik Castañaresera (Eskoriatza) 

• Bidegorria Gatzaga-Eskoriatza eta Eskoriatza-Bergara ganoraz 

• Eskoriatza eta Leintz Gatzaga arteko bide gorriarekin hasi 

• Eskoriatzan, bulego zentralen irteeran bidegorrira joateko ez dago sarbiderik. Eskatzen da 
oinezkoen pasabide bat, semaforo bat, bidegorriko erabiltzaileen segurtasuna babesteko (GI 
627). LKSrekin planoak eta ikerlanak dituzte gune beltz horiei irtenbidea emateko 

 
EIBAR (5) 

 
• EIBAR-ELGOIBAR-MENDARO-DEBA BIDEGORRIA ORAIN! 
• Bidegorria Eibarren. 
• Eibar-Elgoibar bidegorria 
• ERMUA-EIBAR BIDEGORRIA"  
• Kontuan har dadila Malzagatik Eibarrerako bidegorriaren proiektua hasi zela. 

 
ZUMAIA (3) 
 

• Zumaiatik Zestoarainoko bidegorria bukatu (2) 
• Zumaia eta Iraeta lotuko dituen bidegorria 

 
PASAIA – LEZO (3) 
 

• Bidegorri bat eta espaloi duin bat egin Lezotik Pasai Donibanera.  
• Donibane (San Juan)-Lezo bidegorriak hobetu. Lezo eta Kaputxinoen arteko gunea hobetu. 
• Lezotik Pasai Donibanera oinez edo bizikletan joaten diren Oarsoaldeko bizilagunek bizia 

arriskuan jartzen dute, zeren bizikletarekin errepide arriskutsu batetik joan behar da eta oinez 
joanez gero espaloia estua denez, beste oinezko batekin gurutzatuz gero, bietako batek 
errepidetik pasatu behar du." 

 
HONDARRIBIA (3) 
 

• Hondarribia-Txingudi bidegorria (Hendaia) 
• Mendelu eta Hondarribia arteko bidegorria 
• Bidegorria Hendaiara. 

 
 
LEZO (3) 
 

• Bidegorria bukatu [Lezo] 
• Bidegorria Lezo-Donibane burutzea 
• Bidegorria eta paseoa Donibanerantz [Lezo] 

 
IRURA (2) 
 

• Bidegorria nahi dugu [Irura] 
• Bidegorria behar dugu. Irura-Villabona 

 
BEASAIN (2) 
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• Beasain-Zaldibia arteko bidegorria 

• Sortu bidegorri sarea Beasainen ez baitago 

 
AZPEITIA (2) 

• Urrestillatik Azpeitirako bidegorria egitea ezinbestekoa da. Gero eta jende gehiagok erabiltzen 

dugu bide hau; bai oinez bai ibilgailuez. Oso arriskutsua ari da bihurtzen bidea hau. 

DERRIGORREZ EGIN BEHAR DA, istripu larri bat gertatu aurretik. 

• Azpeititik Zestoarako bidegorriak LASAOn duen lotura DERRIGORREZ KONPONDU BEHAR DA. 

Oso arriskutsua dago. Istripu larri bat gertatu aurretik konpondu behar da. Atzo hobeto gaur 

baino! Oharra: Bizikleta bideak jartzen du baina, oinezkoentzat ere behar dugu." 

 
Bidegorriei buruzko beste proposamen batzuk (27) 
 

 

• Young Play Añorga bitarte paseo eta bidegorria egitea (2) 
• Bidegorria konpondu Akezko auzotik bidegorria ateratzeko bidera (Zizurkil)  

• Paperontzi gehiago Zumarraga-Legazpi bidegorrian. 

• Zegamatik Kortaberriko bidegorria. 

• Bidegorria: Alzola 
• Bidegorria Gasteizera hedatzea bide zaharretik. 
• Komun publikoak Arrasate-Eskoriatza bidegorrian. 
• Bidegorria hondartzara-Maltzaga 
• Bidegorria Narrondotik Arruraino. 
• Zestoaraino bidegorria bukatzea 
• Astigarraga-Donostia bidegorria egitea. 
• Garraio publiko bidegorriak hobetzea. Diru publikoaren inbertsio hobea 
• Azpeitia-Zarautz-Zumaia bidegorria 
• Urrestillako bidegorria 
• Bidegorria: Lasarte- Andoain 

• Bidegorria Altos hornos-Arrasate bukatu 

• Azpeititik Urrestillara bidegorria egitea. 
• Onkologikoan bukatzen den bidegorria Amarara iristea. 
• Astigarra Donostiarekin lotzen duen bidegorri bat. Gaur egungoa Martutenen mozten da eta 

berriz mozten da Txominen (Loiola) 
• Bidegorria Soraluzetik Maltzagaraino eta bertako lotura Elgoibarkoarekin. Noizko aurreikusten 

duzue? 
• Bidegorria Zumarragara [Legazpi]. Ekipamendu falta (paperontziak, iturria eta komuna eta 

bankuren bat 

• Bidegorrien mantentzea hobetzea. Belar altuak araztegitik Azpeitira. Urtero gertatzen da 
•  Azkoitia-Zumarraga bidea. Bidegorria Zestoa-Zumaia lotu.""1. Ez dakit departamentu 

honetako gaia den, baina urte honen amaieran edo hurrengoaren hasieran hasiko den 
bidegorriaren proiektua aprobetxatuz, aurreikusi al da partidaren bat SORALUZErekin 
batzeko; horrela, Debagoiena osoarekin konektatzeko? 2. Nahiz eta bigarren puntu hori ez den 
SORALUZEkoa, hemen sartu dut. Bidegorriei buruzko gogoeta erakargarri turistikoaren 
mekanismo gisa: Bidegorria ibaien arro guztietan barrena Gipuzkoan ibiltzeko aukera ematen 
duten zeharkako konexioekin..." 

• 02 013F Narrondo-Zestoa (Arroa Behea), I-2 Donostia-Mutriku ibilbideari dagokiona, 
proiektatutako ibilbidea gauzatzeko lizitazioa; horrela, dagoeneko gauzatu den 02 012F 
ibilbideari jarraipena emango zaio eta Arroa Beheko auzoa Zumaiarekin lotu ahal izango da. 
Hori guztia Gipuzkoako bizikleta bideen Lurralde Plan Sektorialaren arabera. Eskaera hau 
Arroa Beheko Bizilagunen Elkartearen izenean egin dugu, baina uste dugu abantaila handia 
izango zela Urola bailara osorako, Zumaiatik Legazpiraino. 

• Lizitazioa Zestoa (Arroa Behea)-Zestoa 05 001F bitartea proiektatzeko, Urola bailararen 1-5 
ibilbideari dagokiona; horrela, Urola bailarako I-5 ibilbidea amaitzen hasteko. Hori guztia 
Gipuzkoako bizikleta bideen Lurralde Plan Sektorialaren arabera. 
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• Hernani, Ergobi, Astigarraga, Martutene eta Loiola Urumea bazterretik korridore berde bat 
egitea. Honek paseatzen eta bizikleta hiriburura modu jasangarri eta alternatibo batean joatea 
ahalbidetuko luke. Aldi berean erreka bazterrak aisialdirako prestatu zitezkeen, hala nola, 
Akarregin, AHTaren zutabeen azpian gelditzen den lursail handia 
 

 
Bidegorriak: proposamen orokorrak (42) 
 

• Bidegorrien sarea zabaldu; bidegorri sarea bukatu; bidegorri sarea hobetu; bidegorri bidez 
herriak elkartu; bidegorriak mantendu (29) 

• Sentsibilizazio kanpaina ziklistekin (2) 

• Bidegorri sareak elbarrientzat egokituak egotea  
• Bidegorria kostaraino. Bizikleten aparkalekua. 
• Bide berdeak garatzen jarraitzeko aurrekontuak handitu. Vasco Navarro trenarena. 

• Pena da errepideak egitean ez kontuan hartzea bizikleta bide bat egitea. 
• Bizikletak aparkatzeko guneak areagotzea. Bizikletaz ibil dadila sustatzea (batez ere herrietan  
• Segurtasuna bidegorrietan 
• Bizikleta bideak egitea, soilik; ez dira partekatu behar oinezko eta txakurrekin. 
• Abentura turismoa, mendi-ibiliak, paseoak bizikletan, ibilbideak eraztun berde-urdinetan, etab. 

(Seinaleztatu ibilbideak zailtasun mailaren arabera 
• Gipuzkoan bidegorri/bizikleta bideen proiektua % 48an dago. Eta aurrera egiten da baina oso 

km gutxi egiten dira urtero, eta horrela gehiegi luzatzen da kontua eta, ondorioz, nik bezala, 70 
urte dituen pertsona batek ez ditugu osorik ezagutuko. Beharrezkoa da Frantzian bezala 
inbertitzea (hurbileko administrazioa milaka km-rekin hexagono osoan eta azkar amaitu 

• Bizikleta erabiltzeko politiketan era desberdinean desberdindu eta komunikatu beharko litzateke, 
bizikleta erabil dadila garraiobide ludiko gisa eta kirol garraiobide gisa. Ni 30 km/h-an 
noanean, nire asmoa ez da bizikleta bide batean joatea (zeren arriskua eta abiadura diferentzia 
handiagoa da), baina gidari bat baino gehiagorekin eztabaidak izan ditut ondoko bizikleta bidea 
erabiltzeko eskatzen baitzidaten (adibidez, Astigarraga-Martutene, Anoeta-Tolosa bizikleta 
bidea). 30 km/h-an arriskutsuagoa da paseatzen ari den batekin edo bizikletan doan haur 
batekin gurutzatzea errepidetik joatea baino. Mesedez, argitu horrelako erabilerak eta ez 
abusatu bidegorriaz hiri ARTEKO garraio azpiegitura gisa, edo gutxienez berriz pentsatu 
galtzadako espazioak kasu hauetarako. (Ipar Europako herrialdeetan bezala, herrialde horietan 
bidegorria bereizi egiten da zentzuan eta errepidearen galtzadara txertatzen da, segurtasun 
irudia islatuz) 

• "Ez dakit  departamentua ondo hautatu dudan. Geroz eta gehiago sustatzen ari da bizikletaren 
erabilera, eta orokorrean ondo iruditzen zait, ingurumena zaintzen du eta. Baina sustatze 
horrekin dena onartzen dugu, eta ez litzateke posible izan beharko, bizikletak garraio diren 
heinean ezin dira espaloitik joan, are gutxiago abiadura handian. Horregatik guztiagatik 
proposatzen dut bidegorriak errepideetan integratzea,ez espaloietan,bizikleta erabiltzaileak eta 
oinezkoak segurtasunez ibil daitezen Era berean, espaloitik joate horren debekatzeari indar 
gehiago eman beharko zitzaion, egunen batean zerbait larria gertatuko da eta...zelan da posible 
abiadura handian doan kotxe bati multa jartzea eta abiadura handiz espaloitik bizikletan 
doanari ez? Ume edo adineko bat harrapatuz gero ondorioak imajinaezinak izan daitezke!!" 
 
 

5.3. Metro Donostialdea (30) 
 

• Donostiako metroa ez (12) 

• Metro Donostialdea bultzatu (7) 

• Metroa ez. Erreferendum proposamena (2) 

• Topoa Hondarribiraino (2) 

• Topoa 

• Hobekuntzak garraio publikoetan, metroa bezalako asmaketa handirik gabe. 

• " Aldundiak konfinantza ditzala Donostiako trenbide pasantea, Alza-Galtzaraborda bitartea eta 

Erriberako aldageltokia eta Euskotrenen beste hobekuntza batzuk 
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• Hernanitik Lasartera, Añorgara eta Antiguora metro bat eraikitzea. (badakit astakeria dela 

baina autobusean mugitzea jasangaitza da). Uste dut herri guztiak metro sare batekin 

konektatuta egon beharko zutela, agian modu honetan denak ibilgailu pribatua alde batera 

utziko genuke. 

• "Datozen hilabeteetan ikusiko dugu garraio publikoaren obrarik garrantzitsuenetako martxan 

jarriko dela, hau da, Donostiako trenbide pasantea. Honek Donostialdea eskualdeari 

konektibitate handiagoa emango dio. Halere, azpiegitura hau kofinantzatu egingo zela ere 

aipatu zen, azkenean, Aldundiak alde batera utzi du egitasmoa. Aldiz, gainerako sarean 

ekonomikoki parte hartzeko adierazpenak egin dira. 

• Donostiako "metroaren pasantea" ezik, edozer gauza egin ezazue. "pasante" hori ez da 

beharrezkoa (Lugaritz eta Amara loturik daude dagoeneko, eta aspalditik), eta  diru mordo bat 

alferrik botako da. 

• "Berehala sustatu behar da Euskotrenen topoko linearen Altza-Galtzaraborda bitartea (Metro 

Donostialdea). Behar den azken bitartea da, hiriaren erdiko pasantearen ondoren, lurraldea era 

integralean egituratzeko. Halere, etorkizunean gabeziak izango dira zabaltzeak soilik bitarte 

hau hartzen baitu kontuan. Nire proposamena da zabaltzea erabatekoa izatea Altza eta 

Fanderia artean (bi geltokiak berriak dira, eta gainerako geltoki zahar guztiak ordeztuko 

lirateke). Funtsezkoa da bide bikoitz hori izatea bi geltoki horien artean, hori ez litzateke 

gertatuko soilik bitarte berri bat eraikitzen bada Galtzarabordaraino, zeren geltoki honen eta 

Fanderiaren artean bide bakarreko bitarteak daude eta horiek eragotzi egiten dute trenak 7,5 

minutuko maiztasunarekin ibiltzea." 

 5.4. Pasaialdea (12) 
 

• Pasaiako portua zabaltzea (2)  
• Pasaiako badia berritzea 
• Pasaiako portua indartzea / egokitzea 
• Pasaiako portuari irteera ematea Lezotik, uretako kirolak egin ahal izateko eta gune hori 

duintzeko, Oarsoaldeari itzuliz Pasaiako badiarekin duen erlazioa. 
• Instalazio propultsatzailea simulatzailea - Pasaiako itsas eskola 
• Trintxerpe ahaztuta dago eta Pasaia Gipuzkoako herririk itsusiena da. Trintxerpera begiratu 

besterik ez dago: ez da ezer egiten. Oso tristea da horrenbeste eman duen herri bat horrela 
egotea. 

• Kaia, enplegu sustapena eta mugak errekonozitzea. Herriarentzat onurak 
• La Herraren berroneratzea sustatzea, APPri lursailak desjabetuz herritarrek erabil ditzaten. 
• Pasaiako badiaren proiekturako inbertsioa eta gauzatzea 
• La Herrerarako proiektua bizkortzea 
• Pasaialdeko biziberritzea. Pasaialdeko bizi kalitatea hobetu. Pasaiako badian bainu natural 

gunea egin, itsasoan 
 

 

5.5. Hirigintza (10) 

 
• Hirigintza jasangarria (2). 
• Ez eraiki etxebizitza gehiago eta daudenetan inbertitu. 
• Lurralde antolamendua Igeldon (eraikitzeak gelditu) 
• Pasaia herriaren lurraren jabetza itzultzea 
• Laguntza handiagoa periferiako guneetarako 
• Ibai paseoa egina Astigarraga-Donostiaraino. 
• Espazioak arrazionalizatu. Herriek gero eta herritar gehiago dituzte baina zerbitzuak ez dira 

gehitzen: ikastolak, haurtzaindegiak... Astigarragan ez dago bigarren hezkuntzarik. 
• Herrien hazkundea kudeatu 
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• Donostia inguruan diru gutxiago sartu eta gehiago Debagoienean. Ez daukagu trenik, topoa... 
eta metroa Donostian, hemen ezer ez. Tranbia egon behar du hemen. Egon zen proiektu bat 
egiteko. 

 
5.6. Ondarea (2) 
 

• Eraikinak kontrolatu, batez ere kostan 
• Uste dut inbertsioak egin behar direla egoitza eta industria eraikin zaharrak, abandonatuta edo 

erortzeko zorian dauden eraikinak botatzeko, behar den kasuan partidak ere bideratu beharko 
lirateke, horrelako eraikin batzuk hartu eta botatzeko. Uste dut kasu batzuetan, horrelako 
eraikinetan bizilagunen bat bizi bada ere jardun egin beharko litzatekeela, eta beste etxebizitza 
baterako sarbidea eskaini ordain gisa. Gipuzkoan herri askok orografia zaila dute eta 
udalerriak era kaotikoan garatu ziren. Hori da Debabarreneko udalerri askoren kasua eta, 
orain, horren ondorioak pairatzen ditugu: errepide estuak, kale ilunak, bihurgunetsuak, desnibel 
handiak eta horiek guztiek auto-ilara handiak sortzen dituzte, aparkalekuak falta dira, udalerri 
hauetan airearen kutsadura areagotuz. Batzuetan eraikin batek zaildu edo eragotzi egiten du 
auzo edo gune bat era egokian berrurbanizatzea. 

 

 5.7. Beste Batzuk (2) 

• Bizikleten alokairua (ez-elektrikoak) 
• Guk bai behar dugula ""METROA"", Azpeitian geldiunea edukiko lukeena, bai 

DONOSTIArantz, BILBOrarantz, GASTEIZerantz eta zergatik ez IRUÑEra 
 

 

 

6. OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA (275 
EKARPEN) 

 
 
 
6.1. Iruzurraren aurkako borroka (151) 
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• Tributu administrazioa: Iruzurra kontrolatzea eta aurka egitea, baliabide gehiago eta pertsonal 
gehiago, ikuskapen gehiago (151) 

 
6.2. Politika ekonomiko eta fiskala (110) 
 
 
Zergak (39) 
 

• Zergak jaistea (7) 

• BEZ kulturala jaistea (4) 

• Udal zergetatik salbuestea erakunde soziokulturaletako edo kirol erakundeetako boluntarioei 

(2) 

• Enplegatzaileei sustatzea eta bultzatzea kontratazioa salbuespen fiskalen bidez (2) 

• Zerga guztiak baserritarrei kendu. (2) 

• Oinordetza zerga kentzea zenbateko baxuko herentzietan 

• ETE eta autonomoei laguntzea: zergak jaistea. 

• Merkatzea 35.000 eurotik beherako likidazio oinarri orokorraren karga. 

• BEZa igotzea tauromakia, futbolean edo horiek desagartaraztea. 

• % 23ko zerga oinarri orokorra murriztea (estatua % 19) 

• Obrengatik enpresek edo partikularrek egindako ordainketak digitalak izan daitezela. 

• Abantaila fiskalak langile berriak kontratatzeko (2) 

• Diputazioari eskaera errenta desgrabazio handiagoa egitea. Guk soldata txikia daukagu. 

• Enpresako politika fiskala langileak bezala egiteko. 

• Ondare zerga kentzea. 

• Etxebizitzak alokatzeagatik zergak itzulgarriak izatea 

• Diru publikoa ondo inbertitu, adibidez herriko enpresetan 

• Hipoteka ezerezteagatiko zerga kentzea. 

• Politika fiskala eguneratu, asko dutenak gehiago ordainduz. 

• Tributu onurak amaierako herritar/kontsumitzaileentzat: BEZa murriztea (ehunekoa) 

• "FAMILIA UGARIAK: Laguntza fiskal eta kenkari handiagoak eta NABARIAK zentzu eta alor 

geografiko guztietan baldin eta benetan errazten badigute daukagun benetako hilez hilekoa. 

Etxebizitza erosketa.. Auto erosketa.. Gastu energetikoa etxebizitzan, zergak, udalekoak barne... 

errenta aitorpenaren arabera" 

• "Jaistea desagertu arte moduluka tributatzen duten hainbat sektore, tributa dezatela lortutako 

irabazien arabera. Kooperatiben tributazioa gainerako enpresa pribatuenarekin berdintzea. 

Uste dut abantailak manten daitezkeela kooperatiben prestakuntzari dagokionez, 

eskuzabalagoak izanik kooperatiben funtzionamenduaren lehen urteetan, baina kokatuta 

daudenean, ez dut arrazoitik ikusten gainerako enpresa pribatuen beste tipo batean 

tributatzeko." 

• Orokorrean, sistema monetario osagarri bat sortuko litzake Gipuzkoarako. Sistema monetarioak 

euroarekin parekotasuna izango luke, baina soilik foru maila funtzionatuko luke.  

• PFEZetik salbuestea 80 urtetik gorako pentsiodunak.  

• Orain zure departamentua egiten ari den politika fiskala egokiagoa da.  

• Nire izena xx da eta nire 7 urteko alaba xxx guraso bakarreko familia osatzen dut. Nire alabak 

burmuin paralisi larria du eta iaz bere alde ""ondare babestua"" delakoa eratu nuen. Momentuz 

kontu korronte bat da soilik. Bertan dirua sartzen dute gure egoera ezagutzen duten lagun eta 

familiakoek. Nire proposamena bertan dirua sartzen duten tratamendu fiskal desberdinaren 

ildotik dator. Aurreko atalean aipatzen den kenkaria desgaitasuna duen pertsonaren interes 

legitimoa duten zergadunei aplikatu ahal izango zaie desgaitasuna duen pertsonaren 

baimenarekin edo bere guraso edo tutore edo zaintzaileenarekin, ez badu jarduteko 

gaitasunik." 
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Gastu publikoari lehentasuna (26) 
 

• Gizarte zerbitzuei diru gehiago ematea (6) 

• Gastu publikoa handitu (2) 

• Inbertsio handiagoa enplegu garapenean eta erraztasunak etxebizitzarako sarbiderako... 

• Banaketa bidezkoagoa izan dadila eta maila mantendu zerbitzu sozialetan (5) 

• Inbertsio gehiago eta gastu korronte gutxiago (erronken atalean gehiago zehaztu dut). 

• Kontrolatu zergak, nola banatzen dituzte zergak 

• Handitu pentsioetarako, gastu sozialerako… laguntza partida (3) 

• Benetako laguntza familia ugariei, fiskala eta kontziliaziokoa. Hezkuntza. 

• Aurrekontua behar den gauzetan banatzea, beharrezkoak direnetan 

• Mantentzea eta ahal bada igotzea gizarte zerbitzuetako gastua, inbertsioa gizarte politiketan. 

• Diru-irteerak hobeto kontratatzeko (txarto gastatzen da) 

• Inbertsioa industria garapenean, azpiegituretan eta ingurumenean, oreka mantenduz bilketa 

eta inbertsioaren artean 

• Kontrolatzea administrazioaren gastua ahalik eta gehien. 

• Fitxatzeko aparatuak jartzea, ahal dela hatz markarekin, ahal den leku guztietan, saihestu 

bikoiztasunak. 

 
Aberastasunaren banaketa (23) 
  

• Kobratzea era progresiboan, errentatik zenbat lortzen den kontuan izanda (10) 

• Aberastasuna era justuan banatzea (6) 

• Hobari berezia 45 urtetik gorako langabeei. 

• 3. adinari fiskalizazioa jaitsi 

• Banaketa justuagoa aldundien artean. Gipuzkoarako diru gehiago.  

• Zientzialariak, medikuak, ekintzaileak, artistak, kirolariak, aurreztaileak, enpresariak... ez dira 

uxatu behar baizik eta erakarri. Uste dut izen okerra duen ""aberastasunaren zerga"" 

gehiegizkoa dela beste zerga asko ordaintzen ditugun partikularrentzat: errenta, BEZa, OHZ, 

atxikipenak nominan,.." 

• Oro har, ados nago Gipuzkoako Foru Aldundia garatzen ari den lan, garapen eta ekintza 

ildoekin.  

• Gastu sozialekiko arretak ezin du arreta bakarra izan. Aberastasuna ez bada zaindu eta 

suspertzen, ez da dirurik lortzen behar horiek estaltzeko. 

• Diru sarrerak lortzeko bitarteko bat bila dezatela, etxebizitzetarako asmatu dutena baino 

arrazionalagoa, osasun arrazoiak direla eta, hilabete batzuetan utzi egin behar baitugu. 

Lapurreta bat da. 

 
 
Langile autonomoak (11) 
 

• Autonomoen baldintzak eta eskubideak hobetzea, ordaintzen diren zergei dagokienez (11) 
 

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (O.H.Z) (7) 
• OHZ jaistea (7) 

 
 
Beste proposamen fiskal batzuk (4) 
  

• Tabakorako zergak igotzea 

• Errentaren aitorpena elizaren laukia kendu. 

• Bilduren gobernua baino lehen Aldundiak ematen zituen 100 euroak berreskuratzea 
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• Errenta aitorpenean minbiziaren aurkako ikerketarako lauki bat jartzea 

 
6.3. Herritarrei arreta (7) 
 

• Dirua nola gastatzen den jakitea (3) 

• Aspaldidanik galdera bat egin nahi dizuet: Zergatik errenta aitorpena egiteko 902 batera deitu 

behar dugu eta ez 943 batera, ia denok tarifa laua badugu?  

• Euskadiko BOEren jabeak, Euskaditik kanpoko bigarren etxeak, etab. kontrolatzea" 

• "Edozein pertsonak negozio/enpresa berri bat irekitzean dituen trabak gainditzeko erraztasun 

eta tresna gehiago jartzea: tramite ugari egin behar dira, toki ugaritan, konplexuak... 

Lagungarria izango liteke gaur egungo informatika/teknologia/informazio tresnen bidez 

ordenagailuaren bidez tramiteak egiteko aukera ematea. Gainera, pertsona bat kontratatzeko 

ere trabak eta arazoak ugariak dira: burokrazia eta ""paperak"" edo prozesua erraztu egin 

behar da." 

• Ogasunaren bulego bat jartzea Arrasaten. 

 6.4. Zor publikoa (6) 
 
 
Zor publikoa eta gardentasuna (6) 
 

• Gardentasuna aurrekontuetan. (4) 

• Zor publikoa kentzea. Ez gastatzea sartzen dena baino gehiago. 

• Gastu publikoa handitzea 

 
6.5. Transferentziak (1) 
 
Konpromiso instituzionalak: Diru gehiago Gipuzkoarako (1) 
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7. BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA (499 
EKARPEN) 

 

 
7.1. Errepide sarearen mantetzea eta eraikuntza (251) 
 
Proposamen espezifikoak (136) 
 
DEBA (35) 

• Mutriku-Deba errepidea (29) 

• Mutriku-Deba errepidea eta Hondarbeltz ingurua antolatu.(4) 

• Deba-Ondarroa errepidea  

• Errepideak hobetzea, Deskargagoa amaitu (Debagoiena) 

 

BERGARA ETA ANTZUOLA (9) 

 

• Bergara-Antzuola errepidea bukatu (4) 
• Aurreikusten da 2019an amaituko dela Antzuola-Bergara bitartea; beraz, aurrekontu kargak, 

kontserbazio lanak eta jarduketa txikiagoak izan ezik, jaitsi egingo dira departamentu horretan 
• Sarrerako biribilgune arriskutsua (Antzuola)  

• Amaitu Zumarragarako errepidea [Bergara] 

• Bergarako Bolua auzorako bide berri bat egitea proposatuko nuke, herri erditik pasatzen da eta 

trafikoa gehiegizkoa delako 

• Gorlara bidea konpondu (Bergara) 

 

MUTRIKU (9) 

• Mutriku-Deba errepidea konpondu ahalik azkarren (3) 

• Mutriku-Deba errepidea eta oinezko bidea (3). 

• Murriztu Mutriku egunero zeharkatzen duen zirkulazioa, kamioi eta auto asko ibiltzen baitira. 

Aparkatzeko arazoak. 
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• Komunikazio hobea egitea Mutrikun. Kostako errepideak zirkulazio handia du eta beste 

alternatiba batek egon behar du. 

• Hobetu Mutrikurako sarbidea eta beste alternatiba bat kostako errepidearen ordez. 

 

Gasteizerako errepidea (4) 

• Salinas errepideak konpondu (2) 

• Gasteizerako errepidea egoera txarrean dago bi noranzkoetan  

• Hobetu autobideko seinaleak, batez ere, Gasteiz parean, Madrildik gatozela. Seinale txarrak 

Madrildik Donostiara 

 

IRURA (4) 

 

• Irurak bi aldeetarako irteera eta sarrera izatea gustatuko litzaidake 

• Beso bat bariantera irteteko 

• Ikastolako biribilgunetik trafikoa arriskutsua da kamioak pasatzerakoan arazoak dituzte eta 

trafikoa eragozten dute. N-I herri erditik denetako trafikoa pasatzen da: zarata eta abiadura 

handiz pasatzen dira, abiadura moteltzeko zerbait jarri behar da. 

• Irurako ikastolako biribilgunea berritu, horrela arazo gutxiago sortzeko trafiko aldetik 

(kamioiak, umeak, lantegiko langileak...) 

 

DONOSTIA – SS (4) 

• Donostiarako errepidea konpondu: bai deskargatik eta baita autopista 

• Donostiako errepideak konpondu 

• Donostiako saihesbidea asfaltatu 

• Donostiatik Larraitzera konpondu 

 

A15 (4) 

• A15 errepide guztiaren zehar zuhaitz eta zuhaixka gehiago landatzea. Gorago aipatu dudan 

bezala, Hernani bezala beste herriko tarte batzuetan ere gauza bera gertatzen da. 

• A-15 saihesbideak Hernani zeharkatzen duen tartean, sortzen duen zarata kutsadura 

murrizteko, intsonorizazio panelak jartzea. Berari begira bizi garenok etengabe entzun behar 

izaten dugu. Akarregin dauden egurrezko paneletatik, Portu auzora dauden kristalezko panelak 

bitarte intsonorizatzea proposatzen da 

• "Urnietatik Andoainera datorren A-15 bi erreitik batera pasatzen da. Auto pilaketak izugarriak 

izaten dira eguneko edozein garaitan. Jaitsieran autoak eta bereziki kamioiak izugarrizko 

abiadura hartzen dute, Andoaindik Tolosarako bidera sartzea oso arriskutsua bihurtuz." 

• Konpondu A15 tartea Iruñerantz Tolosatik 

 

N-1 (4) 

• N-I hobetu (2) 

• Hobetu auto ilarak eta istripuak N-Iean Andoain parean. Gune beltza: stop Escalextric. Andoain 

irteera. 

• Aldatu bihurgune tartea N1en, Andoainen ondo amaitu AP-15 N1 arteko konexioa Andoainen. 

 

ZEGAMA (4) 

• Errepidea hobetu, batez ere, Kortabarriatik Zegamara (3) 
• Zegamarako errepidea [Legazpi] 

 

LEGAZPI (4) 
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• Beasain-Durango autobian biribilgune bat egin Legazpiko errepidera zuzen sartzeko 

• Biribilgunea egin Legazpitik Bergararako errepidean Beasain-Bergara autobiara joateko 

• Biribilgunea Legazpin Beasain-Durangora sartzeko 

• Biribilgunea Gurutze Gorrian, autobiarako sarbidea (Legazpi) 

 

ZUMAIA (3) 

• Begiratu luiziak Zumaia-Getaria tartean, orain dela 8 egun istripu bat izan zen luiziagatik. 

Erantzun egokia espero dut. Ez baita halakorik izaten 

• A-8 Elgoibar-Zumaia berrikuntza  

• "Zumaiarra naiz eta Zumaian bizi naiz Joan den astean istripu bat izan nuen eta nahiko ohikoak 

dira istripuak Arroa behea eta Narrondo artean dagoen bide gurutzean, Bombas Azkue dagoen 

lekuan. Bertako langileek ere askotan lantokira sartzeko arazoak izaten dituzte. Askotan entzun 

izan dut biribilgunea / errotonda egiteko asmoa dela. Proposamena 1: Biribilgune hori edota 

bidegurutze hau ahalik eta azkarren hobetzea. Proposamena 2: Narrondora arte iristen den 

bidegorria, Arroa behera luzatzea." 

 

ORIO (3) 

 

• N-634ko Orioko saihesbidea noizko izango da? 1990. Urte askoan aurreikusita dago eta 

oraindik ez da egin. Egin diren beste jarduketa batzuei esker lan asko eginak daude eta zubia 

bakarrik geratzen da. Datorren urteko aurrekontuetan sartzea proposatzen dut. 

• "Mesedez, amaitu Orioko bariantea N634 errepidean 

• "Aspaldidanik dago mahai gainean Orioko saihesbidearen proiektua. Krisiaren ondorioz behin 

eta berriz atzeratua izan den arren, uste dut iritsi dela proiektuari ekiteko unea. Bertan bizi 

garenontzat garrantzi handikoa da egunero pairatu behar izaten baititugu erdigunetik pasatzen 

diren auto eta batez ere kamioien  zarata eta hautsak. Hauxe da ba nire proposamena. 

Saihesbidearen proiektua epe laburrean aurrera eramatea pentsatzen baduzue, ederki! Bestela, 

noiz egitea aurreikusten duzuen esango bazenidate eskertuko nizueke." 

 

FAGOR - EDERLAN (3) 

• Biribilgunea Aretxabaletako Fagor Ederlanen irteeran. (gune beltza: istripu ugari) eta belarra 

altu badago arriskua handiagoa da) noizko? 

• Usurbilen (Fagor Ederlanen instalazioa: Luzuriaga N. 634 parean, instalaziorako sarbideak oso 

arriskutsuak dira. Ez zen alternatibarik eman Donostiarako 2. gerrikoa gauzatu zenean. 

Irtenbidea: Atzeko aldean adar bat jarri biribilgunetik ibilgailu pisutsuentzat eta aurreko aldean 

jarri (zati nagusia) langileentzako zirkulazioan sartzeko errei bat. 

• Ederlanerako sarbidea, bai errepidearen gaineko bai azpiko pasabidearekin, bidegorritik hasita, 

edo, bestela, Ederlanen atzeko aldean. Autobidearen biribilgunean azpiko pasabide bat dago 

baratzetara joateko, bertatik eta ibaiaren ertzari jarraituta Ederlanerako sarbide bat ireki ahal 

izango litzateke Eskoriatzakoentzat, kostu oso txikiarekin. Pertsona askok, askok, askok 

zeharkatzen dugu errepidea Ederlanen aurrean egunero, goizean, eguerdian eta arratsaldean, 

eta arrazoi horregatik izan daitekeen edozein istripu saihestu behar da. Halaber, zaila da 

ulertzea Ederlan bezalako enpresa batek ez izatea bere instalazioetarako sarbide egokiak. 

ZUMARRAGA (3) 

• Zumarragako errepidea 

• Azpeitia-Zumarraga errepidea konpondu ondo 

• Zumarragako errepidea konpondu 

 

IRUN (2) 
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• Irunen AP-8 rako beste irteera eta sarrera noizko egin behar da? Egunkarian zerbait egin behar 

zela irakurri nuen baina noizko? GI-636 errepidea txikia gelditu da...eta egunero sortzen diren 

ilarak desesperagarriak dira. 

• Alde guztietatik Irunera sartzeko bideak hobetu 

 

ZARAUTZ (2) 

• Zarautzeko N-634 errepidean "saihesbide" bat eraikitzea 

• Zarautzen, Nafarroa kaleko zirkulazioa ateratzeko zain gaude (errepide nagusia). Nagusia 

Zarautzerako. 

GETARIA (2) 

• Aldundiari eskatzen diogu nolabaiteko sakanguneak edo antzeko zerbait jartzea errepide 

nagusian. Haurrak ondoan ibiltzen dira jolasten eta autoak azkar pasatzen dira (Getaria) 

• Getaria-Zarautz lotzeko bide alternatiboan inbertitu 

HONDARRIBIA (2) 

• Biribilgunea herrira sartzeko (Hondarribia) (2) 

Beste proposamen espezifiko batzuk (35) 

• N-630 hobetu 
• Errepidea Sasiolara  

• Konpondu Arlabango zorua 

• Konpondu Mendarorako errepidea 

• Konpondu Urolako errepideak 

• Eskoriatza-Arlaban lotura 

• Donibane-Lezo arteko bidea edo espaloia zabaldu 

• Zorua hobetu Erain ikastetxean Usategieta hotelerako noranzkoan. Errepidearen lehen 

kilometroa (Errekalde bailarako auzoa). Seinaleak falta dira. 

• Elias Salaberria 4, 2 eta Jaizkibel Ibilbidea 16ko tartean GI-2638 (750-1250 puntu perimetrikoa). 

Espaloia errepidea baino baxuago dago (1) euria dagoenean. Kamioiak eta kotxeek oinezkoak 

bustitzen dituzte 

• Tolosatik gertuko bigarren mailako errepideak 

• Hobetu Astigarragatik Martutenerako errepidea 

• Meagara joateko ibilbidea hobetzeko 

• Mendaroko sarrerako zubi berria 

• Azkarate bidean bi karrilak bereiztea, istripuak ekiditeko 

• Kanpazartik Elgetara doan errepidea hobetu 

• Bigarren mailako errepideak konpontzea 

• Azpeitia-Zumarraga tartea hobetu 

• Lasartetik Bazkardora asfalto hobea, arriskutsua motoentzat. Arban Amara bideraino, tarte 

arriskutsua motoentzat." 

• Mirandaolako parkean sartzeko biribilgune bat egitea 

• Errepideak konpontzea (Azpeititik-Zumarragarantz) 

• Asteasu-Zizurkil errepide arriskutsuan hobekuntzak: bidegurutze mordoa erregulatu. 

Bazterbidea egin (ez da bazterbiderik). Ertz babesa kendu. 

• Soraluzen, herritik irten eta sartzeko biribilguneak behar ditugu, saihesbidearekin loturak ondo 

eginikoak. Noizko aurreikusten duzue lan hori? 

• Saihesbide kolapsatua Hondarribirako noranzkoan irteera arriskutsuekin; gehitu erreia 

• Errepide hobeak: Pasai Antxon Gelasio Aramburu eta Amarratxeta. 

• Ondo argiztatu AP8ren irteerak, bereziki, Elgoibarkoa, ez baitago farolarik. 
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• Oxinatik Arrasaterako sarrera nagusia oso arriskutsua da. Berrantolatu egin behar da 

• Espaloia N634 tartean; bertan, Arrazabalerainoko espaloia amaitzen da (errepidea 

trenbiderantz mugituz) 

• Impregi (Iberdola) parean Bergara eta Mekolalde artean, jarri oinezkoentzako semaforo bat eta 

abiadura jaisteko gailuak. Abiadura 70 km/h-ra dago mugatua eta askoz azkarrago pasatzen 

dira (zarata eta oinezkoentzako arriskua). 12 bizilaguni eragiten die. 

• GI 3256 errepidea bulebar bihurtzea, trafikoaren abiadura murrizteko egiturak, paseoa, 

bidegorria, oinezko gune konkortuak, zebrabide konkortuak, biribilguneak, mediana, ...eginez 

• Eskatzen dut GI2131 (km0) biribilgune bat egitea. Zaldibia, Arama, Itsasondo eta Ordizia artean 

dagoen bidegurutze hau arriskutsu dago. 

• Intxaustiko baserri arteko errepidean (baserrien ingurukoa) zerbait ipini kotxeak abiadura 
murrizteko  

• Nire etxebizitza Aita Lertxundi kalean erosi nuen (N634 tartea) 1994an, saihesbidea 1995ean 

amaitu behar zuten, 2017an gaude eta amaitu gabe dago. Zubi bat eraikitzea falta da. 

Mesedez, eman lehentasuna obra honi. Zarata jasanezina da. 

• Akarregi bailarako errepidean 50 km/h abiadura errespetatzeko medioak jartzea; radarrak, 

konkorrak, baliza erdibitzaileak... egun edozein abiaduran igarotzen dira ibilgailuak, bertatik 

paseatzen dutenen segurtasuna (zebra bideak zeharkatzea) lasaitasuna eta osasuna (ke 

isuriengatik diot) murriztuz.  Orbegozo zubian radarrak edo brearekin egindako konkorrak, 

medianak... jartzea 50 Km/h abiadura errespetatzeko eta aurreratzeak galarazteko, Askotan 

ibilgailuen gehiegizko abiadurak eta motoen aurreratzeak etxetik eta bertan dagoen paseotik 

entzun behar izaten ditugu. Martindegi auzoan Troya errepidea zeharkatzeko zebra bide bat. 

Bidegorriaren aldetik Iretza aldera igarotzeko ia Alkain lantegiraino joan behar da." 

• Añorga txiki auzoan, G! autobusak Txiki Park parean duen autobus geltokitik errepidea 

zeharkatzeko zebra bide bat egitea. Ez dut ulertzen autobus geltoki bat bertan egotea eta 

errepidea zeharkatzeko zebra biderik ez egotea. 

• Hobetu errepideetako seinaleak. Adibidez, lehenago seinalizatu oinezkoen pasabideak, eta ez 

justu iristear zaudela. Arroatik Zestoarako bidegurutzea, seinale bat dago eta Zestoako irteera 

ikustea oztopatzen du (N-634). Zestoaren sarreran (N-634) soberan dagoen utzi pasatzen 

seinale bat dago. Zestoara biratzean. Saturraranen (N-634) errepidearen zentroan oztopoak 

daude (mutiloiak). 

 
Errepide sarearen mantentzea eta eraikuntza: proposamen orokorrak (73) 
 

• Azpiegiturak hobetu; errepideak era jarraituan mantendu; hobetu errepide sarea; errepideak 

hobetu; errepideko zulo guztiak konpondu; inbertitu errepideetan; asfaltatu behar bezala, 

drainatze egokiarekin, kontuan izanik hemen euri asko egiten duela (61) 

• Errepideak hobetu. Saihesbidea: errei bat gehiago (2) 

• Errepideko puntu beltzak ekidin eta asfaltoa berritu, segurtasuna errepideetan 

• Komunikazioak hobetu Gipuzkoarekin eta beste probintziekin 

• Azpiegitura erraldoiak alde batera uztea 

• Herritik irten eta sartzeko BIRIBILGUNEAK behar ditugu. Noizko aurreikusten dituzue? 

• Autobideko errepideko obra ordutegia aldatzea 
• Deskargako lanak bukatu 
• Hobetu bigarren mailako errepideak. 

• Konpondu errepideak zulorik ez izateko eta arazorik ez izateko autobusean 

• Aldundiari eskatzen diogu errepide nagusian suabeago pasatzea eta sakanguneak jarri 

• Errepideen alboetan, medianetan eta biribilguneetan zuhaitzak landatzea; AMR lantegiaren 
parean dauden berdegune linealetan, Zikuñagako paper fabrikaren ondoan dagoen 
berdegunean, Young Play ondoan dagoen medianan, Aieteko bidegorriaren ondokoan dagoen 
berdegunean zehar, Martindegiko biribilgunean, Añorga txikiko biribilgunean, Carlos I 
etorbidean, posible den leku guztietan. 
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Txirrindularien segurtasuna (7) 
 

• Babesa motorzale eta ziklistentzat gure galtzadetan; txirrindulariak beste errepide batetik 

ibiltzea eta errepideak hobetzea, bazterbideak garbi mantentzea ziklistak errazago ibiltzeko 

galtzadan (5) 

• Milaka zikloturista gaude Gipuzkoan. Errepideetako zuloak estali behar dira, behar bezala, 

zorroztasunez eta sistematikoki. 

• Errepideak hobetu, mantentzea hobetu eta kontuan izan ziklistak eta motorzaleak beren 

mugikortasuna errespetatzeko 

 

7.2. Isolamendu akustikoa (190) 

Errepideak 

ANDOAIN (138) 

• Andoainen zarata akustikoa gutxitzeko N-1ean panelak jartzea Aita Larramendi Ikastolaren 

pareko zatian, behinik behin. Bertan 500 ikasle baino gehiagok dihardute eta N-1etik oso gertu 

egonik, zarata eta kutsadura akustiko oso handia jasaten dute, egun osoan zehar. Andoainen 

kutsadura akustikoa murrizteko helburuarekin, babes panelak jarri N1en, Aita Larramendi 

ikastolaren parean, Sorabillako sarreraraino. Ikastola horretan 500 ikasletik gorak ikasten dute, 

eta N1etik gertu dagoenez, zirkulazioaren zarata eta kutsadura akustiko handia pairatzen dute 

egunero eta egun osoan zehar." (137) 

• Etxean parean, panel akustikoak altuagoak ez lubakituta geratzeko. Kanalizazioa (25 m) 

biribilgunearen alboan (Andoain). 

A8 (13) 

• Autobide panelak A-8 (13) 

ORDIZIA (13) 

• "Ordiziako San Juan auzoan, Karrillazpi eta Filipinak kaleetan dauden etxeetako bizilagunok oso 

gertu daukagu bai autobidea eta baita trenbidea ere, eta bertatik iristen den zarata etengabea 

eta gogaikarria da. Antzeko arazoa izan duten udalerrietan panel akustikoak ezarri dira 

autobide ertzetan, Tolosan, Villabonan, Lasarten edo Errenterian esaterako. Gurean ere, arazo 

bera izaki, zarata txikiagotu eta bertako bizilagunen bizi baldintzak hobetzeko beharrezko diren 

panel akustikoak ezartzea aurrekontuetan aintzat har dezala eskatzen diogu Aldundiari  (3) 

• Ordizian Filipinak 34 etxebizitzak N-1 errepide eta trenaren aldamenean kokatzen dira eta 

etxean entzuten den zarata kentzeko panelak izatea beharrezkoa ikusten dut (3). 

• N-1eko zarataren aurkako panelak jarri Ordizian (Gipuzkoa), Karrillazpi kalearen parean (2) 

• Pantaila akustikoak Ordizia-Beasain autobian, Beasainerako sarreran (Zaldizurreta kalea 4 eta 

6) 

• Ordiziako Karrillazpi kalean Zarata ekiditeko panelak jartzea 

• Ordizian, hilerriaren parean, 270 BOE etxebizitza daude autobiatik eta trenbidetik gertu eta 

gustatuko litzaiguke zarataren aurkako panelak instalatzea, gune honetako metro gutxi 

batzuetara egiten ari diren bezala.  

• Ordiziako San Juan auzo berria eraikita, auzo hori N1 errepidearen etengabeko zaratarekiko eta 

Renfeko trenbideekiko esposizioan dago; izan ere, etxeetatik metro gutxi batzuetara daude. 

Errepide honetan ibilgailu asko ibiltzen dira bai egunez bai gauez eta molestia larriak eta 

haserrea sortzen dizkie Ordiziako udalaren proiektu honen aldeko apustua egin duten 

bizilagunei. Eskaera egin nahi dut soinu barrerak instala daitezen auzotik pasatzen den tarte 

osoan, lehenengo etxetik hasi eta azkenekora arte eta, horrela, zarata minimizatuko litzateke. 
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IRURA (5) 

• Zarata kontrako panelak (3) 

• Oraindik falta diren zatian pantailak jarri, zeren Irurak asko sufritzen du autobiarekin. 

Konpondu pixka bat ikastolaren biribilgunea. 

SORABILLA (5) 

• Pantaila akustikoak Sorabillan (5) 

MENDARO (5) 

• A-8an Mendaron soinuaren aurkako pantaila (5) 

 

SAN JUAN (3) 

• Soinu barrerak behar ditugu San Juan auzo berrian, bai N1 errepide nazionalerako bai 

trenbiderako. Zaratak sortzen duen nahasmenduak bizilagun bakoitzaren osasunean eragiten 

du eta are gehiago haur eta adinekoetan, batez ere, bero handiko egun hauetan, zeren ezin dira 

etxeetako leihoak ireki zarata dela eta (3) 

N1 (2) 

• Jarri soinu panelak N-1ean (2) 

 

Isolamendu akustikoa: beste proposamen espezifiko batzuk (6) 

• Soinuaren aurkako panelak eta murriztu abiadura Legazpiko saihesbidean bi biribilguneen 

artean 

• Urnietatik Andoainera (A-15?) doan errepideak sortzen duen zarata saihesteko (gutxitu) 

panelak jarri. 

• Nahiko nuke jakin ze puntutan dagoen hurrengo gai hau: http://www.diariovasco.com/san-

sebastian/201701/21/ciudad-protegera-ruido-20170121010840-v.html  

• ERRIBERAko PANEL AKUSTIKOEN inguruko gaia. 

• Duela urte batzuk Aldundiak txosten bat egin zuen AP8ko zaratari buruz. Koloreekin lotutako 

mapa batzuk ezarri zituen. Gorria gehieneko zarata maila da. AP8a Elgoibartik pasatzen 

denean, zehazki, Altzola auzotik, gehieneko zarata maila erregistratzen da, gorriz dago 

adierazitako planoan. Mesedez, egin behar diren lanak gorri kolorekoa izateari utzi diezaion 

• LOIOLAKO ERRIBEREN (Donostia) parean A8aren alde bat zein bestea berdintzat jotzeko urte 

asko pasatu ondoren, berriz eskatzen ditugu PANTAILA AKUSTIKOAK, ASFALTO ALDAKETA ETA 

JUNTURA HOBEKUNTZA. Zarataren mapan, gure auzoa gehien pairatzen duenetako bat da, 

batez ere, A8arengatik. Ez dugu ulertzen La Salleren aldean egitea eta bestean ez egitea. 10 

urte daramatzagu KUTSADURA AKUSTIKOAREN arazo honekin  

 
 

 

7.3. Bidesariak (43) 
 

• Bidesarien kostua jaitsi - Errepideetan bidesari gutxiago ordaintzea (13) 

• Bidesariak kentzea (5) 

• A-8 ibilbidea hobetu eta bidesaria kendu (4) 

• Autopisten prezioa jaitsi eta Euskal Herriko autopisten prezioa bateratu (3) 

• TAG era partekatuan erabiltzeko aukera ematea (2) 

• VIA-Tren hilean 28 euroko tasa Euskadi osorako(2) 
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• A-15 bidesaria Irunen doan 

• "Guztia ez, zergarik gabe". Gipuzkoakoentzat bidesaririk gabeko errepideak - enpresentzat 

kuota murriztuak 

• VIA T bat egitea Euskadirako balioko duena eta Eusko Jaurlaritzak diruz lagundua 

• VIA T erabili ahal izatea Bizkaian eta Araban 

• Autobia dohainik: Antzuola-Bergara 

• AP-8ko bidesaria kendu 

• Bidesaria urtez urte igotzen doa eta ez da posible horrela jarraitzea. 

• Zarauzko bidesaria kentzea edo behintzat prezioan beherapenak izatea. 

• Autobidea oso garestia da, beste erkidego batzuekin alderatuta. 

• Gipuzkoarrei laguntzak eskaintzea bidesariak ordaintzean. 

• Zergatik jarri behar dugu zarauztarrok bidesariak ordaintzen Gipuzkoako beste herritar batzuen 

aurrean desberdintasuna sortuz 

• Batu eta murriztu 3 probintzietako autobideetako prezioa 

• Abiatu global bat Euskal Herrirako. 

• "VIATren (abiatu) deskontuak batzea proposatzen da. Arazo ekonomiko handia da Bizkaiaren 

ondoko herri batean bizitzea (Eibar), eta egunero Bilbora edo inguruetara joan behar izatea lan 

egitera. Horrek esan nahi du, ez banago oker, egunean 10 euro ordaintzea edo hilean 200 euro, 

hau da, soldataren zati handi bat. Hori gertatzen zaie Gipuzkoan lan egiten duten Ermukoei. 

Gaur egun N-634ko zirkulazioa eta ibilbide hori egiten pasatzen den denbora dela eta, ez da 

bideragarria. Halaber, ez da bideragarria jende askorentzat garraio publikoa, zeren ez dira herri 

guztietara iristen eta denbora asko pasatzen dute. Idatzi dudana eskatzen duten hainbat 

plataforma daudela badakidanez, eskatzen dut, jende askoren izenean, VIATren tarifak batzea 3 

lurraldeetan." 

 

7.4. Beste Batzuk (15) 

• Santa Catalina begiratokia Deba (5) 

• Dikea amaitu (Mutriku) (2) 

• Deba-Mutriku bidea konpondu 

• AGE-kanpoko portua berreskuratu 

• Arriaga industrialderako sarbidea  

• Aita Lertxundi kaleko lauza txikiak solte daude, helduak erori daitezke 

• Orioko zubia eta ibaiertzeko paseoa berritzea 

• Kontxaren hondartzaren gainetik pasatzen den errepidea lurperatzea eta bertan berdegune bat 

eraikitzea 

• Trenbide-pasagunearen problematika geltokiaren inguruan. Oso arriskutsua da. Aldiz, pertsona 

eta negozio askorentzat bide pasagune bat den pasagune bat itxi zuten (Deba) 

• Elgoibarren 2 biribilgune daude bi semafororekin, badirudi bi biribilgune egin dituztela 

gastatzearren, besterik gabe. Semaforo batean oinezkoen pasabide bat dago baina bestean. 

• Mutrikuko portua edo dikea bukatu, Sasiola. 

• Azpiegiturak ez dira horren garrantzitsuak Lezoko kanpoko kaiarekin demostratu den bezala 

• Donostian oinezko kale gehiago egitea; Zurriolako errepidea, Zurriolako zubia, Bulebarra eta 

Hernani kalea bitarte. Agian oinezkoa soilik izatea ez da bideragarria, baina behintzat karril 

batzuk kentzea posible izango bazen hiria onurak ekarriko lizkioke. 

• Barianteko argiteria, Akarregiko errepidekoa eta Zikiñako argiteria led argiteriarekin jartzea 
eta ibilgailuen presentziaren arabera intentsitatea igo edo jaisten diren sistema elektronikoak 
jartzea. Argi kutsadura sortzen ez duen argiteria erabiltzea proposatzen da besteak beste. 

• Oinezkoaren aldera apustu bat eginez, trafikoaren abiadura lasaitzeko, ke isuriak murrizteko... 
besteak beste, koexistentzia guneak herrietan sustatzeko partida bat sortzea. Uste dut oinezkoa 
ez dela zebra bide batera soilik mugatu behar, bere presentzia handitu beharra dago errepideei 
lekua kenduaz. Hernanin baditugu koexistentzia gune gutxi batzuk baino gehiago egin daitezke. 
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Leku hauek ibilgailuak abiadura motel batean igarotzeko, eta oinezkoa errepidearen kotara ez 
jaisteko, konkortuak egitea eskatzen dut, baita ere asfalto liso batekin egitea ibilgailuak bertatik 
igarotzean zarata ez sortzeko eskatzen dut. 
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8. GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA (836 
EKARPEN) 

 

 
 
8.1. Gizarte Ekintza (393) 
 
Egoitzak eta hirugarren adinekoak: proposamen orokorrak (147) 
 

• Egoitzetako plaza kopurua handitzea, adinekoentzako egoitza publiko gehiago, egoitza 
eskuragarriagoak, ratioak igotzea, itxarote-zerrenda murriztea (87) 

• Tutoretzapeko pisuak, etxez etxeko laguntza zerbitzua areagotzea (43) 
• Eguneko zentroetan plaza gehiago eta ordutegi malgutasuna ( goizak edo arratsaldeak soilik), 

itxarote-zerrenda bat murriztea eguneko zentroetan, eguneko zentro merkeagoak guneko 
zentro bakoitzean gaixotasun arabera (11) 

• Zentro gehiago erretiratuentzat, zentro onak erretiratuentzat hainbat jarduerekin (3) 

• Egoitzetako hitzarmena hobetzeko diru laguntza gehitzea. 

• Autobusak egoitzetara bisitetara joan ahal izateko. 

• Adinekoentzako topaketa guneak sortzea; horietan nolabaiteko jarduera egin ahal izan dezaten 
(ez daitezela izan eguneko zentroak ezta erretiratuen etxeak ere). 

 
Mendekotasuna duten pertsonentzako laguntza eta aniztasun funtzionala (92) 

 
• Laguntza soziala areagotzea mendekotasuna duten pertsonentzat, laguntza 

mendekotasunarentzat, pertsona desgaituentzat, dibertsitate funtzionalarentzat, etxez etxeko 

laguntza mendekotasuna duten pertsonentzat, tutoretzapeko pisuak, itxarote denbora 

murriztea, egoitzak mendekotasuna dutenentzat, laguntza materiala erosteko (Elbarrientzat 

diru laguntza gehiago tramankuluak erosteko, diru laguntza gutxi dago) eta oinarrizko beharrak 

estaltzeko. Mendekotasuna duten pertsonak dituzten senitartekoen egoera hobetzea 

(ekonomikoki eta/edo osasun laguntzarekin) eta laguntzak desgaitasuna duten adingabeak 
integratzeko gizartean, oro har (74) 

• Laguntza gaixo mentalei, eskizofrenia dutenei, Alzheimerra duten pertsonei, desgaitu psikikoei: 

laguntza sozialak eta tutoretzapeko pisuak pertsona hauentzat. Gaixotasun mentalak 
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dituztenentzat tailerrak eta ekintzak etxetik gertu. Eta beraiek zaintzen dituzten pertsonentzat 

laguntza psikologiko gehiago (10) 

• Kaleak elbarrientzat egokitzera behartu udaletxeak (2) 
• Behar bereziak dituzten haurren hezkuntza integrala bermatzeko irakasle laguntzaileak 

kontratatzeko diru laguntzak eskolei. Ezgaitasuna duten haurrentzat diru-laguntza gehiago (2) 
• Laguntzak elbarrientzat eta familientzat edo zaintzaileak (desgrabazio fiskala) 
• Dependentziarako baimenak sortzea. Langileek aita/ama zaintzeko aukera izan dezaten. 

• Gurearen garraio zerbitzua hobetzea. Zerbitzuagatik ordaindu behar dugu enpresak egoitza 
aldatu duelako 

• Funtzionarioek elbarrituei ondo tratatzea. 
• Mendekotasun legea hobetu egin beharko litzateke eta mendekotasuna duten pertsonak era 

egokian baloratu beharko lirateke.  
• Nola daiteke familiako laguntza eduki pertsona bat desgaitua izanda eta honek 18 urte betetzen 

dituenean, hau da, BERAK GEHIEN BEHAR DUENEAN LAGUNTZA KENDU? Eskumen hau 
zoritxarrez agian ez dagokio Diputazioari. Baina, kontuan eduki eta planifikatu behar da arazo 
hau konpontzeko. Badirudi ""linbo"" batean gelditzen dela 

 
Laguntza hirugarren adinekoei (80) 
 

• Diru laguntza gehiago helduentzat Kalitatezko zerbitzuak 3. adinari; zerbitzu berriak 

nagusientzat; gehiago gastatu 3. adinekoen aisialdian; 3. adinerako informazioa eman. 
Baliabide gehiago bakarrik bizi diren eta dementzia duten adinekoentzat; Adineko pertsonak 

zaintzeko lege berriak (70) 

• Familian mendekotasuna duen bat (edo gehiago) daukagunak, diru laguntza kopurua igo, eta 
aseguru soziala kotizatu. 24 ordu lan egiten dugu ezer kotizatu gabe. Nagusiak zaintzen duten 

familiarrak ez dute errekonozimendurik bai lana moduan bai paro moduan (2) 

• Laguntzak igogailuak instalatzeko adinekoak dauden etxebizitzetan  

• Errolda bat egitea zuzenean ezagutzeko adinekoen eta bakarrik daudenen beharrak. 

• Helduei ikasketak erraztu, kurtso ikasketen malgutasuna hobetuz 
• Deskontuak hirugarren adinerako garraio publikoan eta ikuskizunetan 
• Kontrol handiagoa era partikularrean kontratatutako adinekoen zaintzaileetan Abusu kasuak 

edo adinekoaren ondareaz aprobetxatzen dira. 

• Garraioaren zerbitzu publiko bat ezartzea baserrietako helduentzat. Badira baserrietan bizi 
diren helduak edo mugitzeko zailtasunak dituztenak eta ezin dira herrira jaitsi (erosketak, 
medikua, paseatzea eta beste pertsona batzuekin erlazionatzea). Ondo egongo litzateke deitu 
ahal izango litzatekeen zerbitzu bat eta etxetik ateratzeko laguntza hori eduki ahal izatea. 

• Pertsonei zerbitzuak emateko sektorea garatzeko plana: A) mendekotasuna duten eta mugitzeko 
arazoak dituzten biztanleen bizi kalitatea hobetzea zerbitzu berriak eta horietarako sarbide 
neurriak garatuz B) enplegua eta dinamismo ekonomikoa sustatzea. Pertsonei zerbitzuak 
emateko sektorean enpleguak dinamismoa eskaintzen du eta horrek azpimarratzea merezi du. 
Sortutako enplegu horien zati handi bat, hurbiltasuneko enpleguak dira. Enpleguak sortzea, 
baldin eta horiek sortzeak konfiantzazko giza erlazio bat ezartzea ekartzen badu aurrez. Bestela 
esanda, DESLOKALIZAZIOAK mehatxatzen ez dituzten enpleguak dira; izan ere, industria 
sektoreko enplegu askoren mehatxua da deslokalizazioa. Lege esparru erakargarri bat sortzea, 
hauen bidez: a) laguntzak jaso ditzaketen jardueren katalogoa eguneratzea b)zaintzaile gisa 
pertsonak kontratatzen dituzten enplegatzaile partikularrentzako sariak ezartzea  c)enplegatzaile 
partikularrentzako pertsonei zerbitzuak emateko enpleguari buruz informazio gida egitea 
d)pertsonen zerbitzuetarako BEZ murriztuaren tasa bat arautzea e)kalitatezko garapena 
zerbitzuetan f)homologa daitezkeen lanbideen zerrenda bat ezartzea, sektorean esku hartzen 
duten agente guztien arteko akordioen bidez finkatuko da. 2) Pertsonentzako zerbitzu 
berrietarako sarbidea garatzea, herritar guztiek bizitza sinplifikatzea eta herritarren ongizateari 
ekarpena egitea. Herritar guztiek izatea pertsonentzako zerbitzuetarako sarbiderako aukera.  3) 
Sektoreko enpresek, elkarteek eta udalek zerbitzuak eskaintzeko moduak eta erak areagotzea. 
Zerbitzu berriak sor daitezela eta martxan jar daitezela sustatzea. Osasuna sustatzeari lotutako 
zerbitzuak, bai etxean bai lantokian: etxez etxeko zainketa, etxeko ospitaleratze aldiei lotutako 
arreta, informazio ekintzak, irakaskuntza, prebentzioa, laguntza psikologikoa gaixoei edo 
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desgaitasuna dutenei, etxez etxeko elikadura eta nutrizio zerbitzu bereziak, terapia okupazionala 
hirugarren adineko pertsonentzat, etxez etxeko edertasun zainketa pertsonalak, ile-apaindegia 
eta manikura, janaria etxez etxe egitea eta entregatzea... Etxebizitzari lotutako zerbitzuak 
(zaintza, segurtasuna, lorezaintza, konponketa txikiak...) Bitartekaritza zerbitzuak (unean uneko 
aholkularitza juridikoa, laguntzak eginkizun administratiboak egiteko, laguntzak etxebizitza 
bilatzeko,...) Pertsonentzako zerbitzuen sektoreko jardueren artean eta beren izatea 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien aplikazioan oinarritzen dutenak, 
esaterako: etxebizitzen zaintza, adinekoen segimendua (telelaguntza), zainketa medikoak 
(telemedikuntza), hezkuntza (teleprestakuntza), teleerosketa, diseinua, aplikazioan garapena eta 
zerbitzuen ezarpena, laguntza zerbitzuak eta urruneko orientazioa arazoa konpontzeko" 

• Nagusien ordezkaritza: 1) Nagusien Kontseilua eratu eta martxan jartzea eskatzen dugu. Ze 

arazo dago dagoenekoz abian ez egoteko? Nagusien ongizatea eta bizi baldintzak 1) DSBE 

delakoaren erreformak nola eragingo die pentsiodunei?. Zertan gauzatuko dira aldaketak?. 

Baldintzak ez okertzea eskatzen dugu eta tramitazioa erraztea 2) Pentsioen kudeaketaren 

eskumena lortzeko saiakeran jarraitu eta lortu ezkero, pentsioen igoera eskatzen dugu. 3) Gure 

herriko nagusien hainbat egoera ezagutzea beharrezkoa zaigu beraiei zuzendutako ekimenak 

modu egokian zehazteko eta gauzatzeko. Ez dugu daturik lortzen: bakarrik bizi direnen kopurua, 

baldintza ekonomiko txarrak dituztenak, beste nolabaiteko laguntza behar dutenak... Herriz 

herrizko datuak argitaratzea eskatzen dugu, betiere legez babestuta dauden datu pertsonalen 

anonimotasuna bermatuz, noski. 

 
Egoitzak eta hirugarren adinekoak: proposamen espezifikoak (63)  
 

• Eguneko zentroa (Mutriku) (41) 
• Eguneko zentroa: Zaldibia (2) 

• Bergarako egoitzarako sarbidea hobetzea (2) 

• Zaharren egoitza Pilarrean (Elgoibar) (2) 

• Eguneko zentroa Iruran. 

• 3. adinak Zaldibian ez dauka zerbitzurik 

• Plaza gehiago egoitzan (Legazpi) 

• 3. Adinak: Debak ez dauka egoitzarik. Eguneko zentroa bai baina egoitza ez. 

• Egoitza berri bat ( Alai zinema kokapenean) (Arrasate) 

• Plaza gehiago Usurbilgo eguneko zentroan 
• Egoitzak Andoainen 
• Laguntza gehiago: Atxegiren eta etxez etxeko laguntzak. 

• Aretxabaletako moja komentuan gizarte zerbitzukoak diru laguntzak 

• Nagusien zaintzarako zerbitzuak handitu Elgoibarren 

• Goierriko hainbat  udalerrietan ez dira oinarrizko baliabideak betetzen; pertsonal aldetik ratioak 

ez dira gutxieneko batera ere iristen  

• Adinekoentzat egoitza bat eraikitzea proposatzen dut, ez bereziki desgaitasuna dutenentzat 

baina adina dela eta egunerokoan beren kabuz moldatzen ez direnentzat. Bere garaian, hitza 

eman zuten egoitza bat eraikitzeko baina azkenean ez zen gauzatu (Irun) 

• Egoitza bat eraikitzea Elgoibarren 

• "Couhousing programa bat adinekoentzat: Cohousing-a ez da soilik gune fisiko bat eratzea, 

erosotasun mota guztiekin egokitutako barruti bat, erabiltzaileek diruz lagundutako hotel bat 

balitz bezala, hori beste garapen mota bat da. COHOUSINGa bizilagunen komunitateak eratzea 

da, pertsona bakoitzak bere independentzia ekonomikoa mantenduz kooperatiba sistema 

batean irabazi asmorik gabeko erabilera lagapenean. (…) Ekimen hauek dituzten aukerak 

kontaezinak dira; izan ere, kooperatibak, hau da, eraikinaren jabeak energia enkantean eros 

dezake, erabiltzaile bakoitzak era indibidualean baino era abantailatsuagoan zerbitzuak 

partekatu eta kontrata ditzake, bazkideak ordezkatu ditzake edozein erakunde publikotan edo 

pribatutan edo Administrazioan, era berean, kooperatiba da hipoteka mailegua itzultzen duena; 

beraz, abantailak ditu hipoteka indibidualen aldean" 
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• Diru laguntzak couhousing proiektuen ikerlan tekniko eta sozialetarako: programa bat garatzea 

elkarteek edo bestelako taldeek aurkeztutako couhousing proiektuen ikerlan tekniko eta 

sozialak diruz laguntzera bideratua, baldin eta elkarte edo talde horiek couhousing-aren 

gutxieneko ikerlan bat eta/edo oinarrizko proiektu bat aurrez egiten badute 

• Nagusien egoitzak: Gaur egun, itxaron zerrenda dago egoitzetan sartzeko, hala aitortu du 

Aldundiak berak. Dagoen eskaera guztiei aurre egiteko baliabideak gehitzea eskatzen dugu, 

zehazki egoitza publiko nahikoak Debagoienan. Antzuolakook, Bergarako Mizpirualdera 

bideratzen ditugu zerbitzu horren premia duten pertsonak. Orain, KABIA arduratuko da zerbitzu 

honetaz. Zertan aldatuko da zerbitzua prestazio aldetik, kudeaketa, langileen lan baldintzak... 

Eskatzen dugu inongo alorretan galerarik ez izatea. Eguneko zentroa asteburuetan irekitzeko 

eskaera egiten dugu. Ba al du Aldundiak -edo beste erakunde publiko batek- eta egoitzei 

dagokienez,  esperientzia berriak martxan jartzeko, beste Elkarte Autonomo/Herrialdeetan 

dauden antzera? Zer plan dago zerbitzua etxeetan ematea/ egoitzetan ematea uztartzeko? 

lehentasunak... 

 
Haurtzaro eta nerabezaroari laguntza (11) 
 

• Haurrei laguntzea, errekurtso gutxiko haurrentzat diru laguntza gehiago, kontzientziazio 
kanpainak ezartzea bullying-aren eta eskola jazarpenaren aurka, elikadura arazoak dituzten 
haurrei laguntzea (7) 

• Haurtzaindegi gehiago, ordutegi zabalagoak dituzten haurtzaindegiak(4) 

 
8.2. Gizarte politiketan inbertsioak (169) 
 
Gizarte zerbitzuen indartzea (122) 
 

• Gehiago inbertitzea gizarte zerbitzuetan - gizarte zerbitzuak indartzea, gizarte zerbitzuen 
funtzionamendu ona – gizarte zerbitzuen kalitatea eta hurbiltasuna, zerbitzuetan murrizketarik 

ez, gizarte zerbitzuek duten garrantzia aurrekontuetan jarraitu, (111). 
• Laguntzak, egoitzak etab. lortzeko izapideak arintzea, erantzun azkarragoa eskatzen denari, 

diru laguntzetarako baldintzak malgutzea aparteko kasuetan, gizarte zerbitzuetan hitzarmenak 
sinatzean baldintza berdinak eman mundu guztiari(7) 

• Gizarte ekintza gehiago. 

• Jangela sozialak herrietan 
• Gizarte zerbitzuentzako dirua % 5 igotzea. 

• Gizarte zerbitzuetan pisua jartzea krisi garaian 
 

 

Gizarte - langileak (29) 
 

• Enplegu publiko gehiago kalitatezko gizarte zerbitzuetan, enpleguaren eskaintza areagotzea 

egoitza publikoetan, gizarte langileen plaza kopurua areagotzea, langile prestatu eta ondo 

ordaindu gehiago egoitzetan, egoitzetan lan egiten dutenentzat lan baldintzak hobetu, 

laguntzak zaintzaileentzat (estualdi eta estres handia pasatzen da), kalitatezko zerbitzua 

eskaini, gehitu pertsonala eguneko zentroetan, gerokulturako langileen lan egoera eta 

adinekoen arreta hobetzea. Ratioak igotzea profesional bakoitzak adineko gutxiagori emateko 

arreta, egoitzetan lan egiten dauden pertsonak duintasunez bizitzeko soldatak behar ditu. (23) 

• Prestakuntza espezifikoa mendekotasuna duten pertsonen zaintzaileentzat. Prestakuntza 

kalitatezko zerbitzua emateko egoitzetan (3)  

• Herri guztietan gizarte zerbitzutako ekipo tekniko bat egotea (psikologoak eta gizarte 

hezitzaileak) (2) 

• Ez baimentzea ordaindu gabeko praktikak enpresetan: praktiketako kontratazioa gainbegiratzea 
eguneko zentroetan 
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Irisgarritasunaren sustapena (15) 
 

• Herriari barrera arkitektonikoaren legea betearazi (elbarrientzat), Diru-laguntzak udaletxeari 

irisgarritasunerako (barrera arkitektonikoak kendu) 

•  (10) 

• Laguntzak udalari barrera arkitektonikoen obrak egiteko (eskailera mekanikoak, arrapalak, 

igogailua Mendaro ospitalera) (2) 

• Diru-laguntzak oso txikiak dira goragailuak erosteko, konpontzea igogailurik ez duten eraikin 

zaharrak (2) 

• Udalari betearaztea barrera arkitektonikoak bete daitezela (Deba) 
 

Planifikazioa eta informazio sistemak (3) 
 

• Informazioa hobetzea laguntzetan, gizarte zerbitzuetan aholku gehiago eta laguntza gehiago, 
komunikazioan (zuzena) mendekotasuna duen pertsonaren irisgarritasuna zerbitzuaren edozein 

erreklamaziorako (3) 

 
 
8.3. Gizarte laguntzak eta pentsioak (140) 
 
Laguntza sozialen pertzepzioa eta kontrola: proposamen orokorrak (140) 
 

• Kontrol handiagoa ematen diren gizarte laguntzetan - Zaintzea gizarte laguntzak jasotzen 
dituztenak; kontrolatzea etxez etxeko gizarte langileen laguntzak; gizarte laguntzetarako sarbide 

bitarteak berrikustea; hobetzea benetan behar dituzten pertsonei mesede egingo dieten gizarte 

laguntzak emateko irizpideak; berrikustea laguntzak errentaren arabera; berrikustea etxebizitza 
edo gela alokatuak deklaratzen ez dituzten pertsonentzako laguntzak; kentzea laguntza 
ekonomikoak behar bezala gastatzen ez duenari (87) 

• Lehenik arreta eman hemengoei gizarte laguntzei dagokienez - Diru laguntzak guri eta ez 
hainbeste kanpokoentzat. Arreta eta aurrekontu gehiago bertakoentzat, laguntzak gutxituz 
atzerritarrei eta legez kanpokoei, azken hauek zehatz-mehatz kontrolatuz (32) 

• Areagotzea heldu eta langabeentzako laguntza ekonomikoak; laguntza eta babes handiagoa 
euskal familiei; laguntzak gurasoan etxean bizi diren eta langabezian dauden seme-alaba 
helduentzat (erakundeen betebeharra) (10) 

• Gizarte sektore edo talde bat berak ere ez du gelditu behar gizarte laguntzetatik kanpo. Jarraitu 
gizarte laguntzekin. Kolektibo guztien gizarte inklusioa sustatzea. (2) 

• DSBE itzultzea Aldundiari. 
• Diru laguntza mugagabea 55 urtetik gorako langabeentzat 
• Utzi horrenbeste inbertitzeari gizarte politiketan, zeren zenbait gizarte taldek inoiz ez lan egitea 

besterik ez baitute sustatzen 
• Gehieneko denbora ezartzea laguntzak kobratzean. Laguntzak pertsona guztiei errentaren 

arabera, ez aita edo ama izatearen edo lan egitearen edo ez egitearen arabera (enplegua ez da 
kalitatezkoa eta soldatak baxuak dira). 

• "Atzerriko emigranteei eta ijitoei ematen zaizkien gizarte gastu guztiak ezeztatzea nahiko nuke. 
Ezin ditugu funtsak xahutu parasito hauek mantentzen jarraitzeko. Atzerritarrak, beraien 
herrialdeetara. Eskulana behar badugu, ezarri obra kontratuak eta soilik denbora, lanerako eta 
kontratatutako pertsonarentzat, ez bere familia guztiarekin etor dadin. Ez bazaizkie baldintzak 
gustatzen bere herrialdean gelditu behar dute. Herrialdean jaio diren ijitoei ez zaie euro bakar 
bat ere eman behar. Bizi nahi badute legezko eran lan egin dezatela. Ez badute nahi, joan 
daitezela. Ez naiz arrazista, soilik ordenatua eta justua. Ez baduzu lanik egiten, ez duzu jaten 
eta, jakina, ezta euro bakar bat ere nire zergetatik." 

• "Laguntzak hobeto banatzea. Laguntzarik ez duten 35-55 arteko langabeak daude eta 
profesionalki prestatuak daude. Kontrol handiagoa laguntzak jasotzen dituzten pertsonei 
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iruzurra kontrolatzeko (bai baitaude) Adibidea: laguntzak jasotzen dituzten eta gelak deklaratu 
gabe alokatzen dituzten pertsonak." 

• Denbora muga bat ezartzea lan egiten ez duten edo inoiz lan egin ez duten atzerritarrei ematen 
zaizkien laguntzetarako, laguntza horiek Gipuzkoan lan egindako denborari lotuz. Era berean, 
kopuru finko bat ezartzea atzerritarrentzako laguntzetarako. Kopuru hori pertsona horien artean 
banatuko da, eta ez da handituko iristen diren pertsonen arabera." 

• Diru laguntzak jasotzen dituzten familiei, ekonomikoki laguntzeaz gain beste behar batzuk 

jarriko nizkieke. Adibidez, euskara ikasi, klaseetara joan... Integratzeko modurik egokiena hau 

dela iruditzen zaidalako eta ez dirua ematea bakarrik. 

• Kontrolatzea gizarte laguntzak (DSBE), alokairurako laguntzak eta beste batzuk. 

Pertsonalizatuagoa eta ez dadila soilik baloratu emigranteak izatea eta seme-alaba asko izatea, 

kontrola dadila beren herrialdeetan ondareak dituzten. Eta horren trukean zerbitzu bat egin 

dezatela udalerrian. Lan egiten duten baina alokairu bat ordaindu ezin duten eta gurasoen 

etxean bizi diren biztanleei lagunduko dieten politikak. Politikak eta planak biztanleria 

helduagoa, arduratsuagoa eta independentea sustatzeko. Hala, gizartea konprometituago eta 

solidarioagoa izango da. 

 

8.4. Gizarte taldeei laguntzak (134) 
 
Gizarte-bazterkerian dauden pertsonak (31) 
 

• Laguntzak ahulenei; areagotzea baliabideak gizarte bazterketari arreta emateko; gizarte 
zerbitzuek esku hartze handiagoa egitea kalean; gaua kalean pasatu behar duten pertsonen 
kopurua jaitsi dadila saiatzea (31) 

 
 
Familiak eta jaiotza tasa (28) 
 

• Laguntza gehiago familiei, familia ugariei; areagotzea seme-alabak izateagatiko laguntzak; 
Laguntza jaiotza-tasa bultzatzeko; Laguntzea amatasunerako laguntzekin (24) 

• Aldatzea gizarte laguntzen baldintzak familia bakoitzaren gastuak ere kontuan hartuta, 

gutxieneko errenta seme-alabak zaindu nahi dituzten gurasoei hazkuntza errazteko (2) 

• Ikerlan bat egitea familien benetako beharretarako, eta propaganda bizioetara lerratu gabe. 

• Gizarte laguntzak eta erraztasuna ama gazteak independiza daitezen eta pisu bat edo gela bat 
aloka dezaten eta ikasten edo lanean jarrai dezaten 

• Uste dut oso garrantzitsua dela politika irmo bat izatea Euskadiko jaiotza-tasa areagotu dadila 
lortzeko. Horretarako hau proposatzen dut:  1)Euskadiko familietan jaiotza tasa sustatuko duten 
kanpaina handiak egitea. Adibide sendoak jartzea jaiotza tasa baxu baten onura eta alderdi 
negatiboei buruz. Helburua da Frantziakoarekin pareka daitekeen maila lortzea, esaterako. 2) 
Areagotzea emakumearen baimena –soldataren % 60 bermatuz– erditzearen ondoren eta 
bermatzea lanean jarraituko duela laneratzeko unean arrazoizko epe baten ondoren, adibidez, 8 
hilabete. Europako beste herrialde batzuetan bezala, adibidez, Alemania. 3) Aitari epe –
ordaindu– bat ematea erditzearen ondoren, esaterako, hilabete 1 eta gurasoek erditzearen 
egunaren ondoren urte bateko gehieneko epean aukeratu ahal izatea" 

 
Langabetuak (16) 
 

• Laguntzea lanik gabe gelditu direnei eta iraupen luzeko langabeei; laguntzak lanik ez duten 40 
urtetik gorako emakumeentzat; gainbegiratzea lana bilatzen duten 40 urtetik beherako gizarte 
laguntzak (14).  

• Langabezian dagoen jendeak edo prestazio ekonomikoak jasotzen ari den jendea, giza 
zerbitzuetan lana egitea, zaharrekin, urritasun duen jendearekin... laguntza ekonomikoak eman, 
lanaren truke. 

• Laguntza handiagoa langabezian dauden pertsonei, bereziki, 45 urtetik gorako emakumeei. 
Langabezian dauden 55 urtetik gorakoen taldekoa naiz, nire proposamena da egoera honetan 
dauden pertsonak kontratatzea erretirora iritsi ahal izateko falta zaizkien urteak kotizatu ahal 
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izateko.  Ez da bidezkoa 18 urtetik lan egiten aritu ondoren, lanik ez aurkitzea eta soilik 55 
urtetik gorakoentzako laguntzarako aukera izatea, eta gero 61 urterekin erretiroa hartu beharra 
erretiro oso pobrearekin. 

 
Indarkeria matxistaren biktimak (15) 
 

• Laguntzak gaizki tratatutako emakumeei - Indarkeria sufritzen duten emakumeak lagundu; 
Indarkeria matxistaren biktimei babes gehiago eskaintzea; prebentzio kanpainak gizonekiko eta 
emakumeekiko tratu txarrak prebenitzeko (14) 

• Harrera etxebizitzak genero indarkeriarako 
 
 
Gazteria eta etxebizitzak (15) 
 

• Gazteentzako gizarte laguntza areagotzea; laguntza finantzarioa etxebizitza sarbiderako; 
langabezian eta gazteentzat etxebizitza laguntzetan inbertitzea; hobetzea gazteen bizi kalitatea, 
laguntzak ematea etxerik ez badute edo bakarrik bizi badira. Gazteak etxetik joateko laguntzak 
izatea (15) 
 

 
Alargunak (15) 
 

• Emakume alargunen pentsioak hobetzea (14) 
• "Nire proposamena hobetzeko Gipuzkoa hobe bat: lehentasunetako bat izango litzateke 

kobratzen ez dugun alargunez gogoratzea, zeren sistema honek dio gure senarrek gutxi kotizatu 
dutela eta duela asko. Zergatik dago dirua eta laguntzak beste kolektibo batzuentzat, esaterako, 
gazteak, ama ezkongabeak, baztertuak, etab. Eta gu ikusezinak gara? 

 
Migratzaileak (4) 
 

• Etorkin eta, orokorrean,  ekonomikoki egoera larrian daudenei laguntzak handitzea; 
berdintasuna Euskadiko errefuxiatuak; Laguntza ekonomikoa behar duen eta baztertze egoeran 

dagoen guztiak, kanpotarrak izan zein bertakoak izan, zerbitzu guztiak bermatu behar dira, 

hezkuntza, osasungintza, zein ekonomia beharrak aseta izan behar ditu edozein pertsonak (4). 
 

 
Beste proposamen batzuk (10) 
 

• Diru gehiago  boluntariotzako antolakunde eta elkarteentzat (2) 

• Bananduentzako laguntza 
• Laguntzak ematea ezkongabeei. 

• Laguntzea sexuz aldatu nahi duten pertsonei 
• Hobeto kudeatzea Legorretako harrera etxea. 

• Laguntza ekonomiko eta psikologikoak alkoholikoentzat. 
• Presoei tratamendurako diru gehiago errehabilitaziorako 
• Handitzea udaletara bideratutako gizarte zerbitzuetarako partida 
• Handitzea herriko gizarte laguntzetarako partida (Bergara) 
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9. INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO 
DEPARTAMENTUA (448 EKARPEN) 

 

 

 
 
 
9.1. Hondakinen kudeaketa (211) 
 
Errausketa (118) 
 

• Erraustegiaren proiektua bertan behera uztea - Zaborrei erraustegia ez den beste irtenbide bat 

ematea. Erraustegirako: Hondakinen eredu integral baten alde egitea, birziklapenean 
oinarritua. Birziklatze kopurua igotzea erraustegia ekiditeko. Errauskailurik ez, milioiak 
aurreztuko ditugu - Gipuzkoar guztion dirua guztiok nahi ez ditugun makroproiektuetan ez 
gastatzea (errauskailua)  Gaikako bilketa sisteman inbertitzea eta ez minbizia sorraraziko digun 

munstro batean. Erraustegiari alternatiba osasuntsua. Errauskailua ez dadila eraiki eta 
birziklapena, hondakinen murrizketa eta berrerabilpena sustatzen jarrai dadila. Errauskailua 

gehiegizko gastua da eta herritarren osasunaren aurkako instalazio bat. Erreferenduma egin 

(110).  
• Erraustegia martxan jarri (5) 

• Errauskailurik ez!! Interes pribatuen gordeleku bihurtzen ari da Aldundiaren lana. Bide 
horretatik obra erraldoiei bultzada eman, ez doaz gipuzkoarron ongizatearen mesedetan. 
Adibide argiak dira errauskailua, politikagatik onartu nahi izan ez den zaborren kudeaketa 
zentzudun baten galerarako. Gure zaborren jabe gara eta kontsumo eraren kontzientzia 
indartuko beharko litzateke. 

• Zubietako erraustegia planifikatuta dago Gipuzkoako herritarrok urtean 200.000 tona zabor 
nahasi sortu eta kiskaltzeko. 2016an gutxiago sortu dugu, 150.000 tona inguru, baina oso 
denbora gutxian 50.000 tonatara murriztu genezake. Oso erraz. 2017an Gipuzkoako lau 
herritarretatik batek etxeko hondakinak ongi bereizten ditu, % 70etik gora birziklatzeko moduan 
bilduz eta pertsonako/urteko 80 kilo errefus baino gutxiago entregatuz. 2016an Debagoienak 
osorik hartuta % 80 bereizi eta errefusa 80 kg-tara murriztea lortu du, eta badira Gipuzkoan 
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herriak 50 kg edo gutxiagotan dabiltzanak. Arazoa azken errefus kopurua da, hori gutxitzeak 
dauka lehentasuna. Udal eta herritar guztiek gaikako bilketa ona eta zuzena egitea da 
lehenbiziko gakoa. Mundu osoan ezaguna da nola egin, eta Gipuzkoan ere bai: hondakinak ondo 
sailkatzea herritar guztien betebeharra da eta administrazioak erraztasunak jartzen dizkio 
herritarrari bilketa on batekin. Gipuzkoa osoak lortu dezake eta lortu behar du hondakinak 
kopuru horietara murriztea. Ez da onargarria batzuek pertsonako 50 kg azpitik sortzea eta beste 
udal batzuek 250 kg edo 300 kg sortzea. Ez da logikoa, ez justua. Gutxienez Debagoienak 
2016an lortu duen pertsonako 80 kg-taraino denak murriztea lortu daiteke eta lortu behar da. 
Hori eginez gero, Gipuzkoak 50.000 tona errefus sortuko ditu. Bigarren urratsa administrazioak 
eman behar du gaika ondo bildutako hondakinak ondo tratatzeko azpiegiturak prestatuz. Betiere 
hondakinen hierarkia zorrotz errespetatuz, hau da, lehentasuna emanez ondoko aukerei: 
prebentzioa, berrerabilpena, birziklatzea, bestelako balorizazioa eta azken biltegia. Materia ez 
baita eliminatzen, transformatu baizik. Azken errefusari, Tratamendu Mekaniko Biologikoa 
(TMB) ematen zaio planta berezi batean. Tratamendu Mekanikoarekin errefusari ateratzen 
zaizkio aprobetxatzeko dauzkan materialak eta gainerako guztiak ondo sailkatzen. Tratamendu 
Biologikoarekin egonkortzen zaio biologikoa duen guztia, organikoa den guztia. TMB 
tratamendua da, baina planta eredu bat baino gehiago daude. Gipuzkoak trantsizioko fase 
honetan errefus asko tratatu beharko du, baina 50.000 tonatara hurbildu ahala gero eta 
gutxiago, gero eta organiko gutxiagorekin, gero eta errefus “garbiagoa”. Gipuzkoak behar 
duen TMB planta horretarako diseinatuta egon behar du. GHKk alternatibaren proiektua egina 
dauka lehendik; 70 miloi € nahikoak dira, erraustegi beharrik gabe hondakinen gaia 
bideratzeko. Dirutan ere ez dago konparaziorik, errauste-plantak 212 miloi €-ko aurrekontua 
baitauka. Eta TMBak errefusari aprobetxatzekoa –botilak, metalak, paperak…- kendu eta 
organikoa neutralizatu ostean, TMBra iritsitako 50.000 tona horiek azkenean gera daitezke 
25.000 tonatan gehienez ere eta inerteentzako biltegi. ondo prestatuetan utziko dira. 

• "Zubietako ingurumen eraikuntza berriari dagokionez, non Gipuzkoatik datozen hondakin 
guztian era integralean tratatuko diren, herritarrek informazio falta handia dute horri buruz. 
Balorizazio energetikoaren instalazioak izan duen prentsa txarra dela eta, jendeak ez du 
ezagutzen funtzionamendua eta dituen abantailak, zabortegi bidezko tratamendu arruntaren 
aldean. Garrantzitsua da herritarrei ondo komunikatzea zer dakarren aprobetxamendu 
energetikoak bai errefusa era kontrolatuan erreta bai metanoa lortu eta ondoren energetikoki 
aprobetxatuta. Beraz, proposatzen dut gaiari buruzko mezu positiboak herritarrei helaraziko 
dizkien komunikazio kanpaina bat. Gainera, horrek herritarrak gehiago inplikatuko lituzke 
birziklapenean eta jasangarritasunaren sustapenean." 

 
Birziklapenaren sustapena (61) 
 

• Birziklapen kanpainak egin; birziklapena sustatzeko kontzientziazio kanpainak;hezkuntza 
jarduerak birziklatzeko; birziklapena sustatu (51) 

• Birziklapena sustatu azalera handietan eta behartu horrenbeste plastiko sortzen ez duten 

bestelako ontziratzeak egitera. Birziklapen kanpainak bultzatu enpresetan eta 

supermerkatuetan. Zaborrak murriztu enpresei ontzi gutxiago erabiltzea behartuz (4) 
• Birziklatzea saritu: hori nola egin aztertu. 

• Hondakin solidoak kudeatzeari buruzko kontzientziazio eta prestakuntza kanpainak 
• Herritarrek nola birziklatzen duten kontrolatzeko sistema bat ezarri 
• Errefusa edukiontzi gehiago Zizurkilen 

• 15 urte dira gure etxean sortzen den zaborra ongi bereizi eta birziklatzen dugula, urte hauetan 
guztietan zintzo-zintzo ordaindu dugu zaborren tasa, tonto aurpegiarekin beti, ze berdin dio 
birziklatzea ala ez, azkenean ordaindu beharrekoa berdina da denentzat. Proposamena: 
kutsatzen duenak ordain dezala, eta gainontzekoak saritu gaitzatela. Ez da oso zaila ulertzeko, 
ezta? 

• HONDAKINEN ARAZOA LARRIA DA. EZIN DUGU HORRELA JARRAITU. BADIRUDI 
GIPUZKOA ZABORTEGI BAT BIHURTU NAHI DUGULA. Hondakinen arazoa landu eta 
pedagogia egin behar da. DENOK BEHAR DEN BEZALA BERZIKLATU BEHAR DUGU! 
Guztiok birziklatzera behartuta gaude. Gure ingurumena eta osasuna ezinbestekoak ditugu. 
Oinordekoei ezin diegu egoera larri hau utzi. Hau gauzatzen denean, aterako ditugu ondorioak 
eta egin behar direnak egin behar ditugu. Baina, kontuz ondorengoei hipotekak laga Gabe. 
HAU, EZ DUGU MEREZI! 
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Hondakinen tratamendua (21) 

 
• Inbertitu edukiontzi erosoagoetan hondakinen birziklapen tasak hobetzeko; hondakinen 

kudeaketa hobetu eta sustatu; hondakinen kudeaketa kontrolatu. Ingurumena eta osasuna 

errespetatzen duten zaborra kudeatzeko moduak aurkitzea. Irtenbide garbiak sortutako 
hondakinentzat. Berriz pentsatu hondakinen politika; azpiegitura hobea bilketan eta hondakinen 
kudeaketan (8) 

• Handitu lurpeko hondakin edukiontzien kopurua (2) 
• Diru-laguntzak Gipuzkoa osoan hondakinak batzeko % 80ko sailkatze tasa bermatzen duten 

sistemak. 
• Zabor gehien sortzen duenari gehiago ordainaraztea 

• Hondakinak Bizkaiko errauskailura eraman 
• Birziklapen sistema hiriko paperontzietan, esaterako Gaskuña plazako paperontziak, gehiago 

egon daitezela udalerrietan. 
• Ingurumena (irtenbidea hondakinentzat) 
• Ingurumena gutxiago kaltetzeko norbanakoak produzitzen dugun zaborra gutxiarazteko ekintzak 

sustatu. Hau da, produktuek daramaten zorroak gutxitu, itzultzeko ontziak izan daitezela 
behartu. 

• Garbigune bakoitzean, latak, tetrabrikak, aerosolak, etab. jasotzeko aparatuak.  x partida bat 
esleituko nuke x zentimo emateko partikular batek birziklatzen duen lata, tetrabrik, aerosol... 
bakoitzeko. Eta berdina egingo nuke olio, etxetresna elektriko, papera/kartoi, plastiko eta 
abarrekin. Birziklatzen dena neurtzen duen mekanismo bat sortu eta birziklatzeagatik zerbait 
ordaindu." 

• Europan, Valentzian eta Katalunian Retorna sistema bezalako bat Gipuzkoan ere jartzea. 
• Donostiako kaleetan, parkeetan eta hondartzetan, kalean sortzen dugun zaborra modu egoki 

batean sailkatzeko, birziklatzeko ontzi txikiak jartzea. Egun dena nahastuta botatzeko ontzi gris 
horiek daude eta hondartzetan ibiltariaren gertu, bi hondakin soilik sailkatze ontziak daude. 

• Zabor organikoa alde batetik bestera ez garraiatzea. Zabor gutxiago sortzeko, ontzien legea 
aldatzeko indar egitea. 

• Ingurumena: Hiri hondakinen prebentzioan, murriztapenean, berrerabilpenean eta 
birziklapenaren inguruan benetako esfortzua egitea, balorizazio energetikoan zentratu aurretik. 

 
Atez ateko zabor bilketa (11) 
 

• Atez atekoa ezarri Gipuzkoa osoan -  Atez ate errekuperatu (7) 

• Atez atekoa kendu: zaborrak jasotzeko maiztasuna txikia da, ez da herritarrentzako, irudi txarra 
ematen du, arratoiak daude... (3) 

• Atez ateko sistema ez duten hiri eta herrietan bosgarren edukiontzia ezartzea eta erabiltzea 
derrigorrezkoa izango da lege bat sortzea. Ez dut ulertzen 21. mendean nola ez den 
derrigorrezkoa hondakin guztiak ondo sailkatzea. 

 
9.2. Ingurumenaren babesa (114) 
 
Ingurumenaren defentsa (74) 

 
• Ingurumena zaintzea - Ingurumena zaintzeko plan gehiago - Hobetzea ingurumenean, 

ingurumenarekiko kontzientziazioa, kanpainak ingurumenari laguntzeko, Ingurumena esparru 

guztietan kontuan eduki. Ingurumena benetan zaintzea, benetako, errealak diren politiken 

bitartez. Hedapen handiagoa eta informazio gehiago gai sozial eta ingurumenekoei buruz (65) 

• Zigorrak areagotzea ingurumenaren alorrean (2) 
• Ingurumena zaintzeko kanpainak antolatzea umeentzat bai eskoletan bai etxeetan. 

• Hernaniko bariantearen zarata kutsadura murrizteko, ibilgailuen ke isuriak garbitzeko eta 
inpaktu bisuala murrizteko, belarra soilik hazten den zelaien zehar zuhaitzak landatzea. 
Berdegune dezente daude zuhaitzak landatzeko aukera ematen dutenak; Zikuñaga auzoaren 
ondoan dagoen biribilgunearen ondokoetan eta bariantea bi noranzkoak hartzeko daudenetan, 
Akarregi bailaran zehar, hilerriaren inguruetan eta GI 3265 errepidearen hasierakoetan. 
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Gainera, leku batzuetan zuhaitz gaixoak kendu dira eta beste batzuetan zuhaitz gazte batzuen 
bajak egon dira ("tutoreak " bertan jarraitzen dute) birjartzerik egin gabe. 

• Hernaniko airearen kalitatea txartzen duten lantegiei (AMR, Zikuñagako eta Norte papelerak, 
Atofina, kimikak...) beren tximinietako ke isuriak murrizteko eskaera egitea. Askotan paper 
fabrika usaina eta honen konposizioa arnastu eta usaindu behar izaten ditugu, baita ere AMR 
enpresaren kea. Azken honen keak batzuetan Akarregi bailaran gelditzen da "txapel" baten 
modura. Atofina eta kimikak egia esan herritik ez dira antzematen, baina ziur airea kutsatzen 
ibiliko direla. 

• Plastikoaren erabilera murrizteko plan bat eraikitzea. Frantzian, San Frantziskon.. antzera; 
supermerkatuetan plastiko poltsak erabiltzea debekatzea, birziklatzea zaila diren plastiko 
gogor... erabilpena murriztea, kontzientziazio kanpainak sortu.. 

• Gero eta gehiago dira zarata kutsadura sortzen duten ibilgailuen kopurua. Motoen eta Quac-en 
kasuan, Akrapovik...tutu hodiak jartzen dituzte serieko tutu hodiaren ordez, antzeko zerbait 
gertatzen da ere zilindrada desberdineko mendiko motoekin. Hauek izugarrizko zarata sortzen 
dute ordenantzak arautzen duten dezibelio maila gaindituz. Kotxeen kasuan ere antzeko zerbait 
gertatzen da. Badakit arau hauste hauek herriko udaltzaingoen eskumenak direla, baina nik 
ertzainak ere horretarako inplikatzea proposatzen dut. 

• Zuhaitzak ez dituzten kaleak, plazak... naturalizatzeko partida bat sortzea. Hernanin baditugu 
kale eta plaza baten bat zuhaitzik ez dituztenak. Hala nola, Florida kalea, Elkano kalearen zati 
batzuk, Agustindarren plaza, Lizeaga kalea 

• Ingurumenari dagozkion legeak bete daitezela eta errespetatzen ez duen enpresa, partikular 

zein administrazioari dagokion isuna jartzea. Bete dadila. Enpresa hori berriz ere ezingo 

lukeelarik inongo diru laguntzarik eskatu eta jasoko isunaren zergatia argitu arte. 

 
 
Energia jasangarria (15) 
 

• Energia berriztagarrien aldeko ekintzak sustatzea (6) 
• Burujabetza energetikoan inbertitzea 
• Energia berriztagarrien plantak sortzea, haize errotak, eguzki plakak, itsas energia, ur saltoak 

berreskuratu... 
• Errepidetako argiteria eta eraikin publikoak led sistemarekin ordezkatzea eta sistema inteligente 

batekin egitea, non ibilgailua edo pertsona gerturatzen den heinean intentsitatea igo edo jaistea. 
• Ibilgailu elektrikoa kargatzeko estazioak prestatzea. 
• Energia: Energia kontsumo arduratsua sustatzea, energia efizientzia eta energia berriztagarrien 

ekoizpena herri, hiri, landagune eta industrian, balorizazio energetikoan zentratu aurretik. 
• Herri txikietako diru laguntzak handitzea, eraginkortasun energetikoan 
• Hornidura kontratuak amaitzea jatorri nuklearreko energia duten enpresekin eta Gipuzkoako 

energia produkzio berriztagarria kontratatu. 
• Energia berriztagarriak sustatu eta amaitu eraikin publikoen hornidura kontratuak enpresa 

NUKLEARREKIN eta kontratatu tokiko kooperatiba berriztagarriak. 
• "Errekuntza ibilgailuak ibilgailu elektrikoekin ordez daitezela sustatzea; horretarako, funtsezkoa 

da kargatzeko guneen azpiegitura ona izatea. Lurraldean horiek ezartzea sustatu behar da. Bi 
eratako guneak egongo lirateke. Batetik, azkarrak izenekoak daude. Horiek bidaiatzeko balio 
dute, autoaren % 80 ia 20 minutuan kargatzen dute eta errepide nagusietan egon behar dute. 
Bestetik, gune mantsoak edo erdi azkarrak daude. Horiek parking publiko edo azalera handietan 
egon behar dute; hala, beste zerbait egiten den bitartean autoa kargatzen da (4 ordu, gutxi 
gorabehera, % 100 kargatzeko). AUVE (Ibilgailu Elektrikoen Erabiltzaileen Elkartea), bertako 
kidea naiz, prest dago edozein zalantza argitzeko" 

 
Jasangarritasuna (11) 
 

• Garapen jasangarria, Zaindu aireko kalitatea, Ingurumena nagusitu ekonomia esparru 

guztietan (5) 

• Enpresei diru laguntzak ingurumena zaintzeko. Enpresa kutsatzaileei laguntzea isuriak 

murrizten (2) 

• Paper-fabrika legea betearazteko isurketetan 
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• Laguntzak Legazpiko enpresa kutsatzaileei (Bereciartu) isuriak murrizteko 

• Kontzientziazio kanpainak (eta partaidetza) ingurumen jasangarri baterako (herritar aktiboak). 
Kontzientziazio kanpainak ingurumena zaintzeko eta garbiketa mantentzeko 

• "Gipuzkoako herritarrengan jasangarritasunaren kultura garatzeko bitartekoak mobilizatzea. 
Gipuzkoako gizartearen balio estimatuenen artean kontsumismoa, erosotasuna, lehia, arrakasta 
bilatzea eta dirua lortzea dira (Gipuzkoa Aurrera! Ikerfeld, 2009). Horrelako gizarte batek ezin 
die aurre egin dagoeneko gainean ditugun erronkei: klima aldaketa, karbonorik gabeko 
ekonomia baten beharra, biodibertsitatearen kontserbazioa, baliabideen agortzea, soldaten 
beheranzko joera, aberastasunaren banaketa bidegabea, ea. Jasangarritasunaren kultura 
garatzeko beharrezkoak dira Aldundiaren departamendu desberdinen ekarpenak, elkarren 
arteko koordinazioa eta kolaborazioa, gai hauek zeharkakoak direlako.  Ezinbestekoa da arazo 
hauenganako sentiberatasuna jada erakutsi duten gizarteko eragileekin kontatzea euren 
ahalegina bide beretik joan dadin. Uste dut Aldundiak Jasangarritasunaren Agentzia moduko 
bat sortu beharko lukeela lan ildo estrategiko hau taxuz garatzeko." 

 
Leku degradatuak (8) 
 

• Bilore hustu eta eraitsi (2) 
• Kaiako kutsadurari aurre egin (Donostialdea)  

• Portuak sortzen duen kutsadura akustiko eta zikinkeria (jasangaitza). Azkar hartu neurriak 

(kokoteraino nago). (Donostialdea) 

• Garai bateko lantegi huts eta kutsatuak botatzeko edota egokitzeko, diru zein zuzeneko ekimenak 
bideratzea. Esaterako SAPA, Embalajes Ansola, Tornillería Churruca, Tornillería Lete, 
Tornillería Torrano... 

• Garai batetako fabrikak, orain, eraikin zahar eta kutsatuak dira. Horiek botatzeko eta 
garbitzeko asmoak, noizko aurreikusten dituzue? 

• Garai batetako industria eta fabrikak, hil ondoren, eraikin kutsatu eta arriskutsuak bertan 
gelditzen dira. Noiz arte? SAPA, Embalajes Ansola.. Soraluzen asko ditugu, gainera metro 
karratu piloa hartzen dituzte, herria zatartu eta gainbehera itxura eman.  Noizko aurreikusten 
duzu alor honetan esku hartzea ? 

• Altzola auzoa (Elgoibar) gune degradatu izendatu zuen Eusko Jaurlaritzak. Kalifikazio hori zati 
batean arintzeko, hau proposatzen dut: 1. Ibaiaren arroko zuhaitzak txukuntzea, auzoan. 
Zehazki, platanoak kimatu edo moztea. Horiek habitat ezin hobeak dira Asiako liztorrarentzat 
(kasu bat baino gehiago izan dira), belarra haztea oztopatzen dute hostotsuak direlako, zuhaitz 
horien hostoek askotan buxatzen dituzten ondoko eraikinen erretenak, eta pasealekuak 
arriskutsu bihurtzen dituzte adarrak askotan erortzen direlako. 2. Elgoibarko Udalari eskatzen 
diot antzeko ekintza bat egin dezala Zelaia parkeko platanoentzat, baita Altzolakoak ere; izan 
ere, hesi txiki batek bereizten ditu ibaiko platanoak eta parkekoak 
 

 
Klima aldaketa (6) 
 

• Klima aldaketaren aurka egitea (5). 
• Oso aintzakotzat hartzea klima aldaketa: autobus elektrikoak, eguzki plakak dituzten 

kiroldegiak, etab... 

  
 
9.3. Uraren kalitatea (83) 
 
Ibaien garbiketa: ekarpen espezifikoak (41) 
  

• Mijoa erreka garbitzea (11) 
• Saturraran ibaia garbitzea (5) 
• Oria ibaia garbitzea (3) 
• Debako ibaia birsortzea (2) 
• Paper fabrikaren isuriak zaintzea (Ordizia) (2) 

• Barrendiola garbitu eta mantentzea, Aldundiarena da (2) 
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• Oria ibaia gainezka egiten du euri asko dagoenean (2) 

• Errekak garbitzea (Deba erreka) 
• Hondakin urak Urolaren goi ibarrean  

• Alegia ibaia garbitu 

• Oria erreka garbitu eta arbolak kontrolatu (batzuk kendu) 

• UROLA ibaia eta bere ibaiadarrak garbi mantenu behar dira. Protokolo bat gauzatu, 
Diputazioa eta Azpeitiko Udalaren arten ibaia ondo mantentzeko baliabideak jarriz (Azpeitia)  

• Kilimon eta Intxuzai ibaiak egokitu 
• Estuarioa Deba-Ibaia (Reiner). Deba ibaia Sasiolarantz 
• Deba ibaia garbitzea (Zubiaurre eta Martoko kalea, Bergara) 

• Deba ibaia garbitzea Marioko eta Zubiarren 

• Mutrikuko Deba ibaiaren irteera. Lotsagarri dago. Kantauri itsasoan ez dago horrelakorik. 

• Kilimon eta Intxusi erreka moldatu 
• Urola erreka garbitzea (DSBE kobratzen dutenek edo langabezian daudenek egin dezakete). 

Baita mendiak garbitzea  
• Ibai arroak garbitzea (hondakin asko dago) (Oria ibaia Andoainen, kasu honetan) 
• Ataungo errekan arbolek dena tapatzen dute. Moztu. Ez da ezer ikusten . Ergoyena auzoa. 

 
 

Ibaien garbiketa: ekarpen orokorrak (42) 
 

• Errekak garbitu- Erreka mantentzea  Uren politika  (29) 
• Ibaiaren landare garbiketa 

• Ibaiertzak aisialdirako egokitu 

• Ibaiak garbitu (DSBE jasotzen dutenek) 

• Ibaiak eta kostak kontrolatu (garbitu eta garbitu). 
• Ibaien estuarioa 

• Ur partzuergoa. Ur zikinak. 

• Kontrola handiagoa ibaietara hondakinak botatzearen inguruan. 

• Erreka garbitu eta erreketako arbolak moztu. Jendeak zaborra botatzen du errekara, zerbait 

egin dezakezu? 

• Ibaiak eta bertan bizitzen diren animaliak zaindu (baita katuak ere: arazo bihurtzen 

badira,zikiratu) 

• "Informazioa, segimendua eta azkenik zigorrak (hobe ez bada halakorik behar): Ura: 
Informazioa edateko uraren kalitateari buruz, baina baita ibaietakoari buruz ere. Olioa eta 
beste hondakin batzuk ibaietara botatzen dituzten pertsonak/enpresak daude. Plastikoa: Poltsa 
pila bat daude, plastikoaren edukiontziak etab. itsasoan, ez soilik milaka kilometrotara, baina 
baita gipuzkoarren hondakinak ere, plazetako lurrean uzten baitituzte. Horrelako jarrera izatea 
""normala"" da. Arriskuei buruzko informazio gehiago behar dugu (arraina jan behar dugu?), 
eta ikastetxeetan hasten den agenda politiko bat. Airea: Ez dago neurririk diesel kamioien 
isurien kontra. Dieselaren efektua ezaguna da, baina itxuraz tolerantzia handia dago 
Gipuzkoako herri eta hirietan kutsadurarekiko." 

• Nik egiten dizuedan galdera hau da: ibaiertzeko marjinetan lohi kutsatuak daude. Nola 
konpondu daiteke gaur egungo araudirik urratu gabe? .- Gero eta murriztaileagoak dira baina 
noizbait istripuren bat izaten bada, norbait lohi kutsatu horietara erortzen bada, nola justifikatu 
arazo horri ez zaiola irtenbiderik eman? Nik zerbait egin ahal izatea nahiko nuke, guztion 
onerako. Orioko alkateekin hitz egin dut urte hauetan gai honi buruz eta, jakina, esaten didate 
plana polita dela baina ezin zaiela beraiei aplikatu udalerri gisa, ez dutela eskumenik, 
dakizkigun arrazoiengatik.   Lohi kutsatuen irtenbideari dagokionez, uste dut lohi horiek 
geldotzeko gune bilatu beharko litzatekeela, eta ingurumenari eragiten ez dion gune batean 
bilatu beharko litzateke. Ados nago, ez dago gune bereizirik. Lehenengo, atera lohiak ibaitik; 
bigarrena, hori gune horretara eraman. "Aurreko gaiarekin jarraitzen dut. Zuek badakizue zein 
beharrezkoa den eta zein zaila den zerotik hastea bere garaian adierazitako ideia, Oria 
ibaiarekin erlazionatutako gaien inguruan. Nik proposamenarekin jarraitzen dut, kontaktuekin, 
lagun diezadaketen erakundeekin, baina guztiekin hitz onekin eta aitzakiekin talka egiten dut, 
gustatzen zaiela baina beren esku ez dagoela esateko. Nik proposatu dudan aldagaietako bat da 
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erakunde edo enpresa erdi publiko bat sortzea, uren partzuergoa bezala: Horiek kudeatuko 
lukete eta nik lana egingo nuke. Lan horrek onura sanitario handia ekarriko luke (ur 
garbiagoak, Oriaren marjinak, itxura txarrik gabe, usain txarrik gabe marea behean dagoenean, 
etab.), baina guztiak diru eta denbora asko eskatzen du (urtetarako lana dago eta langileek 
kotizatuko dute) Zuekin berriz hitz egitea gustatuko litzaidake" "Mila esker uztea parte hartzen! 

• Nire proposamenari dagokionez, errepideak garbitu eta mantentzeko brigadak dauden bezala, 
zergatik ez da gauza berdina egiten ibaiekin?. Oro har, zikinak gara eta pena ematen du, batez 
ere neguan, nola dauden ibaiertzak: plastikoak, hondakin solidoak.... Zergatik ez da URAKekin 
adosten arro bakoitzeko (Deba, Urola, Oria, Urumea, Bidasoa) 8-10 pertsonako brigada bat 
kontratatzea ibaiertz horiek aldian-aldian garbitzeko behar diren baliabideekin?" 

 
 

9.4. Azpiegitura hidraulikoak(13) 
 

• Mijoa araztegia kanalizatzea (5) 
• Uholdeen aurkako plana Garagartzan (2) 
• Zubi berriak behar ditugu Soraluzen. Bertan ur asko biltzen da eta zubiak zutabeak dituzte, 

gainera, irisgarritasunik ez dute eta estuak dira pertsona eta autoentzat (2). 
• Hondakinak isurtzen jarraitzen dute (baserrietako ur zikinak, Urola garaian (Brinkola). Inbertitu 

horiek hodi nagusietara kanalizatzeko. 

• Bakarra gogoratu nahi nizueke Añarbek daukan hodi nagusia eta Espainia aldetik ezartzeko 
zain dagoena, ez ahaztea eta martxan jartzea. Niretzat AHT baina garrantzi handiagoa du. 

• Antzuolarako beste ur parkea eta auzoko zerbitzuak 

• Lanagatik eragindako eragozpenak murriztu: hautsa, lur mugimenduak... zer gertatuko da 

Antzuolan uholdeak egongo balira? Nork hartuko du ardura? 

 
9.5. Hondartzak (12) 

 
• Ingurumena: hondartzen kudeaketa. Hondartzen kudeaketa bateratu Ingurumena zaintzea, 

hondartzan zakarrontzi gehiago (3) 
• Saturraran hondartza ahaztuta dago (hondar beltz) 
• Hondartza garbi mantendu denboralditik kanpo (Hondarribia) 
• Uste dut martxan dagoela, baina Santioko hondartzak txukuntzeko premi handia du 
• Zumaiako hondartzetako azpiegiturak hobetzea, gaur egungoak zaharkituak baitaude. 
• Ekintzak mendietan eta hondartzetan garbitasun handiagoa mantentzeko. 
• Isunak erreka, hondartza zikintzen dituztenentzat 
• "Pasaialdeko biziberritzea. Pasaialdeko bizi kalitatea hobetu. Zehatza: Pasaiako badian bainu 

natural gunea egin, itsasoan." 
• "Patris elkartearekin lankidetzan, itsasotik datorren detritusa jasotzen dugu Zurriolako 

hondartza garbitzeko eta itsasoarekiko eta, oro har, naturarekiko jarrerak aldatzeko. Elkarte 
baten estatutuak ari gara egiten. Elkarte horren helburu nagusia da informazio lana eta 
itsasertzeko hondakinak biltzea. Proiektua daukagu animalia frakzioa (1) erabiltzeko gure lana 
egin ahal izateko eta atentzioa emateko, erakutsi ahal izateko gure jarrerak aldatuta 
ingurumena hobetu dezakegula eta, aldi berean, gure bizitza. Hitzordu bat eskatzen dizuet argi 
eta garbi azaltzeko gure helburuak. Horiek ikus-entzunezko batean eta testuan jasota ditugu. 

• Penagarria da gure kostako hondartzen egoera ikustea. Lan asko dago egiteko ingurumen 
kontzientziazioan eta eskolatik hasi beharko luke. Azkenak izaten jarraitzen dugu gizalegezko 
hezkuntzan eta herritartasunean. 

 
9.6. Beste Batzuk (15) 
 

• Zezenketak gutxienez herritik kanpora ateratzea (2) 

• Naturaguneen babesa mantendu (adibidez, Jaizkibel) 
• Ardurazko kontsumoa bultzatu 
• Zikuñaga paper fabrikako ke isuriak behingo batez ezabatu, nazkagarria da usaina 
• Txakurren gorotzak jasotzeko kontzientziazio ekintzak 
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• Gipuzkoa Glifosato, hormona kutsatzaile, nekazaritza kimiko eta transgeniko gabeko herria 
izendatzea 

• AMR lantegia zegoen lurretan (Florida auzoan, Hernani) berdegune bat sortzea. Harrobian ere 
berdegune bat sortzea. Igerileku irekien eta Sorgintxulo auzoa bitarte dagoen berdegunea 
herritarrei irekitzea. 

• Ingurumena (ahal dela kutsadura akustikoa kendu, "hosto-haizagailu zaratatsuak") 

• Landare inbaditzaileak hiltzeko partida bat sortzea. Egun leku askotan ikusten dugu Panpa, 
Reinutia, Blubeia, Crocosmia... landareak 

• Hobetu edukiontzien irisgarritasuna: altuegiak 
• Hondakinen bilketa, udal zergak murriztu % 80tik gora birziklatzen duten herritarrei eta zigortu 

% 60ra iristen ez diren herritarrak. 
• Orioko Botaleku atzeko baserrietan eta baita hondakinen kudeaketa egiteko zakarrontzi gehiago 

jartzea. Birziklatzeko aukera gehiago ematea. 
• Diruz lagundu industria eta garraioa kutsadura murrizteko egin beharreko aldaketak egin ahal 

izateko. 
• Ekogunean, Miramoneko berdeguneetan, Aieteko parkean edo hiritik gertu dagoen berdegune 

batean lorategi botaniko bat egitea. Egun Aiako parkekoa dago baina oso urruti geratzen da. 
Nik hiritik gertu bat egitea proposatzen dut, umeek munduko klima ezberdineko landareak 
ezagutzeko eta aisialdirako beste gune bat izateko. Nik Europan daudenen antzerako zerbait 
egitea proposatzen dut. Noizbait egitea proposatzen bada bertan lana egitea gustatuko 
litzaidake. Landare afizio handia dut, nire zaintzen menpe landare ugari ditut, bai etxean bai 
herriko lorategi batzuetan ere. 
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10. Batzar Nagusia eta Kabia (11 ekarpen) 

 

10.1 Batzar Nagusia (9) 

• Politikoen soldatak jaitsi (3) 

• Politikoak soldata gabe 

• Politikarien kopurua jaistea 

• Politikoen soldatak handiak dira eta gainera dietak dauzkate 

• Alderdi politikoak, Alderdi politikoak justuak izan behar dira. 
• Biziarteko soldata gutxiago politikarientzat eta beren soldatekin gastu guztiak estali ditzatela, 

dietarik gabe. 
• Boterea duen alderdiaren helburuetan egon dadila asmoak murriztea gatazkarik ez izateko. 

Oposizioan daudenek goian daudenak laguntzea. Elkar ulertzea batera lan egiteko. 

 

10.2 Kabia (2) 

• Aldundiko langileen baldintzetan edo soldatakj errespetatu eta kabiak dena errespetatu. 
• Kabiak dena errespetatu 
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11. Foru eskuduntza gabeko ekarpenak (377 ekarpen) 

 

 

11.1. Hezkuntza eta prestakuntza (89) 

• Hezkuntzan gehiago inbertitu (40) 

• Hezkuntzan inbertitzea: adimen emozionala (2) 

• Ikastola publikoak (2) 

• Irakaskuntza publikoa (2) 

• Euskal eskola publikoa indartu (2) 

• Aurrekontu gehiago egon dadila hezkuntzarako 

• Ikastetxeak eta programazioa hobetzea. 

• Nik dudarik gabe hezkuntzan eta Osakidetzan inbertituko nuke. Benetako baloreak ahaztu 

ditugu diruaren morroi bilakatu gara. 

• Eskola publikoak D eredua 

• EHUrako sarbidea erraztea 

• Laguntza gehiago hezkuntzan eta irakasleen prestakuntzan inbertitzea 

27

3

5

5

7

10

11

23

23

26

31

32

37

48

89

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Beste Batzuk

Justizia

RENFE

Aireportua

Segurtasuna

Garbiketa

Abiadura Handiko trena

Pentsioak

Trena – Euskotren 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta

Etxebizitzak

Udal-ekarpen orokorrak

Osasuna

Udal-ekarpen espezifikoak

Hezkuntza eta formakuntza

Ekarpen Kopurua (377)



2018ko AURREKONTU IREKIAK  

 

67 | I .  E R A N S K I N A  

 

• Hezkuntza proiektua hobetu daiteke, hobeto prestatutako irakasleak, haurrak dira herriaren 

etorkizuna 

• Lan arriskuak prebenitzeko ikastaroak langabe "elektrikoentzat". 

• Nutrizioa ikastoletako 

• Arreta ez gutxitzea hezkuntza eta osasun gaietan. 

• Hezkuntzarako baliabide gehiago izatea, bai irakasle, eraikin eta materialetarako. 

• Hezkuntzak murrizketak gelditzen 

• Nahiz eta ez litzatekeen Aldundiaren eskumena izango, inbertsio handiagoa hezkuntzan eta 

prestakuntza profesionalean 

• Eskoletako azpiegiturak hobetzea haurrentzat. Laguntza gehiago hezkuntzarako. 

• Renove plana LHrako 

• Hezkuntza hobetzea  

• Praktikak bermatzea erdi mailako graduetan eta lan irtenbideak ematea 

• DBHko ikastolarako diru laguntzak Astigarragarako 

• Astigarragan DBHko institutua eraikitzeko diru-laguntzak. Jakin arren ez dela aldundiaren 

eskuduntza; udalarena ere ez da eta dirua jarri izan du ikastola handitzeko 

• Astigarragako DBH eraikina 

• Dirua ez gastatzea merkatu azterketa batean, ondoren frantseseko ikastetxe itundu bat 

jartzeko eta "pribilegiatu" batzuk joan ahal izateko. Titulartasun publikoa. 

• Laguntza gai hauetan prestakuntza jasotzeko: hizkuntzak, euskara eta gaztelania, 

matematikak, hizkuntza, guraso-irakasleen balioak eta bigarren hezkuntzan hasiko diren 

ikasleak. 

• Hezkuntza alternatiboak indartu, sustatu eta lagundu. 

• Hezkuntza alternatibo eskola aktiboak bultzatzea 

• Hezkuntza mailan ikastolak egiten ditugun proiektuak diruz laguntzea (kiva-hezkidetza) 

• Zuen proiektuak hezkuntzara bideratu beharrean, martxan daudenak babestu, jarraipena egin 

eta balioan jarri. Hezkuntzak ere produktu edo faktoriak direlako. 

• Ikastolak sortutako proiektuei, berritzaile eta esperimentaziotik sortuak, eta gero ikastetxe 

askotara zabalduko direnei, diru-laguntza ematea. 

• Unibertsitate guneak indartu, ikasleak bertan geratu daitezen: alokairuei laguntza, lan egiteko 

aukerak... 

• Hezkuntza eta Osakidetzan diru gehiago jartzea 

• Hezkuntza publikoa indartzea eta gehiago inbertitzea 

• Guztiontzat euskal eskolaren sare bakarra ahalik eta azkarren lortzeko lan egitea 

• Ea lan egiten dugun Hezkuntzan sare bakarra izan dadin. Eskola bat guztiontzako. 

• Aire girotua eskoletan 

• Berogailu, aire girotu eta dutxa (mistoak) gehiago / hobeak ikastetxeetan 

• Hezkuntza gehiago gastatzea 

• Irakasgaiak eguneratzea bigarren hezkuntzak eta gehiago heztea balioetan, musika hezkuntza 

gehiago eta praktika gehiago azterketen itomenik gabe 

• Aire girotua eta berogailua eskoletan 

• Eskola publikoari diru gehiago bideratzea. Kalitatearen alde eta murrizketen kontra. Osasun 

publikoari diru gehiago bideratzea. 

• IES "Blas de Lezo" Pasaiako Itsas Arrantza BHI Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazio 

diputatu Imanol Lasaren bisitaren ondoren, gure eskolak eskatu nahi du Aldundiak gu laguntzea 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin batera eraitsi behar izan zen eraikinaren zatia berriz 

eraikitzeko, zeren lekurik gabe gaude, liburutegirik gabe, eta ez dugu ikasgelarik ikasi ahal 

izateko 

• "Beste erkidegoek baino diru gehiago gastatzen dugu eta neurrizko saldo bat lortzen dugu. 

Ekonomia eta Hezkuntzan aditu alemaniar Jan Bietenbeck adierazi du eskolan gehien eragiten 

duen faktorea irakasleen kalitatea dela. “Irakasle on bat izan duten ikasleek ez zituzten soilik 

nota hobeak atera, baizik eta gero soldata hobeak izan dituzte”. …. 
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• Nola bereizten dira irakasle on bat eta txar bat? Irakasle bat txarra edo ona den jakiteko, 

ikasleen ezagutzaren hobekuntza ebaluatu behar dugu test estandarizatuen bidez. Duela 15 

urte AEBn hasi zen neurtzen ikasturte batetik bestera ikasleen errendimendua nola igotzen den. 

Hazkunde honek irakasleen balio erantsia izena du eta eskola askotan erabiltzen da irakasleen 

kalitatea ebaluatzeko. Esaterako, Washington DCn irakasleen balio erantsiaren araberako 

soldatak daude eta dozenaka kaleratzen dira ez dutelako lortzen ikasleen errendimendua 

handitzea. Neurri hauen alde zaude? Abantailak dituzte, zeren ahalegina sustatzen dute. 

Espainia bezalako herrialde askotan, irakasleen kalitatea ez da ordaintzen. Ikasleek ikasteko 

ahalegintzen diren irakasleak sustatu behar dira. ….. Lehenengo urteetan ikaskideei laguntzen 

dieten irakasle mentoreek funtzionatzen dute. ..(argudioak jarraitzen du, ikusi eranskina)" 

 

11.2. Udal-ekarpen espezifikoak (48) 

DONOSTIA – SS (11) 

• Berriro ekin Saguesko proiektuari (2) 

• Pirulirako sarrera konpondu bere garaian ordaindu zen diruarekin, barnean dauden planetarioa 

eta liburutegia (Donostia) 

• Illumbe berria 

• Donostian, motoek OTA lekuetan aparkatzeko debekua jartzea. Nola da posible kotxeen lekuetan 
motoak ikustea. 

• Donostian, moto gehiegi daude eta nahiko erraztasunak edonon motoak aparkatzeko. Honek 
garraio publikoa ez erabiltzea bultzatzen du, hortaz motoek ere OTA sistema antzeko bat 
ordaintzea proposatzen da. 

• Donostia gure hiria izanik, autoz joan ezkero kanpo-parking handiak ipini beharko litzake, hiri 
barrutik ibili beharrik izan gabe  

• Donostian, plaza edo parke haurrentzako estalita 

• Uliako pasabidea ez eraiki 

• Ulian bizi naiz eta ez zait zuntz optikoa iristen 

• Monpas pasabidea  

MUTRIKU (9) 

• Parke berri bat egin (Mutriku) 

• Haurrentzako parke bat baldintza onetan orain!! (Mutriku) 

• Mutrikurako irisgarritasunerako laguntza behar dugu. 

• Mutrikun eskailera elektrikoa portutik Entzuzeraino. 

• Mutrikurako diru laguntza gauerako zainketa lanak herrian zehar izateko. 

• Mutrikun aldapa gehiago dago eta ez dago igogailurik Mijoa poligonoa (Mutriku) 

• Olatzko bidetik Mutriku Sasiola irteera. 

• Haurrentzako parke bat, 9 urtetik gorako haurrak bizikletan ibiltzeko edo patinatzeko, ez 

baitago halakorik. Ondabarro, kirol lursaila, helburu honetara egokitzen da, saneatu eta 

garbitzen bada. Mutrikun kirolguneak falta dira, gune hau proposatzen dut helburu 

horretarako. 

• Egaña frontoia estaltzea haurrek espazio bat izan dezaten Mutrikun, batez ere, neguan. Udalari 

laguntzea jarduketa hauek egiten 

BILLABONA (4) 

• Sacengo zubia konpondu. Kale berria konpondu. Sarrerako zutabeak kendu eta ur 

jasotzeko dagoen begiratzeko (Billabona) 

• Tolosara joateko zubian, autobus azkeneko geltokia, geltokiko zubia zabaldu (konpost 

dagoen lekuan) (Billabona) 

• Txerminen erabiltzen ez diren lokalei erabilera eman (Billabona) 
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• Kale berria konpondu eta Kutxatik eliza bitarteko lekua antolatu OTA egoteko denbora 

murrizteko (ad. 15'). Herriko dendariei hobeto datorkigu. Herri komertzioari laguntzeko 

(Billabona) 

HERNANI (4) 

• Gudarien plazako lurzorua konpontzea, Hernaniko Udalaren aurrean 
• Funts bat sortzea unibertsitateko ikasleek "karrera amaierako" proiektuak egin ditzaten 

Hernaniko gune historikoa edo gune enblematikoak hobetu eta berreskuratzeko, oso utzita 

dauden aipatutako gunean konpontzeko plan estrategiko bat garatzeko 

• Konpontzea Radarraren zubiko Maencela errepidera Aingeru Guarda pasealekua eta 

Castañareserainoko pasealekua (Eskoriatza) 

• Egokitzea Santa Barbarako harrobia (Hernani) abentura anitzeko gune gisa eskalatzeko, mendi 

ibiliak egiteko, tirolinan ibiltzeko, eskalak eta soka igotzeko, parapentean ibiltzeko, 

parakaidismo egiteko (haize tunel bat), etab. ikusi xscape (Milton Keynes-Ingalaterra) edo 

Madrilgo Fly" simulagailua 

LEZO (3) 

• Haurren parkeak gehiago jarri (Lezo) 

• Diru laguntzak herrian aparkalekua hobetzeko. Kiroldegian dagoen aparkalekuan beste planta 

bat altxatu (Lezo) 

• Hustubideak garbitu [argazkiak txertatzen ditu] (Lezo) 

PASAIA (3) 

• Igogailuak jarri Altza auzoan auzorako sarbidea errazteko 

• Altza Herrerarekin konektatzen duen igogailua (Ermitaren bidea, "Herrerako aldapa"). 

• Pasaian mendian txakurrekin egoteko aukera ematea (nahiago eta aurrekontuekin zerikusirik ez 

duen) 

HONDARRIBIA (2) 

• Auzo-bus-Hondarribia, autobusa udalerri barrurako, zeren etxebizitza asko daude erdigunerako 

sarbidea erraztuko lieketenak, autoak saihestuz. 

• Autobusaren erreia (Hondarribia) 

Beste proposamen batzuk (12) 

• Bukatu zuntz optikoa botatzen Irurako industri pabiloietan. 

• Txirrindulariek txirrina jo eta txakurrak lotuta ez da betetzen. Txakur kaka asko dago (Zizurkil) 

• Nekolalde kalearen (Beasain) mantentzea 
• Bergarako udaletxe plazako zorua konpontzea, guztiz desegokia da, itxura aldetik eta putzuz 

betetzen da euria egiten duenean 
• Astigarragan parke bat estalita 

• Jaizkibelgo atzean edo portuan ekimen bat sortzea, eta portuen segidan aireportua egitea. 

• Eskailera metaliko bikoitza Txurruka plaza Entzus auzoarekin (Gaztañeta almirantea), 

adinekoak mugitu ahal izateko. Udalari laguntzea jarduketa hauek egiteko. 

• Ibaieder errekan dauden zuhaitzak handiegiak dira eta arazo batzuk (hostoak, adarrak...) 

ekartzen diete gertu dauden etxeei: erretenak ataskatzen dute... (Azpeitia) 

• Parke estalia Andoainen 

• Aparkalekuak Tolosa, Lasarte, Donostian. 

• Ibarren (Oiartzun, Iturriotz auzoa) zebrabidea jarri eta espaloia 

• Eibarren, Jardiñeta kalean, 35 ezkaratz daude eta gurpil aulkian dabilen pertsona batek ezin du 

herrigunera joan (anbulatorioa, trenak, autobusak, etab.), kale honetako azpiegiturek ez dute 

horretarako aukerarik ematen. Kale honetako sarbidea hirugarren mundukoa da, ez dago 

espaloirik, autoen sarbidea bi erreikoa da, 90 eta 180 graduko bihurguneak daude eta 
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oinezkoentzat ere bada. Udalari betearazi barrera arkitektonikoen legea, zeren Eibarren asko 

daude. 

11.3. Osasuna (37) 

• Osakidetzan gehiago inbertitu (18) 

• Osasun publikoa (3) 

• Osasunean inbertitzea (2) 

• Osakidetza eta Osasunbidea batzea  

• Herri txikietan Osakidetzan laguntza. Aizarnazabalen medikurik gabe geratu izan gara eta 

Zestoarekin beti egon behar dugu harremanetan 

• Osasungintzaren alderdiak hobetzea (ginekologia) 

• Osasun saila eta Hezkuntzan egindako murrizketak kentzea 

• Herri txikietan pediatrak jarri 

• Hobekuntzak osasuneko arretan 

• Osasuna guztiontzat, emigranteak kontrolatu, barre egiten digute, larrialdiak ordain ditzatela. 

Pertsona berdinari 8 aldiz ematen dizkiozuen laguntzak berrikusi. 

• Osakidetzako zerbitzu medikuak hobetzea pertsonal gehiagorekin 

• Osasungintza denontzat??? Emigrantea kontrolatzea, barre egiten digute, larrialdiak ordain 

ditzatela. 

• Minbizia ikertzea Eusko Jaurlaritza 

• Haurrentzako pediatra gehiago 

• Lanak Osakidetza (erizainak) 

• Euskadiko sare sanitario osoa publiko bihurtzea (invira ospitalea...) 

• Gizadiaren etorkizuna hezkuntzan dago. Mons  Munilla junak zerbait esan dezala: nondik 

gatozen eta nora goazen. Ez itxaron soilik Amancio Ortegak ematen digunari. Ebakuntza eta 

kontsultetarako epeak murriztu. Euskadin aitzindariak gara osasungintzaren arloren batean? Ez 

legoke gaizki 150 milioien zati bat gure ospitaleetako makinak hobetzen inbertitzea. Gastu 

gehiago I+G+Bn. Ospitaleak gehiago humanizatzea. Deprimitzeko modukoa da ospitaleetara 

joatea. (berdeguneak, etab., laburbilduz, egonaldia hobea izatea) Ez dakit ondo azaldu dudan. 

 

11.4. Udal – ekarpen orokorrak (32) 

• Taxi zerbitzuak zabaldu auzo eta herri txikietara joateko (2) 

• Autoen zirkuitua (2) 

• Zirkulazioa murriztea herrietan eta hirietan: bizikletak alokatzea, disuasio parkingak 

• Oinezkoen gune gehiago. 

• Zirkulazioari kaleak erraztea horrenbeste itzuli ez emateko 
• Parke estali gehiago auzoetan 

• Udalerriekin adostea TAO aparkalekuetako kolorea berdina izateko denetan. 

• Auzoetako parkeak berritzea 

• Indar gehiago jarri "hormen pintaketen" aurreikuspenean, pintaketen garbitasunean eta egileei 

zigor gogorrak jarri. 

• Herrian ezinbestekoak ditugun zubiak berritu eta aldatzeko pausoak ematea. 

• Ideia: komun publiko eta tabernatan pixoihalak aldatzeko paretako aldagailuak banatu-

instalatu 

• Berdeguneak sustatu eta sortzea familientzat hirigunean. Belarra, loreak zapaltzen diren eta 

zuhaitzen itzala dagoen haur parkeak. 

• Eraitsi eraikin abandonatuak eta erdi abandonatuak, eta saiatu kaleak hain estuak ez izaten, 

mugikortasun arazoak dituzten pertsonek arazoak dituzte, harrapaketarako arriskua, etab. 

• Txakurren aisialdirako gune gehiago 
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• Haur parkeak hobetzea 

• Parke asko ditugu baina gehienak mantentze falta handiarekin 

• Gipuzkoan zirkuitu itxi bat behar dugu, kotxean lasai ibiltzeko. Azpeitia inguruan egitea 

gomendatzen dut. 

• Udalak erraztea txakurren gorotzak biltzeko poltsak finantzatzeko 
• Umeen parkeak berritzea. Oso gaizki daude Alai auzotegian. 

• Haurrentzako parke itxi bat. Aparkaleku itxiak. Eskola handitu. 

• Aparkalekuak 

• Berdeguneak areagotu gure herrietan. Bizikleta gehiago eta auto gutxiago gure herrietako 
erdiguneetan  

• Kale guztiak hobetzea. Eskailera mekanikoak eta abar jartzea. 

• Larretxo auzoko eskalera mekanikoak jartzea 

• Parking handi bat egitea herri guztietan 

• Reiner inguruko proiektua Mutrikurekin batera. 

• Txakur parkeak, oso zaila dago txakurrekin kalera ateratzea 

• Parkeak txukuntzea. 

• Haur parkeak txukundu eta estalpeak ume eta zahar eta denontzako denbora librerako. 

• Aparkaleku onak. Parke itxiak haurrentzat. 

• Biltze gune egokiak bide publikoan udan eta neguan kalean bizitzeko. 
 

11.5. Etxebizitzak (31) 

• Inbertsioa etxebizitzan (8) 
• Pisuen alokairuen prezioak jaistea (2). 
• Etxebizitza sozialeko alokairua (2) 

• BOE alokairua "alokairu soziala" (2) 
• Etxebizitza gazteentzat soldatei egokitua 

• BOE etxe gehiago 
• LH ikasleentzako pisu ekonomikoak geuk ere geure eskubideak ditugulako 
• LH erdi mailako eta goi mailako ikasleentzat pisuak edo egoitzak jartzea prezio ekonomikoan.  
• Etxebizitzak oso garestia izaten jarraitzen du, bereziki, Donostian 
• Gazteentzako etxebizitza babestuen ehunekoa igo. 

• Erraztasunak etxebizitza sarbiderako 

• Etxebizitza, elikadura eta osasuna 

• Etxebizitzarako laguntzak (gazteak) 

• Etxebizitza: alokairu merkeak 

• Gazteentzat etxea. 

• Etxebide programa hobetzea. Aukera gehiago edukitzea etxe baterako, etxe gehiago egitea 

egoera txarra duten pertsonentzat. 

• Etxebizitzetarako irisgarritasuna, zehazki Allemendi 10 (Zarautz) 

• "Nire ustez, gaur egungo egoera ekonomiko ""larria"" kontuan izanda, Arrasaten, eta Gipuzkoa 
osoan, oro har, jabetzazko etxebizitza sustatu beharrean, etxebizitza soziala gehiago sustatu 
beharko litzateke (alokairu sozialak). Etxebizitzen prezioak garestiegiak dira, gazteon egoera 
ekonomikoa prekarioa, eta lan finkoa aurkitu ezinik, jabetzazko etxebizitza bat izatea ezinezkoa 
egiten zaigu. Hortaz, etxebizitza politika berri bat bultzatu beharko litzateke Gipuzkoan, 
etxebizitza sozialean oinarritutakoa alegia. 

• Etxebizitza alokairu sistemaren erregulazio baten beharra ikusten dut. 1.000 eurokin ez da 

posible alokairuan bizitzea. Soldatak beherantz doaz eta politika sistematan lehenengo mailako 

beharren espekulazioarekin jarraitzen dugu. Beharrezkoa ikusten dut, batez ere gaur egungo 

sistemak bikotearekin bizitzera behartzen digutelako edo gurasoen etxean egotera behartzen 

dutelako. Ez baitugu etxebizitzako alokairu sistema etiko bat eta oso beharrezkoa da 

• Etxebizitza alokairu sistemaren erregulazio baten beharra ikusten dut. 1.000 eurokin ez da 

posible alokairuan bizitzea. Soldatak beherantz doaz eta politika sistematan lehenengo mailako 
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beharren espekulazioarekin jarraitzen dugu. Beharrezkoa ikusten dut, batez ere gaur egungo 

sistemak bikotearekin bizitzera behartzen digutelako edo gurasoen etxean egotera behartzen 

dutelako. Ez baitugu etxebizitzako alokairu sistema etiko/moral eta ez baztertzaile bat. Ea 

lortzen dugun!! 

• Etxebizitza alokairu sistema berriak sortzea 1.000 eurotako soldatarekin ez da posible 500 

eurotako alokairua ordaintzea. 

 

 

11.6. Diru – sarrerak bermatzeko errenta (26) 
 

• DSBE kontrolatzea (6) 
• Laguntza ekonomikoak era egokian banatzea (DSBE, etab.). 
• DSBE babestu 

• DSBE gehiago eta norentzat gehiago aztertuta. 

• Kontrol handiagoa errentaren zergan 

• Bidezko laguntzak atzerritarrei eta bertakoei (DSBE) 

• Kendu DSBE immigranteei. 
• DSBE Aldunditik zaintzea saiatu, udal bakoitzaren bidez. 
• DSBE emateko irizpideak 

• Kontrolatzea DSBE iruzurra atzerritarrak 
• Sekula lanik egin ez dutenak eta egiteko asmorik ez dutenari, DSBErik ez ematea.  Eta jende 

horrek hemen bizi nahi badute, lanera beharko dute 
• DSBE gehiago kontrolatzea: hatz aztarna, dokumentua eskatzea Euskadin kotizatu dutela 

adierazten duena (eta ez badute ezta euro bat bera ere)." 

• DSBE jasotzeko baldintzak erraztea eta berau soldata minimoa berdintzea. 
• Ez horrenbeste bideratzea DSBErako, zeren egunero ehunka atzerritar daude besteren kontura 

bizitzen. Ez dute lanik egin nahi. 
• Auzolanean aritzera edo gizarte lanetan aritzera behartzea DSBE kobratzen duen jendea (aktibo 

eta erabilgarri mantentzeko). 
• Badakit DSBE ez dela Aldundiaren eskumena, baina ondo adierazten du egoera kasu askotan: 

Gar egun, laguntzaren bat jasotzeko baldintzak betetzen badituzu, nahiko erraza da lanen bat 
egitea ezkutuan (ordu batzuez lan egitea taberna, jatetxe batean, autonomoren bati lagunduz 
adinekoak, haurrak zainduz,.), eta horrela jasotzen duzun laguntza osatzen duzu, kasu askotan, 
lan eginda baino diru gehiago jasotzen da. Eta horrek ezin du horrela izan." 

• DSBE kentzea 10 urte kotizatuak ez dituzten pertsona guztiei, immigranteak izan ala ez izan. 
Bertan behera uztea FCCren kontratu guztiak (amaitu) eta DSBEren onuradun guztiei lana 
eman, beste herrialde batzuetan egiten den bezala, adibidez: Londres eta NY hiria, eta gizarte 
laguntzaileek kontrolatuta 

• Nire proposamena hau da: badakit arrazismotzat jo daitekeela baina immigranteei, bereziki, 
pakistandarrei bideratzen zaien DSBEren kontrola hobetu beharko litzateke.  Iruzur ezagunak 
saihesteko sufrituei eta espainiarrei 

• IMHn aspalditik, Obra Social La Caixa-rekin lanean dihardugu, gizarte bazterkeria jasaten ari 

diren pertsonekin. Gaur adibidez, DSBEa kobratzen dauden 8 pertsona bideratu dizkigute 

Udaletxetako gizarte zerbitzuetatik eta diru laguntza kobratzen ari diren pertsona guztiek, CVa 

egin gabe zutela aitortu digute, inork ez diela horretan lagundu... Gure proiektua dela eta, 

laguntza eskaintzea lortu dugu bai Mendaro eta bai Mutrikuko DSBE onuradunak. Bertan, CVa 

egiten lagundu diegu eta dituzten beharrak jaso. Detektatutako beharren artean, CVa egiten 

laguntzea, alfabetatzea, eta abar ikusi ditugu arazo moduan. HHEk ere gainezka daude eta 

abar.. Ikusten dugu, DSBEa kobratzen dauden pertsonek dirua kobratzeaz gain ez dutela 

bestelako protokolorik eramaten udaletxeetatik eta honetan ere eragitea interesgarria da. 
• Egiten dugun ekarpenak guztioi egiten digu mesede? Ez nago ados eslogan horrekin. Enpresak, 

langileak zergaz lepo gaude DSBEri eusteko (ondo informatuta banago, Euskadin kostua 500 

milioi eurokoa da) eta aztertzen ari dira zerga gehiago jartzea, nahikoa da. Ez nago DSBEren 

aurka, ez naiz xenofoboa, ezta arrazista ere, baina laguntza horien % 30 laguntzen bila etorri 

diren jendeak jasotzen baditu, urtean 150 milioi euro dira. Nire zergak ondo kudeatzea nahi dut, 
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eta ez soilik lan egiteko asmorik ez duen jendeari ordaintzeko, horiek soilik laguntzetatik bizi 

nahi dute, bai bertakoak izan bai atzerrikoak izan, garbi dagoena da DSBEk dei efektua izan 

duela eta Gipuzkoara etorri direla laguntza hori jasotzera, hori vox populi da, Gipuzkoako 

herrietan izan den atzerritarren igoera ikusgarriari erreparatu besterik ez dago, badirudi 

ohartzen ez direnak eta ezer egiten ez dutenak politikariak direla. (argudio honekin jarraitzen 

du I. eranskinean) 

 

11.7. Pentsioak (23) 
 

• Pentsioak hobetzea (8) 
• Pentsioak hobetzea pentsiodunentzat - Pentsioak igotzea hilaren amaierara iristen ez direnei (2) 
• Laguntza pentsio minimoei 

• Aurreztea pentsioentzat. 
• Osagarriak ezartzea pentsioetarako 

• Pentsioak babesteko prestazioa igotzea 
• Pentsiodun guztiok hilean 1.100 euroko gutxieneko soldata izatea 
• Autonomoen pentsioei ekarpena egitea 
• Nagusientzako pentsioa itzultzea 
• Pentsio ez-kontributiboa gehitu. 

• Nire erretirodun egoera, ekonomiaren alderditik, igotzea KPIren arabera 
• Ezkontidearen pentsioa osorik mantentzea. 
• Geroaren pentsio planaren % 20ko atxikipena gehiegizkoa da. 

• Pentsio zeliakoak. 

• Pentsioak guregana ekartzea 

 

11.8. Trena – Euskotren (23) 

 
• Donostiaraino gauez trenak egotea zapatuetan (2) 

• Trenen ordutegia areagotzea (2). 

• Euskotren autobusen eta Euskotren trenen maiztasuna areagotzea, Zumaian bezala jar 

dezatela, 30 minutuan behin (2) 

• Donostia-Bilbo trena hobetzea 

• Trenaren maiztasun gehiago Bilborantz 

• Topo berria egin 

• Trena jarri Astigarragan (garraio publikoaren sarea indartzea). Martutenen eta Hernanin 

badago eta hemen ez. 

• Zumarragatik Zumaiara trena 

• Tren geltokia Astigarragan. 

• Tren abonuak bidaia kopuruaren araberakoak izan daitezela hilekoak izan beharrean 

• Donostia-Deba trena. ½ 

• Topoa. Donibane eta Lezo Errenteriarekin lotzea. 

• Garraioa: zergatik ez jarri trena Debaraino ordu erdian behin? 

• Euskotrenen zabaltze gehiago trenbidea hobetzeko 

• Trena jartzea Debara. Zumaian gelditzen direnak 10ak laurden gutxitan. 

• Debabarrenean garraio publikoa hobetzea: Euskotren Donostia-Bilbo 

• Gaueko tren zerbitzua ugaritu 

• Trenbide zaharrak berreskuratu 

• Euskotren ondoko lursailen arbolak bota eta ingurua garbitu (arriskutsua da suteagatik) 

• Zumaia-Donostia tren lineako maiztasuna handitzea 
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11.9. Abiadura Handiko Trena (11) 
 

• AHT ez (5) 

• AHT orain!!! AHT sustatu (2) 

• AHTn dirurik ez gastatu. 

• Bilbon eta Gasteizen AHTa lurperatzeko obrak egingo direnez, bideratu euskal zergadunen diru 

kopuru handiak jarduketa horietara, Gipuzkoako Aldundiak aurrea hartu beharko luke, 

lankidetza hitzarmena sinatzea Donostialdea Metroa garatzeko eta pasantearen obrak eta 

gainerako jarduketak gainjartzea." 

• AHTrentzako diru gehiago ez eman. Proiektua gelditu eta ondo planteatu informazioa emanez 

biztanleei onurak eta ez-onurak. Beste posibilitate batzuk aztertu garraioa hobetzeko AHTn ez 

inbertitu 

• Beste adibide bat AHTren obrak. Nekazari eta abeltzainen galerak dakarzkiena, gure 
lurraldearen deuseztatzea eta hormigoiaren erreinu bihurtuz 

 

11.10. Garbiketa (10) 

• Lurrera zaborra bota dutenei isunak jarri. 

• Garbiketa handiagoa 

• Hobekuntzak herrian (mugimendua, garbiketa...) 

• Sastrakak garbitu Huizi doktorea parkean 

• Guztia garbiagoa egon dadila, batez ere, paretak, farolak, zutabeak eta, oro har, dena 

lotsagarria da. 

• Inbertsio gehiago hiriko garbiketa aurrekontuetan 

• Garbiketa, kaleen mantentzea. 
• Hirietako garbiketa sustatu eta aurrera eraman. 

 

11.11. Segurtasuna (7) 

• Segurtasuna hobetzea (2) 

• Ertzain kopurua murriztea. 

• Txakurrak lotuta joan daitezela bide publikoetan eta ingurune naturaletan, parkeak. 

• Partida bat bideratzea botiloirako gehien erabiltzen diren guneak gaueko lehen orduetan 

zaintzera; izan ere, igande goizean zikinkeria eta botila zatiak metatu egiten dira gune 

batzuetan. 

• Herriaren segurtasuna handitu. 

• Garbitzea herri guztietan dagoen droga trafikoa. 

 

11.12. RENFE (5) 
 

• Hitzarmen Renferekin aldirikoak hobetzeko. 

• Renfe lurperatzea Martutenerik Buenavistara. 

• Gaueko ordutegiak Renfen 

• Gipuzkoa osoa inguratzen duen tren bat eraiki mugikortasuna errazteko. Gaueko ordutegiak 

Renfen eta gainerako garraioetan. 

• Renfe aldirikoak. Estaldura handiagoa telefoniarako ibilbide osoan, bai elkarrizketetarako bai 

Interneterako. 

11.13. Aireportua (5) 
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• Aireportua egokitu. Hegaldi gehiago. 
• Aireportua hobetzea  
• Aireportuari laguntzea 
• Hondarribiko aireportua defendatzea 
• Gehiago erabiltzea Gasteizko aireportua 

 

11.14. Justizia (3) 

• Epaile justuak 

• Justizia eta ondare publikoak ondo kontrolatzea 

• Epaileak zaintzea. 

 

11.15. Beste Batzuk (27) 

• PPrekin pakturik ez egitea (2) 

• Gutxieneko soldatak igotzea (2) 

• Dena ondo dago. 

• Sinadura digitala politikarientzat, enpresarientzat... 

• Erlijioa indarra erlijio musulmana 

• Herritarren onura begiratzea ezinbestekoa dela iruditzen zait. 

• Herria hobetu. 

• Elikadura autosufizientzia lortu 
• Baliabide guztiak aprobetxatzea 

• Armak kentzea eta horrekin pentsioak edo gizarte segurantza ordaintzea - herritarrak 

hipotekarik gabe kulturarik gabe 

• Soldatak igotzea lorezaintzako langileei 

• Politikari ustelek, lehenik, dirua entrega dezatela eta ondoren kartzelara joan daitezela, 

pribilejiorik gabe. 

• Pertsonak izan gaitezela ardatz 

• Legeak gogortzea 

• Janaria eta etxeko gastuak 

• "Scooterra" erosteko ez dago diru-laguntzarik 

• Indarkeria murriztea 

• Kotizatu eszedentziak eskatzen duzunean umeak zaintzeko 

• Independentziarantz bidea eraiki. 

• Kontrolatzailea kontrolatzea 

• Presoak etxera. 

• Farmazia sektorean barrerak kentzea, Nafarroan bezala; horrela, errazagoa izango da farmazia 

berriak irekitzea eta medikamentuen prezioak lehiakorragoak izango dira eta arretarako 

ordutegiak zabalagoak. 

• Gustatuko litzaidake mundu guztiak diru laguntzaren bat izatea 

• Sakoneta zaintzea Mendatan (harrapaketaren argazkiak dauzkat) 

• "Uste dut tabakismoaren aurkako borroka "serioak" aurrezki handia ekarriko lukeela zerbitzu 

sanitarioetan, eta uste dut Europa hegoaldean legeak onartzen direla helburu horrekin, baina 

gero politikariek, erakundeek ez dute interesik erakusten horiek gutxieneko eran betetzeko. 

Tristea iruditzen zait, establezimendu publikoetan erretzeko debekuaren hasieran, erretzaile 

gehienek legea bete zuten, baina gutxi batzuek ez zutela betetzen ikusita, ez zieten kargu 

hartzen hori egin behar zuten arduradunek. Uste dut ohitura osasungarriak sustatu beharko 

liratekeela eta, batez ere, gainerakoekiko errespetua, eta uste dut araudia hain era ireki eta 
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publikoan ez betetzea adibide txarra dela, eta justifikazio gisa erabili ahal izango litzateke beste 

arau, ZERGA, etab. batzuk ez betetzeko". 

• Nire curriculuma erantsi dut nire frustrazioa bistaratzeko langabezian bainago. 10 minutu 

eskaini niri irtenbideak emateko 
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II. ERANSKINA 

 

EKARPEN ZERRENDA 

 

Zein uste duzu dela Gipuzkoaren etorkizuneko erronkarik nagusiena? 
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Ekarpen Kopurua (2669)

II. ERANSKINA  
Ekarpenen zerrenda  

[2.669 ekarpen1] 

 

  

                                                           
1
 Ohar metodologikoa: helarazitako informazioa zein diskurtsoaren tonua babesteko helburuz, ondoren islatzen 

diren adierazpenek zehatz-mehatz eutsi diote jasotako ekarpenen hitzez-hitzezkotasunari (multzokatuak izan ezik). 

Hori dela-eta, ez da egin zuzenketa ortografikorik ez gramatikalik galdera irekien kategorizazioan (euskaraz zein 

gaztelaniaz) eta modu horretan bermatu da herritarren pertzepzioak itxuraldatzerik gabe ikusarazten dituen analisi 

bat. 
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1. Enplegua (469) 

• Lucha contra el desempleo – creación de Empleo (315) 
• Kalitatezko enplegua sortzea – empleo de calidad (58) 
• Llegar al pleno empleo (16) 
• Empleo digno, sueldo digno (8) 
• Sostenibilidad y Empleo (4) 
• Crear puestos de trabajo estables (4) 
• Guztiontzat enplegua (3) 
• Aumentar puestos de trabajo (2) 
• Enplegu sorrera. Lan munduan sartu gabe daon jendeari erraztasunak eman. Lan egitea 

beharrezkoa da. Baldintzak hobetu (2) 
• Mejorar calidad de vida (empleo, bienestar) (2) 
• Langabeziadunentzat irteerak: beka gehiago (2) 
• Lan egonkorra denontzat.(2) 
• Enpleuga-lan baldintzak hobetzea. 
• Desarrollar politicas de empleo para jovenes, mayores de 55, y gente con discapacidad (2) 
• Generar empleo. Que los jóvenes y mayores de 50 años que se encuentran en situación de 

desempleo. 
• Empleo mayores y juvenil 
• Creacion de empleo personas trans 
• Bienestar y trabajo para todos 
• Recuperar condiciones laborales dignas 
• Ez eman dirulaguntza; lana bilatzea laguntza! 
• El paro: para saber lo que es estar en el paro hay que probarlo nadie mas sabe que se sufre. Yo 

lo he probado y no se lo deseo a nadie. 
• Estabilizar un poco la economia, crear mas fuentes de trabajo, aceptando la diversidad 
• Udaletxeak laguntzea langabezituei lana errazago topatzen 
• Egonkortasuna lanaren aldean. 
• Que todas las personas aptas para el trabajo tengan oficio y ganas para trabajar y mejorar el 

país en todo 
• Uno de los principales retos de Gipuzkoa es mejorar los salarios de los trabajadores. 
• Lan munduan sarrera erraztu langile (langabetu) edadetuei 
• Crear empleo de calidad para lograr esa guipuzcoa que durante años fue competente 
• Lanpostuak sortzea langileen eskubideak txartu Gabe 
• Ser capaces de generar empleo cambiando el modelo productivo 
• Creación de empleo (independientemente del perfil linguistico) 
• Gero laguntzak lanak aurkitzako 
• Langabezia jeistea, baina lan prekarioak ez du ezertarako balio. Lan-ordu egokiak, soldata 

egokia eta seguritate egokia. 
• Mejorar las condiciones de trabajo 
• Crear más empleo para jóvenes y concienciarles a las empresas de que no todo es la 

experiencia 
• Lanpostu gehiago sortu arlo ezberdinetan. 
• Conseguir que el desempleo desaparezca y que los trabajos sean dignos, hacer cumplir las 

jornadas laborales legales, erradicar la explotación de recién titulados y becarios, que los 
sueldos sean acordes con el trabajo realizado 

• Bajar más el desempleo, mejorando las condiciones de trabajo 
• Crear empleo de calidad y sostenible y fomentar la actividad económica que redunde en el 

bienestar de todos los ciudadanos 
• No quitar oportunidades de empleo, y desarrollo a las personas que no dominan el euskera. 
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• Una política económica que genere empleo de calidad sin subcontratas y respetuosa con el 
medio ambiente 

• Enplegua eta langabezian daudenentzat laguntza gehiago, ez bakarrik ekonomikoki, baizik eta 
ikasketekin ere 

• Prevision para el pleno empleo del futuro; educación cultural; vertebración equilibrada de la 
agricultura, industria, naturaleza y sanidad. 

• Que no tengas que irte fuera de Gipuzkoa 
• Eskubideak hobetu. Langabeziaren egoera hobetu 
• Facilitar los trabajos en verano al extranjero (au-pair...) 
• Muchos, entre ellos invertir más en empleo para jóvenes no formados 
• Ayuda autoempleo 
• Más empleo para inmigrantes 
• Remunerar el trabajo reproductivo 
• "- Langabezia . gazteak, 45 urtetik gorakoak..  
• Orientar a nuestra juventud para que se forme cara a responder a las necesidades de los 

empleos estratégicos." 
• Ekonomia sustapena eta enplegua: lana baldintza egokietan, bereziki gazteontzat. Diru publikoa 

oinarri duten fundazioek enpresa txikiei egiten dieten konpetentzia "desleala" desagertu beharko 
litzateke. 

• Lana eta hemengo genteari lagundu 
• Lana bultzatzea, aukera gehiago izatea formakuntzaren bidez. 
• Langabezia gutxitu ortarako enpresari diru laguntzak 
• Kalitatezko enplegua sortzen laguntzea; gizarte zerbitzuak bermatzea eta euskararen 

normalizazioa erabilera orokorrean oinarrituta 
• Lana bultzatu, 35 urtetik gorakoentzat ere. Turismo itinerantea bultzatu. Famli ugariei lagundu. 

Iruzurrari aurre egin. 
• Crear puestos de trabajo para nuestra gente, que está muy bien preparada (evitando el paro). 

Prevenir y potenciar la seguridad ciudadana. Ser autónomos energéticamente. 
• Ekonomia sustapena eta enplegua errronka nagusienak dira momento honetan: betiko dendak 

ixten ari dira, lokal asko saldu edo alokatzen dira. 
• La formación profesional y empleo para la nueva generación. 
• Para mejorar el empleo,primero mejorar los convenios de trabajadores,para que trabajando se 

pueda vivir bien y obligar a los que reciben ayudas a realizar labores sociales de visitas a 
mayores,entretenimiento,labores de Auzolana, etc... 

• Que los puestos de trabajo que puedan surgir, se los den a los guipuzcoanos y no a gente de 
otros países. Que las viviendas de protección también. Ya está bien de contratar a sudakas-
rumanos etc. Queremos trabajo para nuestros hijos y nietos con prioridad a... otros que nos han 
invadido y que no han aportado un céntimo y se benefician de todo 
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2. Hondakinen kudeaketa (178) 

• No a la incineradora (36) 
• Concienciar sobre el reciclaje - Fomentar el reciclaje (32) 
• Zaborren kudeaketa (31) 
• Osasuna bermatzen duen sistema bat aurrera eraman zaborrak kudeatzeko (5) 
• Birziklatze tasaren eredu (4). 
• Gipuzkoar guztion bizi baldintzak hobetzea, eta zabortegi gabeko inguru garbi baten alde egitea 

(3). 
• Giza eskubideetan birziklapena (2) 
• Buscar alternativas reales a la instalación de la incineradora en Zubieta (2) 
• Ondakinen kudeaketa adoztea (2) 
• La gestión de residuos y la incineradora (2) 
• Ingurumena, zaborraren autogestioa 
• Zaborren distribuzio egokia eta erraustegiaren desagerpena 
• El tratamiento sostenible, ecológico y no contaminante de los residuos 
• Guk sortutako zaborrari irtenbidea ematea ingurumena zainduz. 
• Hondakinak: murriztu, berrerabili, birziklatu, baliabideak ez erre!  
• Pagar la incineradora que nos han impuesto. 
• %90eko birziklapen kopurua (tasa) lortzea errauskailurik gabe  
• Zaborra gutxitzea. 
• Campañas de sensibilización para saber cómo reciclar 
• Zaborren kudeaketan adostasuna bilatzea behin betikoa 
• Zaborren gestio arduratsua. Erraustegirik gabekoa 
• Errausgailuaren inguruko erabakia herriak har dezan 
• Zabor bilketa razionala: reziklaia bultzatu. 
• Zaborrak ondo kudeatzea (erraustegiaren alde) 
• Errausketa ez jartzea eta atez ateko hondakin sustapena indartzea  

• Birziklatze tasa gora egin beharko genuke herri guztietan, Debagoienean bezala. 
• Birziklatzeko modu berri bat, erraustegirik Gabe. Genero berdintasunerako bideak 
• Inzineradora gelditu eta bertan zuhaitzak landatu. Gipuzkoa garbi batean ez dago inzineradora 

batentzako kabidarik!! 
• Ondakinen kudeaketa, garraioan maiztasunak ugaritzea. Animalien tratu txarrak (zezenketak 

etab..) alde batera uztea. 
• Gipuzkoar guztiok ados egongo garen zaborrwn kudeaketa, herri gutxi batzuk errauskailuarekin 

kutsatu gabe 
• Basuras (reciclar más), mentalizar a todos 
• Zabor gutxiago sortu eta birziklapena bultzatu 
• Construir la incineradora 
• Hondakinen kudeaketa egokia, merkea eta ekologikoa. 
• Erraustegia bertan behera uztea eta alternatiba jasangarriagoak planteatzea.  
• Birziklapenean eredugarri izatea 
• Berziklapenarentzako erraztasun gehiago eta hezkuntza ikastaroak 
• Incineradora sí.  
• Desarrollo sostenible. La incineradora no es lo más adecuado 
• Erraustegiaren proiektua gelditzea. Orokorrean makroproiektuak 
• Incineradora 
• Construcción incineradora 
• Errausgailua ongi kontrolatzea 
• Zaborrekin zer egin erabakitzea 
• Inzineradora bukatzea arazorik gabe 
• Zabor biltze bereiztua derrigorrezkoa izatea. Errausketa ez 
• Instalar el puerta a puerta y sin construir la incineradora 
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• Gestión ecológica de los residuos 
• El tratamiento de los residuos 
• Erraustegiaren eztabaida bukatu 
• Zabor kudeaketa arduratsu bat 
• Errauskailurik ez egitea 
• Zaborra ongi kudeatzea 
• Erraustegiak sortuko digun kutsadura eta diru hestutasunarekin bizitzea 
• No realizar la incineradora. Buscar otra alternativa 
• Hondakinak errausketarik gabe kudeatzea! 
• Gipuzkoa eredugarri izatea hondakinen kudeaketan etxean norberak bereizi eta erraustu 

beharrik izan gabe 
• Ingurumena zaintzea, erraustegia ez da bidea. Gure seme-alaben geroa dago jokoan 
• Laguntza Gure Esku Dago, independentziaren alde! Ingurunea zaindu. Erraustegiaren kontra. 

Atez-ate jarri! 
• Errezikleta arduratuz egitea erraustegiaren beharriz ez izateko. Erraustegirik ez! 
• Zaborraren kudeaketa edo hobe esanda ahalik eta gutxien kudeatu beharra izatea: gutxi sartu, 

gutxi garraiatu. 
• Hondakinen kudeaketa egokia herritarrak sailkatze eta birziklapenean inplikatuaz 

errauskailurik behar ez izateko 
• Herritarrak zorpetuko dituen errauste planta ORAIN gelditzea. Aurrekontu parte-hartzaileak 

bideratzea. Herriari hitza. 
• Erraustegiaren lanak geldiarazi eta herritarrei galdetzea, zaborren bilketa moduarekin egitea 

esijitu zenuten bezala. 
• Zaborren eztabaidarekin amaitzea. Birziklapenearen aldeko apustua egin, eta zaborren 

eztabaidarekin ""behingoz"" amaitu, ¡akordio batera heldu 
• No a la incineradora. Concienciación sobre reciclaje. Una educación adecuada a nuestros 

tiempos y no como 50 años. Escuelas mas libres y alternativas. Queremos que nuestros niños 
sean capacitados y pensar por ellos y o simples borregos. 

• Zaborren kudeaketa justua, ingurumenarekiko eta osasunarekiko errespetuzkoa eta herritarren 
hitza kontuan hartuko duena. Erraustegirik gabea 

• Gipuzkoako hondakinak errausketarik erabili gabe tratatzea, alternatibak badaudelako. Urbaser 
enpresa ustela (ustelkeria kasu ugaritan murgildua, zeinaren konplizeak zareten erraustegia 
eraikitzen baduzue) ez dugu nahi Gipuzkoan. Inposaketarik ez. 

• Birziklatzearen gaia, ERRAUSKETARIK EZ!! Hezkuntza aldatea, zerbait alternatiboa sustatzea 
(montessori, baso eskolak...) Libreagoak izan behar dute eta kalitatezkoak. Umeak dira 
etorkizuna!! Adituak nahi ditugu eta ez peoiak soilik! 
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3. Gazteria (153) 

• Kalitatezko enplegua sortu behar da gazteontzat - Empleo para los jóvenes de calidad  (96) 
• Gazteok independizatzeko laguntzak izatea. Akilatzeko erraztasunak ematea (3).  
• Gazteentzako lanpostuak sortu. Bertako enpresei lagundu multinazionalek jan ez gaitzaten eta 

bertako eskulana egoki ordaindua izan dadin. hitzaldi bat egiteko eta besterik ez. (2) 
• Gazteen independizazioa – emancipación (2) 
• Conseguir que nuestros hijos puedan labrarse un futuro dentro de gipuzkoa. Trabajo-estudios-

vivienda (2). 
• Formación de la juventud (3) 
• Invertir en la juventud (2) 
• Gaztedian zentratzea (inbertitzea) ez dezatela kanpora joan behar izan 
• Gazteriari lagundu (2). 
• Que los jovenes beban menos alcohol. Ojo a las sidrerías (2) 
• Recuperar a todos esos jóvenes que se han marchado de Euskal Herria, por falta de trabajo. Así 

mejoraremos muchas cosas que se están perdiendo por la distancia que nos separa. 
• Integración de la gente joven. Tener más en cuenta de sus necesidades y mayor asesoramiento 

para ocupar su tiempo libre y profesional . 
• Conseguir que todos los jóvenes que finalizan sus estudios puedan tener empleo estable en 

Gipuzkoa.  
• Gazteriari laguntak, lan poltsak baldintza duinetan sortzea (ez beka, ETT... lan motak bezala, 

hauek kontrolatu beharra daude). Lan kontratu luzeak edota indefinidoak bultzatu eta sustatu 
behar dira, herria aurrera ateratzeko. 

• Ofrecer subvenciones por contratar estos jóvenes. (tipo hazilan) 
• Gazteria arloa sustatzea; haur, nerabe eta gazteen sustapena. 
• Creación de empleo para que los estudiantes puedan tener oportunidades. 
• Crear empleo para las nuevas generaciones de estudiantes, para impulsar que se queden en sus 

pueblos. 
• 0 casos de dificultades al pagar estudios. 
• Gazteak Gipuzkoan inbolukratzea 
• Gazteentzako baliabide gehiago ematea. 
• Gazteriaren hurbiltasuna eta konfidantza lortzea 
• Formación jovenes, talento cuidar joven 
• Prestar mas atención a los jóvenes pues ellos son el futuro. 
• El futuro de los jóvenes: empleo, vivienda y educación 
• Gazteekin arazoak dira: alkohola edaten dute, mobiliarioa txikitzen dute...  
• Orientar a nuestra juventud para que se forme cara a responder a las necesidades de los 

empleos estratégicos. 
• Mejor atención a la juventud. 
• Facilitar el acceso a los estudios y al mercado laboral a los jóvenes 
• Invertir en nuestros jóvenes, en su formación, ayudas a las familias 
• Gazteak formakuntza ona izatea, lan munduan sartzeko egoera onetan.  
• Aipatutako adin nagusiko poblazio horren aurrean, errelebo modura, gazteria prestatu sortudko 

diren lan postuei aurre egin ahal izateko. 
• Que la gente joven se forme y pueda tener posibilidades de trabajar aquí, sin tener que emigrar 

definitivamente. 
• Gazteak gizartearekin konprometitzea. 
• Gipuzkoa como lugar ideal para que los jóvenes puedan trabajar y vivir.  
• Gazteak eta drogak 
• Favorecer la educación y formación de los jóvenes orientado a una mayor empleabilidad 
• Concienciar a los jóvenes par tomar el relevo con una preparación acorde a los tiempos 
• Hezkuntza eta lanaren arteko lotura. Gazteak lan mundura bideratzea. 
• Gazte ekintzailetza bideratu. 
• Gazteen lanerako orientazioa bideratzea 
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• Seme-alabak independizatu 
• Gazteetan enplegu onak lortzea ikasketak bukatu ondoren 
• Adaptar el empleo a las nuevas generaciones y ayudarles (por ejem: YouTube, jefes más 

cercanos/jóvenes...) 
• Dar un empujón al movimiento cultural y promover el empleo en jóvenes y no tan jóvenes que se 

dedican a ello. 
• Seguir creciendo no significa solo construir casa, hay que intentar conciliar, ayudas, luchar por 

trabajos justos y ayudas jóvenes. 
• Mas trabajo con mejores condiciones para los jóvenes 
• El principal reto de Gipuzkoa es lograr disminuir sensiblemente la desigualdad económica en su 

población. Se debe hacer descender sensiblemente la niveles de pobreza crítica. Para ello es 
fundamental garantizar opciones de empleo para la población más jóven y para desempleados 
crónicos 

• Que los jóvenes podamos tener trabajo bien remunerado y ayudas para tener hijos ya que nos 
estamos convirtiendo en una sociedad envejecida. Las ayudas a la natalidad, similar a como se 
hacen en otros países, ayudarían a dar la vuelta a la pirámide demográfica. Para ello es 
importante como he comentado ayudas pero también que se cree empleo y que este no sea 
precario y que permita tener familia. Por otro lado, si se anima a los jóvenes y no tan jóvenes a 
emprender, habrá que darles facilidades para ello, con centros de cooworking, y ventanillas 
únicas para realizar los tramites, así como ayudas 
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4. Ingurumena eta ekologia (148) 

• Cuidar el medio ambiente (76) 
• Sostenibiidad ecológica - ingurune sostengarria (8) 
• Cambio climático (5)  
• Mejorar las condiciones del río Urumea sobre todo en Astigarraga (3) 
• Gipuzkoa verde (2). 
• Ingurumena zainduz ondarea ustea 
•  Ingurumenarekin jasangarria den eredu ekonomikoa bultzatzea. 
• Ingurumena zaindu eta babestea. Goazen abiadan sarraski dezente egiten ditugu eta 

ondorengoei utzi diezaiokegun gutxienekoa izan beharko luke. "Natura errespetatu". 
• Amalurra defendatzea 
• La integración entre lo industrial y lo natural 
• Fomentar la concienciación del medio ambiente. 
• Daukagun eremu natural txikia-guztia babestea, mantentzea, zaintzea. 
• Descontaminar aguas fluviales y de regadíos 
• Sensibilizar para el cuidado del Medio ambiente 
• Ingurumenarekin bat egingo duen eredu sozio-ekonomikoa sortu, garapen hitza dirutik aldendu 

eta benetan sortzaile eta solidarioa izango dena, jasangarria. 
• Hondartza garbiagoak 
• Zuhaitz autoktonoen landatzea sustatzea. 
• Ingurumena+ berdintasuna zaindu. 
• Ingurumena esparru guztietan kontutan edukitzea. 
• Ingurua esparru guztietan kontutan izan. Energiak eraginkorrak. 
• Basuraren ekoizpen propioa izatea Gipuzkoa mailan. 
• Ingurumena zaintzea eta gehio zaintzia hondartzak. 
• Ingurumena: hondartzak kudeatzeko baliabideak" 
• Referente en el respeto a la naturaleza  y los animales. Si no hay ese respeto seremos una 

sociedad poco evolucionada. 
• pico de los combustibles fósiles. 
• Aldaketa klimatikoa, itsaso mailaren igoera eta erregai fosilen agortzea. 
• La presión que se ejerce sobre el territorio (medio ambiente) y el cambio climático. 
• Etorkizun garbiagoa uztea. 
• Ura 
• Natur baliabideak zentzuz ustiatzea. 
• Ingurumena zaintzea.  
• Ingurumenean gipuzkoa eredua izan 
• klima aldaketa 
• Calidad y cantidad de los recursos hídricos 
• jasangarritasuna ekologikoa (CO2 isurketak zero izateko helburuarekin) 
• Ingurumenaren eta hau zaintzearen aldeko kontzientziazioa 
• Cuidado al medio ambiente en limpieza del mar, ríos, montes 
• Mejorar el medio ambiente y promover a la gente para ser más ecológica 
• Airearen kalitatea hobetu 
• Una más limpia y ecológica 
• Herrialde berdea izatea 
• Mendiak garbi mantentzea eta ibaiak ere bai (errekak). 
• Ekosistema zaindu 
• Gipuzkoako kostaldea zaindu  
• Hondartza eta mendia garbiago mantentzea 
• Ingurumen naturalarekiko kontzientzia aldatzea. Hau da, erabilgarritasuna ematea. 
• Pertsona, ingurumena... Zaindu, daukaguna zaindu. Bestela, zertarako diru gehiago? 
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• Medio ambiente: No tenemos cifras, pero es probable que la salud de mucha genta es afectada 
por la contaminación 

• Equilibrio entre economia y ecologia. Mayor conciencia sobre nuestro entorno natural, mas 
conservacion 

• Mendi bideak eta ondare naturala garbitu eta zaindu. 
• Ingurumena babestea. Lan handiak egiten ari dira (AHT, autovía...) eta mendiak txikitzen ari 

dira. 
• Cuidar el monte, para que todos podamos disfrutarlo. Que no haya accidentes o basura que no 

queramos por el monte. 
• Autosostenibilidad. Consumir lo que produzcamos aquí e importar aquello que no producimos 
• Aumentar las campañas para concienciación sobre el cuidado del medio ambiente. Controlar la 

deforestación. 
• Gure inguruaren aberastasuna kontuan izanda, berau zaindu, mantendu eta babesteko legedi, 

arau berriak. Babeste programak, kontzientziazio ekintzak... Ez gara konturatzen nola hondatzen 
ari garen ingurua!! 

• Hau ere, ingurumena zaintzeko (landaguneak eta nekazaritzaren alde egitea, garraio publikoa 
eta kutxadura gutxikoa sustatu,...) politikak sustatuz 

• Es necesario cumplir con las normas de la Red Europa 2000, que en Gipuzkoa no se sigue   
ejemplo las pistas de ARALAR, un espacio protegido 

• Concienciar sobre el deterioro del planeta y las medicas que cada uno puede emplear para 
combatirlo 

• Oreinek egindako kalteen arira diputazioak gastatzen duen diru kantitatea handia denez, 
hauekin amaitzea. Honela, baserritarren ezin egona eta haserrea baretuko litzateke. Beraz, 
etorkizunean oreinik ez egotea nahiko nuke, izatez oreinak hemengoak ez direnez eta ekarri egin 
zituztenez, ez dugula euren beharrik ikusten esan dezakegu. Gainera aurrez esan moduan eurek 
egindako kaltea nabaria da zuhaitz, pinudi, baratza 
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5. Ekonomia sustapena (119) 

• Ekonomiaren garapena – desarrollo económico (75) 
• Hiritarren ongizatea bermatzea maila ekonomiko guztietan (4) 
• Talentua bertan geratzea (4) 
• Crecimiento sostenible (3) 
• Ekonomia, krisisatik atera (3). 
• Que el plan económico funcione para tirar de la provincia (2) 
• Krisiak utzi digun zuloa estali probintzia berpiztuz. 
• Consenso y prioridad en las inversiones 
• Economía sumergida 
• etorkizun ekonomikoa 
• Etorkizunari begira inbertsioak eta EH-rentzat aurrerakuntzak berrikusi. 
• Inbertsioak desberdin eta modu orekatuan antolaltzea. 
• Gipuzkoaren nazioarteko proiektua 
• Mejorar el estilo de vida de las personas dentro de la nueva economía colaborativa 
• Mejorar la situación económica 
• Modernizar todo 
• Prezio igoerak kontrolatzea 
• Dirua ongi inbertitu eta zerbitzu errentagarriak sortzea 
• Hiri honen prezioen jaitsiera 
• Prezioak merketzea  
• Pertsona fisikoei laguntza (diru laguntza) superbisio handiagoa. Alokairuen laguntzak jabeei 

ordaindu (inpagorik ez egoteko)" 
• Bertako ekonomia, autokontsumoa sustatzea. (3)" 
• Ekonomia sustapena eta enplegua sortzen ahalbideratzea, autonomoek baldintzak hobetzea. 
• soldaten igoera 
• Kanpora joaten diren talentuak Heziketa bukatzen duenean ekarri bueltan. Udal autonomía 

mejoratu. Langilegoa murriztu. Azpiegituren inguruan eta hiri handien sarreretan plataformak 
egin ibilgailuak aparkatzeko. 

• Dirulaguntza gehiago emprendedorei 
• Jasangarritasuna: ekonomia txikiak sustatuz, ingurugiroa babestuz, gizartea zainduz 
• Mantener un desarrollo economico que concilie empleo con salario digno y evite el incremento 

de la desigualdad 
• Atraer al máximo número de ""cerebros"" que trabajan fuera y mantener a los que ya están 

aquí. Desarrollo de puestos de trabajo ad-hoc 
• Trabajo en red entre asociaciones, instituciones, organismos, empresas para una sociedad más 

equitativa 
• gure lurraldea indartzie ta horretako guk izenber degu inderra ta ez kanpotik etorri ta,  ezer ez 

jarri baiño dana kentzeko prest daudenak 
• Kostaldea eta barnealdearen arteko oreka mantentzea: turismoa , industria proiektuak, 

zerbitzuak 
• Pertsona kooperatiboa, euskaldunak, ekintzaileak heztea. Start up, enpresa txikiak eta gizarte 

berriak horrelako perfila eskatzen dute. Horrelako pertsonak behar ditugu 8 urte barru 
aldundikoak jubilatzen zaretenean. 

• Tokiko ekonomia bultzatzea hiru sekotoreetan, hala nola gazteak bertan garatzeko aukera izan 
dezaten. 
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6. Iruzurraren aurkako borroka eta ustelkeria (113) 

• Iruzurrari aurre egitea – lucha contra el fraude (82)  
• Gizarte zerbitzuetan kontrol gehiago emateko orduan (2) 
• Control de la corrupción política (2) 
• RGI: diru-laguntzak ikertu (2) 
• RGI: jarraipenak, CVak zaindu, alfabetatzea, laneratzea sustatu!" 
• Fraude cero que vaya a fomentar actividades para jóvenes  
• Control contra el fraude (IVA, S. Social) 
• Administrar bien las ayudas sociales 
• corrupción cero 
• Eliminar la corrupción 
• Lapurretarik ez egotea politikoen artean 
• Laguntzak eman ondo begiratuta, iruzurrik egon ez dadin 
• Luchar contra el trabajo en B 
• Lucha contra el abuso de poder, fraude, estafas y drogas 
• Controlar las ayudas y la imigracion  
• Iruzurrak egiten dizuen guztiek ordaintzea. 
• Etorkinei ematen zaizkien laguntzen control zuzenagoa eta truquean auzolana eskatzea. 

Laguntzak bai, baina musutruk ez. 
• Mejorar y controlar los bienes de los gipuzcoanos 
• Control fraude extranjeros RGI 
• Iruzur fiskala (ez langileena baizik fortuna handiena) jarraipena egi eta beraien kontra egin 
• Que los politicos hagan una gestion responsable sin derroches 
• Iruzurrean inbertitu behar ez izateko kontentzio planez gain, gizarte justuago bat lortzeko 

bidean eredua izatea eta horretarako politikak martxan jartzea 
• Ongi begiratzea, eta behar izanez gero, emandako laguntzak kentzea: hau da, zer da kanpotar 

guztiei laguntzak eman eta bertakoei ez? Herriari laguntzen dionari lagundu behar da. 
• Europan sartzearekin egin diguzuen iruzurraren katea etetea. Ni eta nire modukoak senzazio 

horrekin bizi gara. 
• Diru laguntza jasotzen duen jende askoren iruzurrak kontrolatu (lana egitea adibidez, diru 

laguntza jasotzeko ibaiak garbitu), badirudi askotan ez dutela lan egin nahi nahikoa dutelako 
diru laguntzarekin. 

• lucha contra el fraude en hacienda y las ayudas sociales (rgi, subvenciones, vpo, viviendas 
sociales, etc). Ayudar al que contribuye y penalizar al gorron. no tiene sentido que se gane mas 
con ayudas que con una nomina 

• Lucha contra el fraude. Controlar la RGI, no puede ser que se de a los inmigrantes de por vida. 
El que venga de fuera que sea a trabajar y no al amparo de las ayudas sociales 

• Persecución del fraude en las prestaciones, no aplicación del "buenismo". Los trabajadores 
estamos hartos de estos vividores. ¿Tópico? No, realidad 

• Lucha contra la RGI. No es posible que tengas sin trabajar un sueldo más grande que varios 
trabajadores de CAV 
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7. Gizarte Politikak (110)  

• Políticas sociales: Gizarte zerbitzuak bultzatzea (45) 
• Jubilatuak (2) 
• Cubrir las necesidades básicas de todas las personas (2) 
• La mejora de las ubicaciones de los servicios sociales de base (2) 
• Familia monoparentalentzat laguntza gehiago. (2) 
• Zerbitzu publikoak hobetu eta mantendu: hezkuntza, osasuna, udalak...; lan baldintzak, 

herritarrei ematen zaien atentzioa (2) 
• Las viudas de Gipuzkoa puedan vivir dignamente (2) 
• Udalako gizarte zerbitzuak dirua inbertitzea 
• Centros tutelados mas contratación 
• Ayudas a personas necesitadas ( en todo ámbito) 
• Luchar contra la desigualdad social. 
• Mantener el gasto social 
• Obra social 
• 0 casos de niños en situación de desprotección. 
• Gizarte zerbitzuak hobekuntza. 
• Erronka sozialak (etorkinei begira) 
• Aumentar el gasto social 
• Gizarte zerbitzuak bultza handiagoa ematea 
• Gizarte zerbitzuak eguneratu, gaur behar ditugun eskakizunetara 
• Behar dituzten pertsonei laguntzea 
• Giza arlotan aurrerapausoak 
• Cuidar de los ciudadanos como dios manda. Políticas sociales. 
• Berdintasuna gizarte zerbitzuetan eta barrera arkitektonikoetan 
• Gizarte zerbitzuak ondo bermatzea: eguneko zentroak eta egoitzak gehiago zabaltzea 
• Gipuzkoarren benetako beharrei egokitzea 
• Protección a la infancia (SAR-SAPI-SAFA) . 
• gizarte politika hobetzen jarraitu 
• Gizarte zerbitzuetan. Eredu izan behar dugu Europan. Bidea jarraitu, oso ongi goaz 
• Gipuzkoako gizarte politiketako inbertsioei eustea, eta behar guztiei aurre egin ahal izatea 
• Los servicios sociales. 
• Pleno empleo en servicios sociales. 
• Lan munduko aldaketak babestu. 
• Fortalecer para mantener y aumentar los servicios sociales 
• Baliabide gehiago pertsonentzat 
• Gizarte zerbitzuak handitu: AGI 
• Servicios públicos de calidad y apuesta clara hacia ellos 
• Inmigrazio-etorkinak. 
• Apoyo a familias con familiares que necesitan tomar medicación y no se dejan (apoyo externo) 
• potenciando los servicios sociales 
• tentar mejorar las políticas sociales que, al final, nos benefician a todos 
• Garantizar las necesidades básicas de la población 
• Gizarte zerbitzuen kalitatea mantendu eta hobetzea 
• Intentar mejorar la situación en la que viven muchas personas con dificultades económicas 
• Adineko asko egongo denez, hauentzako zerbitzu egokiak egotea eta haurrak edukitzeko 

laguntzak ematea 
• Gizarte zerbitzu onak mantentzen jarraitzea 
• El aumento del nº de profesionales de servicios sociales 
• Aumento de plazas de residencias psicogeriatricas" 
• Nire ama dependientea etxean nik bakarrik zaintzen dut. Eta gero? 
• Mejora en la atención a los desfavorecidos.  
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• Gizarte politiken egitura sustengarri bat eraikitzea. 
• Egoera txarrak dauden biztanleak babestu eta lagundu egoera ona bultzatzeko. 
• Zaintzak 
• Auzo eta herrietan politika sozialak hobetzea 
• Gizarte zerbitzuak: ez gaituentzat laguntzak. 
• Behar larrian daude pertsonak, hemengoak edo kanpotarrak laguntzea. 
• Superar la crisis sin que salga perjudicados los mas desfavorecidos. 
• Herritarren beharrei modu egokian erantzutea,nahiz eta hauek oso anitzak izango diren. 
• Hemen jaio direnentzako laguntza gehiago zeren eta dena kanpotik etortzen direnak eramaten 

dute 
• Dar respuesta a todos los colectivos sociales y atender y responder a sus necesidades 
• Trabajar para que los guipuzcoanos, todos, tengan las necesidades básicas cubiertas (salud, 

educación, vivienda). Ayuda a familias con miembros dependientes. 
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8. Bizikidetasuna eta aniztasuna (97)  

• Convivencia (9) 
• Bakea (8) 
• Bakea eta elkartasuna lortzea (2) 
• Integración social (3) 
• Bizikidetza jator eta iraunkor bat lortzeko pausoak ematea. Europa malla lortzea zentzu 

guztietan (2). 
• Mantener la esencia de Euskadi, esfuerzo, trabajo, amistad, igualdad, compañerismo, empatia... 

(2) 
• Gente kanpotarrakin harremanak (2). 
• Aintzinako baloreak berreskuratzea: elkarlaguntza, urbanidad.... agurutu besteari... balore 

horiek galdu ditugu. 
• Pertsona guztien eskubideak bermatzea: beharrezko diren laguntza guztiak eskainiz. 

Osasungintza eta hezkuntza kalitatezkoa bermatuz. Ahal bada dohako hezkuntza lortuz. 
• Batzea (benetakoa) eta jendearen arteko ezberdintasunik handiena lortzea. 
• Reconciliación política y social 
• La convivencia en igualdad: inmigrantes-autóctonos (mucho abuso por parte de algunos 

inmigrantes que solo conocen sus derechos y no sus deberes), empleados-desempleados... 
• Nortasunari eustea. Txukun mantentzea. 
• Elkar bizitza etorkinekin eta hemengoekin. 
• Ciudadanía 
• Baloreak berreskuratu 
• Solidaritatea bultzatzea, sakontzea. 
• Continuar manteniendo la ilusión y esperanza a la ciudadanía (trabajo, salud, educación) (2) 
• Honradez 
• Etorkizunen integrazioa 
• Inmigrazioaren harrera egokia 
• Eliminar el racismo 
• justicia e inclusión 
• emigración 
• Oroimen historikoa eta bakegintza 
• Apuesta por las personas 
• Gizarte integrazioa. 
• Herri libre eta anitza izatea. 
• Tolerantzia 
• Ser mas humana y menos capitalista y neoliberal. 
• Saber convivir con todos/as y con gentes de culturas diversas. 
• Más cooperación 
• Reconciliación entre pueblos (Asteasu-Larraun) 
• educación intercultural 
• Traer a los refugiados  
• Kanpotik datorren guztia integratu. 
• Promover una sociedad más justa y colaborativa 
• Convivencia. La acogida de personas de diferentes orígenes. Cerrar el conflicto social de las 

últimas décadas. 
• EPPK osatzen dutenen urbilketa bermatzea.  
• Jendearekiko harremanak onak izatea 
• Mejorar la convivencia entre parlantes y no parlantes 
• Auzo eta persona ""degradatuak"" integratu. 
• Vivir todos en buena convivencia y sin corrupción y sin privilegios 
• Respeto y conciliación entre iguales que todos podamos convivir sin pararnos a discutir por 

razones de lengua, raza, sexo y que la Diputación sea la impulsora. 
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• Con gente con humanidad y que cuiden de sus mayores 
• Provincia sin problemas de convivencia (en todos los aspectos) 
• Facilitar la integración de las personas migrantes (idioma, cultura, usos...) 
• Europar eta alkarrekin bizi behar dugunontzat txarra! 
• Replanteamiento de la educación ciudadana. Recuperando valores. 
• Gehiago ikustea hemengo jendeari lehenengo 
• Lograr la unión de todos los ciudadanos de Guipuzkoa sin importar conocimiento lengua 

euskara-castellano, razas y sexo, existe mucha división en estos sectores. 
• Conseguir que se mejoren las relaciones entre personas. 
• La conciliación de los distintos partidos políticos. El respeto de las ideas 
• Ekonomikoki eta gizarte mailan bazterketa jasotzen dutenentzat programa egokiak 
• Gipuzkoa kanpotik datozen herritarrei harrera egokia 
• Gizarte duin, zoriontsu eta solidarioa. 
• Unidad de todos para sacar adelante a gipuzkoa y ocupar el lugar que se merece 

• Gizarte sendoago izateko heziketan eta elkartasunerako mugimenduak sustatzea 
• Paz, paz y entendimiento entre todos, y que no haya corrupción de ninguna clase, y mantener a 

los jóvenes preparados aquí sin que se vayan fuera 
• Que mejoremos la democracia y la convivencia, especialmente en pueblos pequeños  
• Que miremos también al exterior, que no nos quedemos encerrados en un pequeño país. 
• Mandarles fuera a los emigrantes vagos que nos están vaciando las arcas y menos ayudas por 

traer hijos. 
• Eta arrazakeriaren kontrako kanpainak egitea. Kanpotarrei atea ireki eta jendeari ikusarazi 

kanpotarrek dakartzaten gauza onak. 
• Ciudad libre de violencia y el cuidado de los ciudadanos guipuzcoanos 
• Integrar en igualdad a todos los colectivos, nuevos y los ya existentes 
• convivencia y paz. Sobre todo en políticos. 
• bertakoei laguntzea kanpotarren aurretik!!!! 
• Mantener valores e idiosincrasia Europea, retirar ayudas a quien no respete derechos 

elementales: ejemplo igualdad, libertad, educación. 
• La convivencia y el respeto entre la ciudadanía: Hacer participes a los niños y jóvenes en la 

organización de cada pueblo, impulsando así actitudes prosociales que van a ser 
imprescindibles para conseguir una convivencia y respeto entre la ciudadanía 

• El principal reto de Gipuzkoa pasa por la integración de toda la ciudadanía, ya que convivimos 
ciudadanos con muy distintas sensibilidades 

• Euskadira etorri diren etorkinen guztiek behintzat erderaz hitz egin, irakur eta idazten ikas 
dezatela, lanpostu bat lortzeko diru laguntzari ezker bizi ordez. Euskara oso zaila da eta azken 
finean komunikazioa garrantsitsuena da 

• Que los emigrantes que han llegado sean alfabetizados, que al menos aprendan a hablar, leer y 
escribir en castellano correctamente para poder trabajar y dejar de vivir de ayudas 

• Muchos gipuzkoanos trabajando 40 horas semanales, caremos de muchas esas cosas. Hasta en 
algun caso una ong que ha denegado la ayuda de un psicologo, pidiendome 50€ por sesion. Esta 
ong ofrece este servicio gratuitamente a los inmigrantes. Que se preocupen mas de nosotros, los 
gipuzkoanos con el salario que tenemos no tenemos derecho ni a una vivienda. Hay mucha 
diferiencia entre los salarios y coste de la vida 

• Me parece indignante la discriminacion positiva que reciben los inmigrantes. Tiene derecho a 
familia, hijos, casa, cursos, todos los servicios. Tienen todas las necesidades cubiertas, y todo 
ello sin trabajar, no necesitan y en el mejor de los casos si encuentran trabajo siguen 
percibiendo parte de la rgi. 

• Igualdad para todos (autóctonos, extranjeros, españoles, pobres, ricos, negros, blancos, etc...) y 
podamos convivir en Euskadi. Euskeraz, erderaz, chinotarraz, etc... 

• Europa plural batetan Euskal Herriaren integrazioa aspektu guztietan: industria, cultura, 
zerbitzu... 
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9. Euskera (95) 

• Euskera bultzatu eta sustatu (57) 
• Jendeak euskaraz gehiago hitz egitea (4) 
• Euskara esparru guztietan menperatzea eta batik bat, instituzioetan (3) 
• Euskararen normalizazioa (2) 
• Ayudar a los ciudadanos a aprender euskera (2) 
• Diru laguntza gehiago euskararen aldeko elkarteentzat 
• Ahalik eta euskal herritar euskal hiztun gehien lortzea. 
• Euskal Herri euskalduna. 
• Euskara: erabilera indartzeko neurriak. 
• Euskara sustatu /bultzatu etorkinen artean, guztiok euskaraz egiteko 
• Euskararekin kontzientzatzea 
• Euskera danontzat, politika berriak 
• Euskera sustatzea gazteei 
• Herriak euskaldundu 
• Euskal kultura indartu 
• Euskararen erabilera normalizatu enpresetan.  
• Arlo publikoan euskara bultzatzea 
• Euskara sustatzeko diru-laguntzak. 
• Gure hizkuntzaren erabileraren eredu 
• Euskararen erabilera nagusitu 
• euskarari indarra ematea arlo publikoan 
• fomentar nuestro idioma y cultura. 
• Euskera kalera eraman 
• Benetako elebitasuna lortzea 
• Euskara lanpostu guztietarako ezinbestekoa izatea 
• Fomentar el uso del euskera en las instituciones y en la calle  
• Euskara eta Euskal Kultura gehiago indartzea, ala ez badirudi ere galtzen ari baita 
•  Euskara lehentasuneko hizkuntza gisara tratatuko duen administrazioa  
• Mas control de habla euskera en los momentos libres en los colegios 
• Euskararen kalitatea erabileran, arnasgunea delako Gipuzkoa Euskal Herrian 
• Euskararen aldeko ekimenak bultzatu eta sustatu; euskara, gainontzeko hizkuntzen Gipuzkoa 

eredua euskeraren erabileran 
• Euskararen erabilera areagotu metrópoli eta biztanle handiko guneetan, eta gaur egun garena 

geure arbasoak izan zirelako eta egin zuten lanarekin lortutako emaitza garela ezagutarazi. 
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10. Azpiegiturak (87) 

• Mejora y mantenimiento de las Infraestructuras (16) 
• Mejora y mantenimiento d carreteras (9) 
• Que acaben de una vez el TAV (7) 
• Deba-Mutriku errepidea hobetu, tunelen bidez. (2) 
• Autopistas gratuitas 
• Herritarren konpromisoa eta betetzea sinatuta dagoena. Euskaldunen hitza errespetatu. 

Autopistaren konpentsazioa zen bidegorria. Noizko? 
• Denona den amalurra errespetatzea. Hau izango litzateke lehentasuna. Abiadura handiko trena, 

errausgailua, beharrezkoak al ditugu? Niretzat ez. Herrigintzan lana egin. Diruan soilik 
pentsatu gabe. 

• Makroeraikuntza gehiagorik ez egitea eta hasita daudenak bertan behera uztea.  
• TAV construcción rápida!" 
• TAV Mejorar comunicaciones (el topo tarda 30 min para ir a donostia) 
• Transportes-metro-TAV 
• La puesta en marcha del TAV 
• AGE-puerto exterior 
• El TAV. Mejorar comunicaciones 
• Modernizar la ciudad,metro,puerto,aeropuerto,etc... 
• Nueva variante paralela  a la autopista. 
• Apeadero de tren en la zona del ambulatorio. 
• Transporte y conexiones exterior (avión-tren) 
• Pasaialdeako biziberritzea 
• Mejora de las infraestructuras tren de alta velocidad nacional 634 a su paso por orio suprimirla 
• Pasaialdeko biziberritzea 
• Las infraestructuras; incineradora, metro etc.. junto con el tren de alta velocidad. 
• (ah, y rellenar los alcorques que ayer me caí en uno) 
• Infraestructuras (ruido pantallas) 
• Disponer de un aeropuerto competitivo 
• Aeropuerto 
• aireportuak egokitu eta hegaldi gehiago 
• Azpeitiraino trena iristea, unibertsitatera hasi naizenean konturatu naiz oso gaizki 

komunikaturik gaudela 
• Beharrezko azpiegiturak: proiektu txikiak eta ez handiak 
• Mejora de infraestructuras (autovías) 
• No poder financieramente grandes proyectos (PNV en iparralde descarta el TAV) 
• No ampliar mas las autopistas y generar otro tipo de servicios. 
• Finalizar la alta velocidad 
• autojasangarritasuna sustatzea 
• Mejorar montes y carreteras de "tramo" 
• infraestructuras y las comunicaciones con resto del estado y europa 
• Trena 
• Tren zerbitzua hobetu 
• RENFE: garraio publiko gehiago Gipuzkoako herri txikietan 
• carreteras cerca de la frontera. 
• Las comunicaciones e infraestructuras 
• Obra handitan gutxiago gastatu 
• Egindako inbertsioaren zati handiena beti donostia/zarautz inguruan geratu ez dadila 
• Dotar de infraestructuras para las personas turistas 
• Para mi como contribuyente , es el terminar la variante de Orio en la carretera N634 
• Unir con transporte (tren) San Sebastian con Eibar 
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• El principal reto es la regeneración de la bahía de PasaiaAzpiegiturak (eskualdeen arteko 
loturak hobetzea, autobus zerbitzuak hobetzea etab Infraestructuras. Mejorar la red actual de 
carreteras 

• Hacer frente a las infraestructuras que son super necesarias tipo incineradora. 
• Hacer la ampliación del Puerto de Pasajes para que puedan entrar más barcos grandes 
• Infraestruktura handiek dakarten gastuaren kontrola eta orokorrean infraestrukturen La 

construccion del puerto exterior de pasaia, la pasante ferroviaria (metro donostialdea) y 
desdoblamiento de la linea de bilbao, la "y vasca" y la potenciacion del trafico de mercancias en 
euskotren. 

• La construcción del puerto exterior de Pasaia, la pasante ferroviaria (metro Donostialdea) y el 
desdoblamiento de la línea de Bilbao, la "Y vasca" y la potenciación del tráfico de mercancías 
en Euskotren. 

• Antzuola-Bergarako autobidea lehen bait lehen (25 urte obratan zain gaudela!) Bizkaiko partea 
(Kanpazar-Elorrio ere) 

• N-1 daukan zirkulazioa arindu. Soluzioa: Burdeos-Lisboa- ferrys carga 
• Gestiones mejores que incineradora, tabacalera, etc. 
• Hondakinen kudeaketa jasangarria: ingurumenarentzat osasunarentzat eta ekonomiarentzat 

proposamenik egokiena izan dadila. Errausgailu eta AHT dira une honetan Gipuzkoak gutxien 
behar dituen azpiegiturak. Badira benetako premiak. 

• "Desarrollo del Metro. La Diputación debería comenzar en 2019 con la obra del tramo Altza-
Galtzaraborda (del cual ya hay proyecto finalizado), de modo que si la obra se lleva a cabo al 
50%, en 2021 y con las obras de la pasante finalizadas o por finalizar, el Gobierno Vasco 
continúe con las obras del tramo entre Donosti-Pasajes-Rentería. De ese modo, se ganarían 2 
años (en previsión de que el GV acometiese ese tramo al finalizar la pasante). En 2018 la 
Diputación debería recoger una partida económica para asumir temas administrativos 
(expropiaciones, etc) y el arranque inicial de obras. 

• Andoainen zarata akustikoa gutxitzeko N-1ean panelak jartzea Aita Larramendi Ikastolaren 
parek zatian, behinik behin. Bertan 500 ikasle baino gehiago dihardute eta N-1etik oso gertu 
egonik, zarata eta kutsadura akustiko oso handia jasaten dute, egun osoan zehar 
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11. Mugikortasuna eta garraio publikoa (87) 

• Transporte Público (31) 
• Lurraldebusaren prezioaren jaitsiera (2) 
• Garraio publikoak hobetzea (2) 
• Movilidad (2) 
• Garraio publiko gehio ipintzea, kotxea geroz eta gutxiago erabiltzeko. 
• Movilidad eléctrica 
• Reducir el uso del vehículo privado 
• La unificación de las tarifas de Bidegi en los 3 territorios 
• Establecer el pacto con Renfe (para la Mugi) 
• Mugikortasuna merketu 
• A-8 autobidea dohainekoa izatea. 
• Trena alta belosidadekua." 
• Garraio publikoa sarriago jartzea eta hobetzea 
• Modelo sostenible de movilidad 
• Metro no. No es necesario. 
• Transporte sostenible (modelo europeo de bicicletas) 
• Garraio publikoak hobetzea 
• "Egunero autobusa hartzean diru gutxiago kobratzea. 
• Errezil aldeko autobusen paradak hobetzea. Argiak jarri, batzuetan ilun dagoelako ez zaituzte 

ikusten eta ez dira geratzen 
• Garraio-sistema hobetzea (Lurraldebus). 
• Lurralde oreka, garraio publikoa, bizigarritasuna, enplegua. 
• Tener conexión con Bilbao, Vitoria y Baiona, no solo transporte, sino también en cultura, 

deporte y económicamente. 
• Seguir trabajando en transporte público con Lurraldebus y Renfe. Los precios de esta última 

para recorridos cortos son realmente abusivos. Renfe cobra lo mismo desde Villabona a Alegi 
que desde Anoeta a Tolosa y el trayecto es bastante inferior. 

• Potenciar transporte público de cercanías, abaratar billetes cercanías ADIF, son muy caros. 
• "La movilidad sostenible (menos camiones y coches) y mas bicicletas.  
• Ayudas para la compra de coches eléctricos y/o híbridos." 
• "Euskal Herriko 3 diputazio artean elkarlana. Herrialde ikuspuntua lantzea. Adb: abiatu, 

mugi... 
• Desarrollar el transporte público de manera que no sea necesario el coche y también habilitar 

medios para el uso de la bicicleta como medio de transporte." 
• Garraio publiko potente kotxea ekiditzeko: ingurumena hobeto zainduta legoke 
• Conseguir que, entre otras cosas, el transporte público sea más práctico y asequible en toda 

Gipuzkoa, incluso entre los pequeños municipios 
• y mejorar las comunicaciones para avanzar en el tejido industrial 
• Terminar y mejorar las obras del puerto de Mutriku y reducir el trafico a traves de esta 

población. 
• Mejora en las carreteras. Tener en cuenta los puntos mas conflictivos y mejorar. 
• A8a pasatzen da mendarotik eta zarataren kontrako pantailak eskatzen ditugu. 
• Tren zerbitzua hobetzea (maiztasuna gehitzea)" 
• Lurralde oreka komunikazioetan (ez bakarrik Donostia aldea) 
• Komunikazioak" 
• "Azpiegitura erronka bezala jarri baldin badut Irungo errepide sarearengatik da. 
• Carreteras gratis" 
• Lurralde guztietarko errepideen zainketak eguneratuak izatea. (kostaldea hobeto dago 

barnealdea baino) 
• Ez dut WIFIa lurraldebuseko autobusetan beharrezkoa ikusten 
• Herri txikietako garraio publikoan hobekuntzak egitea (puntualitatean batez ere). 
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• Potenciar el transporte publico en toda la provincia. 
• Inguruko lurraldeekin garraio loturak hobetzea 
• mejorar la comunicacion desde todos los pueblos hasta la capital. 
• Transporte público nocturno. 
• Mejora transporte desde astigarraga a poblaciones cercanas y barrios de donostia 
• tranporte público más eficiente 
• Garraioa denontzat berdinago (trena-Goienan+Deba) 
• Transporte publico: coche/persona= ¿por que no sensibilizar en la utilización del transporte 

público? Red cercanias Zumarraga /donostia. Necesario analizar horarios y servicios 
laborables y de fin de semana. 

• Garraio publikoa herrietatik beste herrietara. Hemendik-Tolosa-Goierri ingurura 
• zenbait lekuetako garraio publikoa ugaritzea edo hobetzea 
• Zerbitzu publikoa, garraioa, sarriago izatea herri txikietatik handiagoetara 
• Una movilidad intermodal coordinada con los municipios que facilite la comunicación entre los 

gipuzkoanos minimizando el impacto medioambiental que producen los combustibles fósiles 
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12. Berdintasuna (80) 

• Berdintasuna – Igualdad (28) 
• Igualdad de género (10) 
• Lucha contra la violencia de género (7) 
• Berdintasun politikak sustatzea (6). 
• Berdintasunean gipuzkoa eredua Guipúzcoa modelo en igualdad entre géneros (4) 
• Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna arlo ezberdinetan bermatzea (2) 
• Referente en políticas de igualdad entre géneros (3) 
• Conseguir igualdad en el trabajo (2) 
• Berdintasun hori handitu. 
• Berdintasunean aurrera egitea. Enpresa munduan emakumeek jasatzen duten diskriminazioa. 
• Crear igualdad de género en el mercado laboral y asegurar condiciones dignas para los 

trabajadores y los jóvenes que se incorporen al mercado. 
• Berdintasuna lanaren bitartez 
• La igualdad real de derechos para las mujeres: salarios, permisos igualitarios por natalidad... 
• Más igualdad salarial entre mujeres y hombres." 
• Sentirse igual a los demás. 
• Erronkarik nagusiena emakume eta gizonen arteko berdintasuna izango litzateke. 
• "Mujer empoderada" gipuzkoa como referente 
• Igualdad para todos en función progresiva, que se aplique ¡ya! 
• Ayuda en la prevención de los malos tratos. 
• genero-klase-arraza berdintasuna, guztiontzat 
• berdintasunaren aldeko proiektuak egitea. 
• Heziketa inklusibo eta berdintasuna mantentzen 
• Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatu 
• Participar en la igualdad entendiendo cada uno sus obligaciones 
• Egia esan ez dikit ez dudalako inoiz pentsatu baina denon berdintasunerako bidea egitea espero 

dut 
• Reto: entre un grupo de mujeres vamos a crear una asociacion que proteja y que apoye a 

mujeres vulnerables y en riesgo de exclusion social, en el barrio de egia. Solicitamos que la 
diputacion se interese y se informe sobre dicha situacion y necesitamos su apoyo para crear la 
asociación 
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13. Kontziliazioa (75) 

• Politicas de conciliación e igualdad (61) 
• Gipuzkoa kontziliatzio eta berdintasun politiketan eredua (2) 
• kontziliazio politikak enpresetan sustatzea 
• Gizartearen zahartzeari erantzun 
• Kontziliazioan eredua (aitatasun baimena luzatu) 
• Que las empresas garanticen y apliquen políticas de conciliación 
• Conciliar la vida laboral con profesional al 100%  ¿vacaciones colegio? 
• Kontziliazio eta berdintasun politikak indartu, denon artean Gipuzkoa aberasgarri bat izateko 
• Demografiak gora egiteko, kontziliazioa erraztu. Hezkuntzaren gabeziak kulturarekin 

konpentsatu. Pobretasuna ekiditu. 
• Kontziliazioa hobetu eta haurrak ekartzea erakargarriagoa egitea. Gizartea gaztetzea.  
• Kontziliazioa eta berdintasunerako lanak bideratzea 
• ayuda a las familias con hijos, conciliación laboral efectiva, servicios sociales para una 

población cada vez mas envejecida 
• El principal reto conciliación laboral familiar. Prestaciones economicas familiares nacionales. 

En las laborales fijarse Suiza. Economicas Francia. 
• Ayudas sociales y/o acuerdos con las empresas/empresariales con el fin de que se pueda 

compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Creo que esto imprescindible para que el 
índice de natalidad aumente.  
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14. Gizarte-ongizatea (71) 

 
• El bienestar social (7) 
• Garantizar el bienestar de las personas (3) 
• Ayudas a las familias en toda su extensión y ámbitos (3) 
• Recuperar condiciones de bienestar perdidas durante la crisis (2) 
• Reparto equitativo de la riqueza = justicia social (2) 
• Promocionando el bien estar de todos- aquí y fuera (2) 
• Poder seguir viviendo y trabajando en Gipuzkoa y mantener nuestro entorno tan peculiar (2) 
• Como el dinero para todo esto debe salir de algún sitio, que haya voluntad política tanto para 

acabar con la precariedad laboral como para que los más ricos aporten lo que verdaderamente 
les corresponde (2). 

• Buena calidad de vida - Bizitza kalitate ona duen lurraldea izatea  (2) 
• La igualdad y el bienestar (2) 
• Pobreziarekin bukatzea (2) 
• Garatzea pertsonen autonomía, guztiak gai izatea autonomoak izateko, gure bizitza izateko 
• Bertako nortasuna indartuko duten programen bidez Gipuzkoako jendeak aukera berdintsuak 

eta ezaugarri berdintsuak izatea (hizkuntza bertakoa, kirolak bertakoak, kultura era bai) 
• Ongizateko gizartea: enplegua, gizarte politikak, kontziliazioa, kulturaniztasuna: etorkin / 

errefuxiatuen integrazioa. 
• Pakea nahi baduzu ezin bestekoa aberats eta behartsuen arteko aldea murriztu 
• Que todos los gipuzkoanos podamos vivir dignamente. 
• Alcanzar mayor igualdad respecto al resto de provincias vascas (Bizkaia, Alava) 
• Gizarte politika indartu baina ez azpikontrata bidez.  
• Prosperar en general 
• Mirar mas por el bienestar ciudadano. 
• Gutxieneko soldata igo. 
• Soldata duinak izatea denentzat 
• Crecer como provincia 
• 0 hambre. 
• Repartición equitativa de los recursos 
• Aberastasun banaketa orekatuagoa egitea. Gizarte duala ekiditea  
• Mejorar la vida social, en general. Que los salarios se igualen más 
• Nivel de vida más justo e igualitario 
• Garantizar un nivel de vida que garantice nuestro bienestar 
• Mejorar calidad vida del ciudadano 
• Trabajar para , por y con las personas 
• Una sociedad igualitaria por encima de los intereses políticos. 
• Bizi kalitatea (errenta, osasuna, heziketa...) 
• Bertakoen bizi kalitatea hobetzea 
• La igualdad económica. Reducir la desigualdad 
• La desigualdad en la sociedad. 
• Ongizatearen sistemari eustea. 
• 1. mailako beharrakin ez espekulatzea.  
• Ongizatea, iraunkortasuna eta justizia 
• Generar riqueza y distribuirla de manera equilibrada en la sociedad 
• Territorio de referencia en políticas de sostenibilidad y equidad social 
• Que los que vivimos aquí nos ganemos el sueldo, bien sea con el trabajo, o si tienen una 

prestación, que sea a cambio de un servicio a la comunidad. 
• Crear una sociedad con una calidad de vida suficiente y exigente para todos los guipuzcoanos. 
• Herritar guztien oinarrizko eskubideak bermatzen dituzten politikak sustatzea (etxebizitza, 

enplegua, genero berdintasuna,...) 
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• Hutsik dauden etxebizitzak kontutan izanik, posible den neurrian erabili ditzagun duintasuna 
sustatuz eta dugun ingurugiroa gehiago errespetatu dezagun (mendi, itsaso...) 

• Trabajar para que los guipuzcoanos, todos, tengan las necesidades básicas cubiertas (salud, 
educación, vivienda). Ayuda a familias con miembros dependientes. 

• La conciliación entre lo ético y el progreso. Reequilibrar la riqueza. 
• Herriaren nahiak asetzea eta betetzea 
• Mantener el actual nivel de bienestar social sin aumentar la presión fiscal de las clases media 
• sSolo se ayuda a los del partido o a los ricos, en esta provincia, ser más justos con todas/os 
• Biztanle guzientzat beraien kabuz bizibide duina izateko aukera ziurtatzea Bizitza duina, 

pobrezia maila guztietan erradikatu. Etorkizuneko plan bat garantiak ematen digunak 
• No poner tantas pegas para las ayudas a la gente de aquí porque eso si tienes familia que te 

ayude la familia y a los de fuera se lo llevan todo y así no trabajan ninguno, y saben mucho 
como llevarse todo. 

• Desarrollo sostenible de la Provincia y mantenimiento de la calidad de vida a través de medidas 
para una gestión eficiente de residuos, mejora de la calidad de la tierra, el aire y el agua del 
territorio. 

  



 

2018KO AURREKONTU IREKIAK 

 

26 | I I .  E R A N S K I N A  

 

15. Turismoa– Turismo sostengarria (69) 

• Control y regulación del turismo: turismo sostenible (20) 
• Promoción del Turismo (16) 
• Incentivar turismo, aumentar alojamientos (2) 
• Turismoa probintziara zabaltzea, lurralde karga orekatu (2). 
• Principal reto crecer en ofertas turísticas de interés para extranjeros. Guias locales/paseos de 

interés. Demostrar interés por retener el turismo (2) 
• Turismoa kontrolatzea Donostian, Zumaian... jendea etxeak alokatzen hasi da. 
• No centrar su política en el turismo 
• Intentar tener un equilibrio entre el turismo y procurar que no se desmadre y estropeen nuestra 

naturaleza y costumbres. Desarrollo turístico equilibrado. 
• Conseguir que los turistas se queden por mas tiempo en Gipuzkoa 
• Nagusienetako bat turismoa dela iruditzen zait 
• "Itsasaldeko herrietan turismoa garatzeko plan egokia.  
• Turismoa Gipuzkoako barnealdera bideratzea ez kostaldera bakarrik. Turismoa kontrolatu. 
• Turismoan soilik zentratu Gabe, bizigarrritasuna lantzea. 
• Promocionar mas el turismo en pueblos como Arrasate. 
• Mayor distribución del turismo por municipios, zonas, etc... 
• Atraer al turismo de montaña, surfing y deportivo. Senderismo con guias etc... 
• Kosta aldean turismo zaintzea kalitatezko turismoa neurtu 
• Posicionarse como un referente mundial en turismo sostenible y de calidad 
• etor litekeen turismoa kontrolatua izatea 
• Turismo y ocio para jóvenes 
• Crear puestos de trabajo y potenciar el turismo pero diferente al de borrachera ( como la 

temporada del txotx en Hernani y Astigarraga) 
• Consolidar nuestra oferta turística 
• Herritarrak kontuan izango dituen turismo plana 
• Estrategia en común entre los 3 territorios desde el punto de vista turismo incluyendo Iparralde 
• Mejorar infraestructuras de cara al turismo, la práctica del ciclismo, pruebas deportivas, etc... 
• Turismo. En esta última temporada está creciendo mucho y creo que deberíamos reforzarlo. 
• Principal reto crecer en ofertas turísticas de interés para extranjeros. Guias locales/paseos de 

interés. Demostrar interés por retener el turismo 
• Obras en el patrimonio arquitectónico de la comarca, para paseos y atracción del turismo a 

estos entornos organizando actividades.Musica,Yoga etc..." 
• Promocionar la provincia como entorno de aventura, senderismo,recorridos rusticos,ejercicios 

en parques para todos,bicicleta. 
• Turismo arloan ari dira zuzentzen diru kopuru handiak eta horrek ez du aberastasunik sortzen 

eta gainera arazoak ekartzen ditu bai alkilergoan, bai kontratu baldintzatan, saturazioa... 
• Hacer todo lo posible para que el Turismo esté controlado y legal y no estalle la Turismofobia, 

que como estalle os repercutirá porque los turistas no votan pero la gente que vive aquí sí. 
• Creo que Gipuzkoa va a tener que enfrentarse a un turismo cada vez más masivo. Año tras año 

vemos en nuestras calles cómo aumenta el número de visitantes. Esto a priori es bueno, pero 
debemos ser capaces de no convertir a Donostia y a toda la provincia en un destino masivo de 
'chancleta'. Tengo la impresión de que estamos ahora en ese punto crítico, podemos oscilar 
hacia un turismo de calidad o hacia un turismo de perfil más bajo. Por las características de 
nuestra región, todo indicaba que aquí siempre tendríamos un turismo de perfil alto (precios 
elevados, tiempo variable, gastronomía de primer nivel...), pero si no somos capaces de ofrecer 
más que playa y pintxos, y con la cantidad disponible de pisos/apartamentos baratos para corta 
estancia, Donostia tiene todos los ingredientes para convertirse en el Benidorm del Cantábrico 
en 5 años. Tenemos que tener mucho cuidado. 

  



 

2018KO AURREKONTU IREKIAK 

 

27 | I I .  E R A N S K I N A  

 

16. Hirugarren adina eta mendekotasuna (67) 

• Servicios sociales y cuidados 3º edad (33) 
• Mas residencias para mayores (4). 
• 3. adineko pertsonak ongi babestea. Bai ere gazteen lehenengo lana bultzatzea. Dirua lortzeko 

fraudearen kontra borrokatzea.(3) 
• Mantener activa y sacar provecho de las personas de la 3º edad (2).  
• Mayor atención a las personas dependientes (2) 
• Tercera edad como modelo de bien atendido 
• Adinekoentzat zentro duinak. 
• mas ayudas a mayores a domicilio. 
• Servicios sociales: ayudas discapacitados-ancianos 
• Servicios sociales, dependencia, etc. 
• Atención a personas que viven solas. 
• Reducir su dependencia externa en ambitos como la energia y la alimentación 
• Cuidados de las personas mayores 
• Residencias,  Pisos Tutelados   búsqueda de otras alternativas  para una mejor calidad de vida 

de una población que cada vez vive más años, vive sola,  y con menos recursos económicos. 
• Asi como actividades, talleres  psicológicos., Terapias,   para fomentar la comunicación y el 

encuentro." 
• La seguridad de todos y en especial de las personas mayores mas vigilantes para los que están 

solos. 
• Crear espacios-actividades para las personas ya jubiladas, pero fisica  y mentalmente fuertes 
• zaharren egoitza gehiago 
• Cubrir las necesidades de las personas dependientes, que cada vez seremos más 
• Debarako: nagusien egoitza, trenaren ordutegiak hobetu, turismoa sustatzeko laguntzak 

(hotelak, parkinak), flisha, kultura aretoa." 
• Crear una red de charlas y cursillos para todas las edades y sobre todo para los jubilados 
• Asegurar el bienestar de nuestros mayores 
• Nagusien artatzea. 
• Atención a las personas dependientes 
• Calidad de vida de la 3ª edad 
• La media de edad de los guipuzcoanos . Necesidad de residencias públicas. 
• 3. adina ondo zaindut eta prezio egokietan. 
• Preparar mecanismos de servicio y profesionalidad para atención del problema anterior 

expresada: necesidades de personas mayores y solas 
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17. Hezkuntza (58) 

• hezkuntza – Educación (22) 
• Hezkuntza sisteman aurrerakuntza nagusiak egitea (2) 
• Eskola Publiko gehiago egitea (2) 
• Trabajar por conseguir cuanto antes una única Red de escuela vasca para todos (2) 
• Eskolako instalaziotarako, hobekuntzetarako dirulaguntzak (2).  
• Hezkuntza metodologian aldaketa drastikoa (2) 
• Duala: enpresa+ lanbide hezkiketa+ unibertsitatea 
• Hezkuntza publiko eta euskalduna 
• Mejorar y dar más becas a estudiantes 
• hezkuntza sistema aldatzea dena hobetuz 
• Cambiar el sistema educativo  
• Eskolaratzea eta eskola porrota 
• Hezkuntza-gazteekin. kontziliazioa. kultura. Fibra optikoa Aian. 
• Gazteen hezkuntza. 
• enseñanza publica de calidad 
• Hezkuntza eredu aurrerakoiak 
• Haurreskolek ordu gehiago irekitzea. Ordutegi "zailago" dugunentzat. 
• La educación técnica y humana para conseguir una vida digna con la aportación económica 

que todos debemos con nuestra responsabilidad 
• Cambio modelo educativo, no memorizar y enseñar a utilizar todas las herramientas, aprender a 

pensar y deducir 
• Hezkuntza publiko-kontzertatuaren arteko oreka sozioekonomikoa lortzea 
• mayor implicación en la educación pública. 
• Hezkuntza sistema hobetzea eta familia eta lana uztartzeko ekimenak bultzatzea 
• Impulsar nuevos modelos educativos en las ikastolas y verdaderas políticas de conciliación 
• Hezkuntza publiko-kontzertatuaren arteko oreka soxioekonomikoa lortzea 
• Hezkuntza: haurrek behar adina medio (irakasle-egoitza) izatea. Batez ere zailtasunak 

dituztenean. 
• Orientación de la educación a los nichos de trabajo 
• Adecuar la oferta formativa a la realidad económica actual. 
• Dotar a los pequeños de las mejores condiciones de futuro potenciando: educación, sanidad, 

empleo 
• Ayuda para todos los guipuzcoanos en servicio social y más becas para educación 
• Belaunaldi berrien hezkuntza. Gazte gehienak parranda egitea nahiago dute; erosoa da; 

formakuntzak eskatzen duen autodiziplina eta lana baino. 14-18 ikasleentzako formakuntza 
udalekuak lagun dezakete. 

• Formar una sociedad mas justa donde exista igualdad de oportunidades y donde se refuerce la 
educación, que es la base para que todos los problemas de hoy desaparezcan, educando a los 
futuros niños que otra sociedad es posible. 

• Hezkuntza: pertsonak ondo prestatuta egon behar dute bata besteei berdintasunean eta 
errespetuan zerbitzatzeko / laguntzeko 
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18. Gobernu Irekia (57) 

• Gardentasuna instituzioetan (15) 
• Partehartzea sustatu: jendearen iritziak kontutan izan (4) 
• Herriaren nahiak betetzea, aurretik aipatutakoak aurrera eramatea (3) 
• Herritarren iritziak bideratzea, itxurak egin Gabe (2) 
• Cambiar las políticas que favorecen por políticas que favorezcan la ciudadanía (2). 
• Referente en transparencia 
• Transparencia y responsabilidad de la Diputación. 
• Mas atención a las propuestas ciudadanas. 
• Langileen parte hartzea organizazioetan. 
• Herritarrak entzutea 
• Aspaldiko legeak begiratu eta gaur egungo gizarteari erantzun. 
• Cultura participativa; más implicación de ciudadanos y entidades 
• Seguir informando sobre la gestión del dinero público 
• Rendición de cuentas; saber cómo se gasta el dinero público; partidas desglosadas 
• Fomentar la transparencia y gobierno abierto 
• Saber la gestion del dinero publico 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Diruen kudeaketa ondo egitea 
• Dejar de ser tan hermética, hay que abrir la mente 
• Escuchar a los ciudadanos, cambiar el modo de gobernar 
• Aurreko proposamenei aurre egitea. 
• Reducir los jornales de los políticos. 
• Herritarren beharrei entzutea, gustora egon daitezen. 
• Tomar decisiones y llevarlas a cabo rapidamente. 
• Politikoek haien artean ondo konpontzea 
• Parte hartzaile eta euskaldunagoa 
• Herritarrak gustora eta baleatuak sentitzeko proposamen guztiak kontuan hartzea 

Transparencia. No contratar empresas involucradas en tramas de corrupción (Urbaser, FCC...) 
• Politikarien soldatak gehiago kuestionatzea, beraien lanean fundamentu gehiago exijitzea. 

Begiratu itzazue aurreko parte hartze prozesuan zer atera zen eta mareatu gutxiago jendea. 
• Biztanlegoak parte hartze aktiboa izatea dauden arazoak konpontzeko: zaborrak, iruzurra... 
• Politika egiteko modua aldatu eta jendearen arazo errealei erreparatu 
• Prozesu partehartzaile eta binkulanteak martxan jartzea gizarte gaiei aurre egiteko 

(ingurumena, justizia soziala eta euskal kultura) 
• Haur eta gazteentzako hiri eta herriak sustatzea. Herritarren parte hartze eta galdeketak 

bultzatu eta babestu. 
• Enpleguaz gain, azpiegiturekin hartzen diren erabakiak, kontsentsuatuak izan beharko lirateke 

(adb: inzineradora) 
• Que el crecimiento económico sea consensuado con los diferentes estratos sociales, incluyendo 

el cuidado del medio ambiente y atendiendo las desigualdades sociales. 
• Revisar el lenguaje administrativo de las leyes que regulan la concesion de ayudas economicas 

(por ej. La rgi) para que sean de facil comprension para los profesionales y la ciudadanía 
• Que todos los documentos públicos estén en lectura fácil para poder acceder a la información 
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19. Industria (52) 

• Fortalecer la industria (29) 
• Mantener nivel industrial puntero en Europa. (2) 
• Reparto del trabajo que deja la industria 4.0 (2) 
• Industrian eta innobazioan erreferente bat izatea (2) 
• Gestiones para recuperar e incrementar el sector industrial. 
• Industria murrizketa 
• Competitividad industrial 
• "Plan industrial integrala!!! 
• Industria gehiago modernizatu eta lanpostu duinak sortu 
• Adaptación de industria a la globalización sin deslocalizar 
• La cuarta revolución industrial. 
• Bere enpresak mende berriko erronketarako prestatu. Modelo industriala beste empresa mota 

berri batzuekin konplementatu 
• Industrian gero eta persona gehiagorentzat lana sortu, enpresa batek inbertsio handiak egiten 

ditu makinarian baina oso gutxi bere langilerian 
• Lantegiendako laguntzak sustatzea. 
• Industriaren lehiakortasuna. 
• Zahartzaro prozesuetan egiten diren inbertsioak ikusita, nork mantenduko ditu? jende berria 

erakarri behar dugu, gure industria jende nahikoa eduki dezan. Formakuntzak industriara 
bideratu. 

• Recuperación industrial 
• Herrialde txikia da eta potenziatu behar dugu industria eta ingurumena errespetatu. Ez dugu 

behar azpiegitura handi gehiago 
• La adecuación de la Enseñanza Profesional a las nuevas necesidades de la industria del futuro 

Prevision para el pleno empleo del futuro; educación cultural; vertebración equilibrada de la 
agricultura, industria, naturaleza y sanidad. 

• Ayudar a las pequeñas empresas del sector del metal, para que sigan siendo el sostén 
económico del pueblo. Vergonzoso que siempre se queden las ayudas las grandes empresas 

• Asegurarse un tejido industrial donde impere las leyes justas de creación de riqueza, 
debidamente repartidas, donde estos formen auténticos ciudadanos 
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20. Kultura (47) 

• Kultura bultzatu (28) 
• Aumentar bono cultura (3) 
• Kultur etxe gehiago herrietan (2) 
• Kultura bonoaren prezioa jeistea (2) 
• Kulturan lan audiobisualak egin. 
• Kultura sustatzea eta bermatzea denontzako. 
• Bertakoa mantentzea, gure hizkuntza eta kultura. 
• Kultura bultzatzea eta gure etorkizuna gure eskura jartzea 
• Kultura+musika (toki askotan bizi eta gero, nabaritzen da dotatuak gaudela) 
• Euskal cultura mundura atera 
• Euskal kulturaren inguruan mila erronka daude... sustatu!!! 

• En mi opinión debería ser uno de los principales retos la cultura, creo que un pueblo con 
cultura crece más y mejor 

• Kultura nahiko sustatua dago. Ingurumena askoz gehiago zaintzea, lur planeta oso 
garrantzitsua baita. 

• Kultura sustatzeko ekitaldi gehiago egitea (idazleen hitzaldiak, zinema,musika...) 
• Areto berria kontzertutarako. 
• Kultura sorkuntza ez soilik eraikin eta festival handiak. 
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21. Zientzia eta berrikuntza (47) 

• Mas inversión en I+D+I (18) 
• ikerketa gehiago (4) 
• Internet super-azkar sarea osatu (2) 
• Ser líder en innovación (2) 
• Modernización 
• La tecnología general 
• Ikerketaren alde lan egin eta inbertitzea 
• Ikasketak bukatu 
• Informatika 
• Ciberseguridad 
• Fomentar el emprendimiento, la innovación 
• Teknologi berriak indartzea sektore guztietan 
• Apoyar al desarrollo de nuevas tecnologías para empresas 
• Becas para el desarrollo de estudios pioneros 
• Invertir en I+D+I para que nuestros jóvenes no tengan que emigra 
• ahal den neurrian ekonomia suspertzeko zein berrikuntzan eta ikerketa 
• Innovación en energías renovables, transporte eficiente y ecológico y consumo sostenible. 
• Ikerketa eta berrikuntzan beste batzuen jarraitzaile izatetik lidergoa izatera pasatzea. 
• Mantenerse puntero en tecnología, se puede, debido a la oferta educativa tecnológica en nuestro 

territorio: ingenierias, formación profesional ... esto tiene que revertir en la oferta laboral. 
• Una política de empleo que de valor a i+D+I y educación para afrontar el futuro con garantía 
• Garai batean Aldundiak ikerkuntzari laguntzak ematen zituen. Ez ziren laguntza handiak baina 

EHUko ikerkuntza talde txikientzat oso lagungarriak ziren. Laguntza horiek ia desagertu dira. 
• También es necesario apoyar con el máximo esfuerzo posible la investigación en las áreas del 

conocimiento con un mayor potencial de crecimiento y desarrollo futuros. Hasta ahora hemos 
sido un taller mecánico , somos excelentes mecánicos , hacemos bienes de equipo y maquinaria 
inmejorables , pero en otras áreas no destacamos tanto : Informática , electrónica , nuevos 
materiales , nuevas energías , bioquímica , química en general , etc . . etc . 

• En un mundo cada vez más globalizado creo que el principal reto de futuro de Gipuzkoa se 
encuentra en el ámbito de la Tecnología y Competitividad. Por ello creo que el gasto público 
debe orientarse más hacia la inversión, tanto en educación como en inversión material y 
tecnológica (cuyos efectos son estructurales) que al gasto corriente (de efectos coyunturales y 
efímeros). 

• Ciencia: España gasta un poco de dineros que son "extras", como una donativa. No es 
sostenible, y en este modo rápidamente seria en la tercera fila de producción, innovación, 
desarollo, con menos empleo. En Gipuzkoa, hay que tomar decisiones, p.e. entre turismo, 
transoprte, desarollo, ciencia. Una ciencia sostenible necesita 3% del PIB (cifra Union 
Europea). 

• ikerketa eta esperimentazio zentro bat, software, elektronika, mekanika, .. ikertzaile libretik 
joaten direnentzat.(sormen librea, irakasle barik, amerikar garaje estilo bezalakoak)" 
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22. Etxebizitza (36) 

• Etxebizitza – vivienda (11) 
• Abaratar el coste de los alquileres de vivienda. Facilitar o aumentar la demanda de vivienda de 

alquiler (3) 
• Mas facilidades para obtener  vivienda (2) 
• Gazteentzat etxebizitza sozialak egitea. Gazteei gurasoen etxeetatik ateratzen laguntzea (2) 
• Alokairu sozialetan oinarritutako etxebizitza politika sustatzea 
• Etxebizitza duin bat edukitzeko 
• Gizartearen zaharkitzea aipatu da hitzaldian, lekua egongo al da zahar etxeetan? edo zerbitzu 

gehiago bidaliko al dira etxeetara? 
• Denak etxea eta jana edukitzea 
• Etxebizitzako diru laguntza gehiago 
• Vivienda exclusion social 
• Bajar la vivienda 
• Quitar los desaucios 
• Landaguneak bizirik mantentzeko beharra dago. Etxebizitza berriak egiteko kondizioak aldatu 

beharrak daude. 
• Gazteentzako etxebizitza arazoa konpontzea. 
• VPO etxe gehiago egin. 
• Etxebizitzako alokaerarako sistemak erregularizatzea soldaten arabera.  
•  Etxebizitza eta lehenengo mailako beharrekin ez espekulatzea.  
• jóvenes facilidades para est@s en el acceso a vivienda 
• Aurrera egitea, lan arloan, etxebizitza, egunerokotasunean 
• Etxebizitzako diru laguntza gehiago jartzea eta adin eperik ez izatea edo patrimonioak baditu 

ondo begiratzea." 
• Bizilagun sarea eta etxean bizi programan gaineko informazioa behar da eta programa horiek 

gauzatzeko errastasunak. 
• Que todas las viviendas vacías y en desuso, se habiten, y realmente, un alquiler simbólico a 

cambio de habitar y el cuidado y/o mejora de la vivienda. 
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23. Jaiotza-tasa eta zahartzea (34) 

• El envejecimiento de la población (15) 
• Conseguir mayor tasa de natalidad (6) 
• Mas facilidades para poder tener hijos (2). 
• Intentar resolver desde ya el envejecimiento de la población de Euskal Herria. Problema real de 

costosa y sobretodo compleja solución (2). 
• La natalidad, facilitar recursos a las familias, sus hijos son el futuro 
• Mantener y aumentar la población mediante medidas que favorezcan la maternidad 
• Que se le ayude a las familias con niños pequeños 
• Facilidades para crear familia: piso, descendencia  
• La maternidad y la familia 
• Demografia 
• Crecimiento de la población 
• El envejecimiento de la población. Establecer estrategias o políticas favorables al aumento de la 

natalidad. 
• Más niños/as para evitar el envejecimiento que ya es una realidad. 
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24. Nekazaritza eta arrantza (33) 

• Agricultura (3) 
• La promocion del sector primario - ayudas (3) 
• Lehenengo sektorea bultzatzea eta baita bertako produktuak (2) 
• Landa eremua indartu.   
• Nekazaritzari lagundu. Arrantzaleei lagundu 
• Elikadura 
• Conservar la vida rural. 
• Huertas ecológicas 
• Ayudas a jóvenes agricultores 
• Nekazariei diru-laguntza ematea bertan gelditzeko 
• Ingurumena, nekazaritza, abeltzaintza 
• Conseguir ser autosuficientes con nuestros productos locales. Soberanía alimentaria. 
• Desarrollo producto local. 
• Cuidar y proteger los productos locales. 
• Lehenengo sektorea berpiztea 
• Herritarren bizimodu hobetzea, osasuna, ingurumena, hezkuntza bezalako arloak zainduz eta 

bereziki landagune, baserriak, gure herriaren identitate nagusia eta bereizgarria delako 
• Nekazari gazteentzako diru laguntzak nekazaritza ez desagertzeko 
• Arrantza babestea. 
• Tokian tokiko produktuak babestu eta bultzatzea 
• gazteen prestakuntza nekazariak eta abeltzaintza elkar lotzeko 
• Nekazariei laguntzak. 
• Bertako produktuen salmenta bultzatu eta merkataratzea erraztu 
• Nekazaritza zaindu. 
• Baserri bideak. 
• Bertako nekazaritza bultzatu  
• Baserritarren etorkizuna hobetzea. 
• Geroz eta jasangarriagoak izaten ahalegindu beharko eta bertako produktuak erabili 
• Industria nekazaritza, Inbertsio gehiago, subentzio gehiago 
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25. Zerga-sistema eta zorra (33) 

• distribución de la riqueza mediante una fiscalidad realmente progresiva (3) 
• Disminuir los impuestos a los ciudadanos (2) 
• Zerrenda fiskalak 
• Fiskalitatea 
• Revisar y rebajar impuestos, sobre todo, para pensionistas 
• Revisar la política fiscal 
• Para que las personas hagan gastos lo primero que debería hacerse es intentar bajar las tasas 

de todo 
• Politika fiskala aldatzea. Kalitatezko enplegua bermatzea. 
• Pensar la política fiscal. 
• Reducir impuesto transmisiones patrimoniales y donaciones 
• Suprimir el impuesto de patrimonio. Como en Bizkaia, Alava, Madrid y otros más 
• Fiskalitatea aldatu 
• Gizarte Berdintasuna (gutxien eta gehien irabazten dutenen aldea murriztea) 
• Unificar criterios fiscales en los 3 territorios 
• Zergen organizazioa hobeto 
• No endeudarnos 
• Mayor control del gasto público 
• Estabilizar los sueldos 
• presio fiskala orekatua 
• Que no haya parados y menos desigualdades. 
• Politika fiskala aldatzea 
• Gastuaren kontrol zehatza eta auditoretza sistematikoak egitea 
• Lograr una Guipuzcoa má igual exigiendo al pago de mas impuestos a los que mas tienen y 

menos a los que no tienen 
• Politika fiskala aldatzea. Gizarte politika berrikustea. Dirulaguntza bai, baina enplegua ere 

bilatu behar dute 
• Redistribución de la riqueza, a través de un sistema impositivo claro, proporcional, y que sea 

explicado a todos los ciudadanos. Transparencia entre las instituciones con los ciudadanos. 
Poner fín a cualquier tipo de despilfarro, duplicidad de organismo público, etc Que las 
instituciones den un servicio de calidad y con horarios que se adapten a los horarios de trabajo 
de los ciudadanos ( y no alrevés, que los trabajadores, ahora tienen que salir de trabajar para 
hacer la mayoría de trámites), para que la carga de la deuda pública vaya reduciéndose, e 
incremente el % de dinero público que se dedica a INVERSION y no al pago de intereses de 
dicha deuda 

• Crear una sensación de que los recursos generados por los impuestos son gastados por el bien 
común, no generando obra pública para enriquecer a constructoras, ni que parezca que se dan 
ayudas sociales sin ton ni son y sin ninguna contrapartida para la sociedad, creando una 
obligación de los beneficiarios de las ayudas de realizar distintos trabajos sociales que la 
administración crearía 

• Lograr un sistema fiscal más simple, que facilite el entendimiento de la mayoría de la 
ciudadanía, sin tantas excepciones y casos especiales cuando no haya motivos; y lograr la 
unificación de impuestos y servicios gratuitos con las diputaciones de Araba y Bizkaia; 
agrupando poderes para el Gobierno Vasco, disminuyendo al mismo tiempo el peso del sector 
público para el bolsillo de los contribuyentes (menos funcionarios, menos días "canosos", 
horarios veraniegos, etc, de forma que la calidad del servicio para el ciudadano vaya 
mejorando. 

• Armonizar con Bizkaia y Araba, la forma de ceder más competencias al Gobierno Vasco, 
simplificando el módelo fiscal; que esté sea más simple y sea explicado a todos los ciudadanos. 
Diferentes formas de tributos a empresas, ya sean cooperativas o no; lo que implica la 
tributación por módulos, los autónomos ,etc,etc. Tratando de ""adelgazar"" el sistema público , 
aprovechando las nuevas tecnologías, reducir el número de funcionarios, número de 
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instituciones públicas que solapan, etc, etc; aplicando un horario ágil y flexible, de modo que 
las insituciones y funcionarios se adapten (con horario de entrada y salida diferentes durante la 
semana,para cubrir un espectro superior de horas, incluyendo algunos servicios algún fin de 
semana al mes, etc, sin aumentar el número real de horas) de forma que los trabajadores con 
horarios especiales o que trabajen lejos de su localidad, puedan seguir realizando trámites 
presenciales si lo requieren. Y así poder crecer de forma ordenada, sin tener que acudir a la 
financiación externa en tan alto porcentaje con el peligro del incremento de interes,deficit, 
etc,etc 

• Diru publikoaz (45 urtetik gorakoenak barne) erabilera juxtua egitea. Eta diru publikoaz 
baliatzen diren enpresei, (ikastaroak egiteko) 45 urtetik gorako pertsonak ere (portzentai bat) 
hartzea behartzea. Horrela ezean, bere praikatik ordain bitzate ikastaroak. 

• Una verdadera reforma fiscal y no una reforma que cambie todo para que no cambie nada.Si de 
verdad queremos una sociedad mas justa , equilibrada y cohesionada , no podemos permitir que 
cada vez haya  mas diferencias entre unos y otros. Que van a hacer nuestros jovenes, que 
proyecto de vida les espera, que ilusion de futuro. Donde van a poder trabajar,  en el 
extranjero? Tenemos que equilibrar esta sociedad en el sentido mas amplio de la palabra  por 
que si no iremos provocando cada vez mas desastres en todos los ambitos de la vida." 
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26. Osasuna (30) 

• Osasuna – Sanidad (22) 
• Gehiago inbertitu osakidetzan 
• Osasun zerbitzuak sustatzea 
• Drogomenpekotasuna 
• Servicios sanitarios, salud y sociales 
• Agilizar la demora en Osakidetza. 
• sanidad publica de calidad 
• No más recortes en sanidad 
• Osasungintza sistema propioak izateko indarra egin, nahiz eta bere eskumena ez den. 
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27. Gizarte laguntzak (30) 

• Mejorar las pensiones - Pentsioak (6) 
• Mantener el estado del bienestar: pensiones, sanidad publica (2) 
• Servicios de atención para desempleados 
• Gestionar competencia pensiones desde el Gobierno Vasco 
• Gazteen jubilatu ahal izatea etorkizunean (pentsioak ez desagertarazte). 
• jubilazio eta laguntzak hobetzea 
• Ayuda a desempleados / grupos en riesgo 
• Diputazioko laguntza hobeak jasotzea 
• Reparto equitativo en las ayudas 
• Ayudas sociales. 
• jubilatuen soldata txikiak handitu. 
• jubilazioa ondo kobratzen 
• Nik uste det, lehenengo laguntza behar dute hemengo jendeak, oso minduta nago ezer egin gabe, 

dena ematen zaielako kanpoko jendeari. 
• asegurar la jubilación. 
• Que todos los guipuzcoanos podamos vivir mejor. Las ayudas están mal repartidas. 
• Conseguir la igualdad laboral y de prestación para personas autonomas y trabajadoras por 

cuenta ajena. 
• Gizartearen ongizatea bermatuko duen politika bultzatzea (diru-laguntzak, alokairu sozialak 

etab 
• Ayudar a las familias que se han quedado sin trabajo, y ayudarlas de verdad!!! No con 

palabras, sino con hechos. 
• Laguntzak hobeto bideratu eta landaguneetan bizitzak egiteko legeak hobeto bideratu ezinezko 

gauzak basterean utzita 
• Mayor igualdad en las ayudas sociales entre la población autóctona y migrante 
• Más ayudas para familia y sobre todo numerosas (que los extranjeros que tienen más ayudas 

que nosotros). Todos iguales. 
• Ayudas para la unidad familiar (ayudas para reducciones de jornada/ ayudas a familias 

numerosas et...) 
• El descontento que entre la población autóctona puede crear el aumento incesante de recursos 

para mantener a personas que vienen de fuera y no trabajan, viven de las ayudas y no aportan 
absolutamente nada para el mantenimiento de la sociedad. Hay países que empezaron con estos 
problemas hace años (Francia, Bélgica,...) y ahora están como están. Espero que seamos 
capaces de aprender de sus errores. 

• En cuanto a las pensiones, aumento anual del IPC y no el actual y congelado del 0,25% 
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28. Administrazio publikoa eta politika (23) 

• Zerbitzu publikoetan murrizketarik ez (3). 
• Oposaketa dexenteak (2) 
• Kudeaketaren efizientzia. Eraginkortasuna. 
• Politikoek garbi jokatzea 
• La productividad y efectividad real de políticos y funcionarios. 
• Zerbitzu publikoak hobetzea 
• Abrir las vías para opositar a puestos públicos 
• No emplear publicidad con fines partidistas 
• Mejores personas en el gobierno: más honradas y honestas 
• No hacer gastos superfluos. Mirar bien qué y cómo se debe gastar. 
• Ningún funcionario ""sin un contenido de trabajo medible 
• Igualdad real entre las personas subcontratadas y el personal de la Diputación. 
• La estabilidad política . 
• Dauken indar korrelazioak ikusita, Gipuzkoa burujabetza prozesu bat bultzatzen inplikatu behar 

dela uste dut. Autogobernu gehiagorekin ongizate gehiago esan ohi da, burujabetzarekin 
gehiago.  

• Tratar de beneficiarse de las nuevas tecnologías, para progresivamente ir reduciendo el número 
de personal de las instituciones públicas, funcionarios, etc , tratando de aumentar la eficacia de 
las tareas y el horario en que ciertos trámites administrativos puedan ser realizados (mediante 
email-s, o teleoperadores, etc) 

• Destinar recursos al control de los reclutamientos de personal laboral en instituciones públicas, 
cuando no son por convocatoria abierta,tratar de reducir las convocatorias cerradas, 
designaciones "" a dedo"". Evitar duplicidades con otras instituciones públicas,Ir igualando las 
condiciones laborales de los funcionarios con los de la empresa privada, etc, con el fín de que 
no sea necesario endeudarse en un porcentaje tan alto del PIB para crecer de forma ordenada y 
sostenida 

• aumentar la transparencia, el diálogo con los ciudadanos, y pequeños ""referendums"" sobre 
diferentes temas que atañen a los ciudadan@s. 

• "Partidu politikoek herriaren ongi izatean lan egin dezaten eta ez beraien interesengan.  
• Partiduek herria ez konfrontatzea gorrotoz eta herria banatzen ez saiatzea bozkak lortzeko." 
• Politika hobetzea. Partidu politikoen artean erronkarik ez egotea, elkarrizketa sustatzea eta 

lankidetzaren bidez arlo guztietan parte hartzea. 
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29. Enpresak (22) 

• Facilidad creación empresas  (2) 
• Apoyo para el desarrollo de las pymes 
• Fortalecer y crear empresas 
• Enpresa txiki eta ertainak sustatzea. Kooperatibismoa zabaltzea. 
• Enpresa laguntzea. Enpresa Arcelor eta Gallardo berriz irekitzea. 
• Zergak igo behar zaizkie enpresa handiei. 
• Debabarrenean gizarte enpresen sorrera sustatzea.   
•  Gizarteratzeko enpresen sorrerak sustatzea.  
• Ekonomia berdindu bat, enpresa txikiei laguntza.  
• Recuperar el espíritu emprendedor vasco. 
• Mismas ayudas y el mismo apoyo para todas las cooperativas 
• Asociación de PYMES complementarias para competir en el mercado con grandes empresas. 
• Ayuda a empresas locales a generar empleo y atraer nuevas empresas, parque tecnológico 
• Ayudar a las pequeñas empresas del sector del metal, para que sigan siendo el sostén 

económico del pueblo. Vergonzoso que siempre se queden las ayudas las grandes empresas. 
• Crear un tejido de CEIS comarcalizado, capaces de promover una intensa 

INTERCOOPERACION entre PYMES, CCTT, UNIVERSIDAD, CONSULTORIAS, CAMARA 
COMERCIO, ETC... 

• Enpresen sorrerarako laguntza gehiago (gizarte segurantza). Dirulaguntzak 
• Crear empleo para ello hay que potenciar el espíritu emprendedor, apoyando a los 

emprendedores, reduciendo su carga tributaria y simplificando los trámites para la creación de 
nuevas empresas 

• Tiene que crearse un tejido empresarial con productos y servicios de alto valor añadido , para 
ello es fundamnetal que se aborde con mucho entusiasmo una política educativa que facilite la 
formación de cuadros superiores y medios muy bien preparados 

• Atraer empresas de alta tecnología y no polucionantes (ej: farmaceuticas) 
• Promoción de las empresas para que crezca la economía y se generen puestos de trabajo fijo y 

de calidad. 
• Deslokalizatzea enpresenak 
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30. Lurralde Oreka (21) 

• Lurralde oreka (5) 
• Herrien parekontasuna hiriburuekiko (2).  
• centrarse en pueblos 
• Lurraldea batu. 
• Que acceder a otros pueblos sea más sencillo y barato 
• Mejora política territorial. Herri txikietan inbertsio gehiago egin ez hainbeste hiriburuan. 

Pentsatu herri txikietaz ere. Gipuzkoa dena da. 
• Equilibrio territorial en servicios. 
• Lurraldearen oreka mantentzea arlo guztietan: azpiegituretan, biztanleriaren dentsitatean, 

landagune eta hiriguneen artean, enpresa garapenean... 
• Lograr que Gipuzkoa sea modelo y referente para otros pueblos 
• Probintzia guztia herri bat haundia izango balitz bezala. Herri txikiak kontatzeko herri haundiak 

bezala 
• Mantener la igualdad entre los pueblos e invertir en ellos de una forma responsable y justa. 
• Herri txikiak kontuan hartu. Lan guztiak hiri handietan egiten dira eta ez dago ezer herri 

txikietan. 
• Probintzia ikuspegiaz haratago Euskal Herri ikuspegia sustatzea. Gipuzkoa gutxiago, E. Herria 

gehiago  
• "Lurralde oreka" benetan gauzatzeko, Donostialdean gehiago inbertitu gabe, Gipuzkoako beste 

herrietan inbertitzea... 
• Kohesioa, inbertsioak lurralde guztira zabaltzea. Deban adibidez geroz eta urrutiago sentitzen 

gara. garraiobide falta nabarmena, kultura azpieguturak falta ditugu. 
• Ez gastatu lan handietan baizik eta herri txikietan 
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31. Independentzia eta Autonomia (15) 

• Independencia (5) 
• Gure etorkizuna gure esku jartzea (3) 
• Españiagandik banantzea (2) 
• Euskal konstituzioaren borradoreak idazteari ekin. 
• Madriletik separatzea 
• Burujabetza aldeko apostua 
• Lograr mayores cuotas de autonomía política. 
• Erabakitzeko eskubidearen aldeko bidean urratsak ematea. 
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32. Bidegorriak (15) 

• Mas bidegorris (6) 
• Deba-Mutriku bidegorria. (2) 
• Bidegorris (sobre todo en pueblos pequeños) 
• Bidegorria-debabarrenean. 
• Bidegorria Elgoibar-Deba hondartzara joateko.  
• -Bide gorriak sustatzea (hondartzara joateko eta abar...)   
• Bidegorriak egin eta mendiko rutak ondo markatu ta garbi izan bidea. 
• Carril bici/ bidegorri en las ciudades: por ejemplo Irun: no tiene carril bici en todo el casco 

urbano. Entre hondarribi-Irun: tampoco (uno pequeño) 
• Herriak bata bestearekin lotuko dituen benetako bidegorri sarea. Autoak alde batera uztea 

bultzatuko duten azpiegiturak egitea ibilbide motzetan 
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33. Langile autonomoak (10) 

• Mas ayudas a los autónomos (4)  
• Ayudas para pequeñas empresas y sobre todo autonomos 
• Equiparar condiciones laborales entre autónomos y asalariados 
• Igualdad entre trabajadores y autonomos 
• Mejora condiciones para los autónomos 
• Generar empleo. Con mas ayudas para autonomos y autonomos societarios 
• Un sistema que facilite la estabilidad de los autónomos, y que el sistema nos garantice la 

estabilidad y futura economía 
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34. Energia (9) 

• Energia (2) 
• Energia mas barata 
• Energia sostenible 
• Energia berriztagarriak %30era iristea, ingurumena zaintzeko 
• Energia berriztagarriak, gehiago egin beharko genukeela. Turismoa: barruko "hiriak" landu. 
• Lurralde jasangarria izatea: horretarako energiaren kontsumoa gutxitu (industria eta 

garraioan). 
• Crear estructuras que faciliten el poder vivir mas en cercanía con el entorno, producir energías 

sin contratarlas, concienciar en estas cosas a la población... buscar el modo de vivir mas en 
cercanía con la tierra y los recursos que disponemos. 

• Dudarik ez dago gipuzkoarron eta denon etorkizuneko ardura nagusia errekurtso energetiko eta 
hondakinen gestio eta erabilpen etikoa direla (empresa handiekiko menpekotasuna murriztuz) 
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35. Kirola (8) 

• Kirola (2) 
• Nuevo Anoeta (2) 
• kirol agenda anitza sortu 
• Kirol guztietan garrantzi handia ematea. 
• Destinar mas dinero a deportes que no sean el fútbol ( destinar mas dinero, y esfuerzos en 

general) 
• Fomentar el deporte femenino (pelota) 
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36. Merkataritza eta ostalaritza (8) 

• Comercio: plan de apoyo a emprendedores ¿por que no se arropa a cambios generacionales? 
• Mejora de la calidad de la hostelería,terrazas y bares de calidad, con cursos de idiomas para el 

sector y servicio de atención al cliente. 
• -Adecuación de los horarios de los comercios de ropa y mejoras en las calles principales de la 

localidad.Obligar a los dueños a alquilar dichos locales del centro para mejorar su imagen. 
• Que el desempleo llegue al 0%. Desempleo local/comercio y el consumo local 
• La economía en la pequeña empresa y pequeño comercio en los barrios y pueblos de Gipuzkoa 
• Ayudar a los pequeños comercios 
• Fomentar e impulsar comercio local 
• Merkataritzan askok egiten duten promozioa "BEZik gabeko eguna" esanez ekiditu. 
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37.  Espazio publikoa (4) 

• Regeneración de espacios abandonados 
• Mejoras urbanísticas 
• GESTION PUBLICA DEL ESPACIO PUBLICO 
• Más recursos de ocio y tiempo libre para los y las jóvenes (parques cubiertos, polideportivos) 
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38. Beste batzuk (59) 

• Legalizar la marihuana (3) 
• crear una parada de tren (Renfe) entre Donostia y Loiola (2) 
• Sacar todos los presos políticos de las prisiones (2) 
• Mutriku es el gran olvidado de toda Gipuzkoa (2). 
• Que siga igual (2) 
• Animaliak ez erabili festetan 
• Pensar más en la ciudadanía y menos a las empresas 
• Biztanlegoa zaindu erronka erraldoia bigarren mailara pasa 
• Casa de cultura en Hernani 
• Conseguir que todo vaya bien y siga como hasta ahora 
• Tabakalera, mejoras... 
• Que siga funcionando la limpieza de la ciudad 
• El paseo del Urumea de SS 
• Polizien biktimak nola ez dezute negoziatu Madrilen. Preso politiko gaixoak askatzeko 

inplikazioa 
• Zoriontsuak izatea 
• Lezoko kaia herriarentzat 
• Globalizazioan ez galdu gure nortasuna. 
• Droga desagertzea 
• Mas presencia en el entorno geo-politico. 
• Madrileko trasteak kendu. 
• Kutsadura akustikoa: leku oso zaratatsuetan bizi gera: osasun arazoak sortzen ditu 
• Acabar con el capitalismo 
• Que se vayan todos los gobernantes 
• Las necesidades de las personas estén cubiertas 
• Igual trato que a los vizcaínos. 
• Muerte digna. 
• Hacer las cosas bien a la primera. 
• Seguimiento de las acciones. 
• Mejora continua 
• No tener esto lleno de yihadistas, traficantes que viven del R.G.I. 
• Gipuzkoaren nazioarteko proiekzioa 
• Todo es muy importante 
• Más trabajo y que los diputados y ediles de los ayuntamientos se bajen el sueldo 
•  Lan munduko aldaketak babestu.  
• Que los políticos no sean profesionales. 
• Aprobación derecho a eutanasia. No alargar la vida de ancianos sin calidad 
• Trintxerpe proiektu aurre egin eta ondo egin eta San Pedroko portu baita 
• No perder la identidad como provincia 
• Mundua gehiago ezautzera 
• Pensar en la nueva generación que viene, pensar en nuestros hijos y su futuro 
• Hacer las cosas con cabeza. Pensar a largo plazo. 
• Me gustaría que el caso de los niños robados se le diera mas importancia. Se investigara en ello 
• Ekintzailetasunaren sustapena 
• Que Gipuzkoa sea un territorio referente para los demás 
• Integración en Europà 
• Mejora de la carretera Mutriku-Deba 
• La movilización por lo demás todo está yendo para mejor 
• - MENDARON NOIZKO BIGARREN ZUBIA? 
•  MENDARON KIROLGUNEA ESTALI BAT EGITEKO DIRU-LAGUNTZA. 
• Debabarrena Gipuzkoako batazbestekoaren azpitik dago bizitza mailari dagokionez." 
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• "Arrasate leku aproposa da ondorengoa jartzeko:  
• Batzuentzat, zuek! onena . 
• Más servicio de comercio abierto comarca Alto Deba 
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TXOSTEN HONETAN, 2017KO MAIATZETIK EKAINERA BITARTEAN GIZARTE ZIBILAREKIN 

EGINIKO TOPAKETEN ANALISIA ETA BERTATIK ATERATAKO ONDORIOAK JASOTZEN DIRA. 

TOPAKETAK AURREKONTU IREKIEN PARTAIDETZA EKIMENAREN ESPARRUAN EGIN DIRA, ETA 

ELKARRIZKETA ZUZENA ETA ENTZUTE AKTIBOA BULTZATZEN DITUZTE, FORU ERAKUNDEAREN 

GOBERNUAREN ESTRATEGIAREKIN BAT ETORRIZ.  

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO 2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOAK GOBERNU 

IREKI ETA PARTE-HARTZAILEAREN EREDUA PROPOSATZEN DU. PERTSONAK HARTUKO DITU 

OINARRI, BAITA HAUEK ERE: 

� LIDERGO ERALDATZAILEA ETA GAINERAKO ERAKUNDEEKIN NAHIZ GIZARTE 

ANTOLATUAREKIN PARTEKATUTA . 

� PARTAIDETZA PUBLIKOA ETA PRIBATUA PROIEKTU ESTRATEGIKOEI BULTZADA 

EMATEKO. 

� HERRITARREKIN ETA LURRALDEKO GAINERAKO ERAGILE EKONOMIKO ETA SOZIALEKIN 

UNE ORO ELKARRERAGINA IZATEA ETA ERABAKIAK HARTZEA. 

� FORU ALDUNDIKO TALDE POLITIKOEK ETA TEKNIKOEK PARTAIDETZA AKTIBOA ETA 

PROTAGONISTA IZATEA GOBERNUKO EKINTZEN LEHENTASUNEN JARRAIPENA ETA 

EBALUAZIOA EGITEKO, IRMOTASUNA, ERANTZUKIZUNA ETA GARDENTASUNA IRIZPIDE 

HARTUTA. 

GIZARTE ORDEZKARIEN ETA HERRITARREN PARTAIDETZA KUDEAKETA PUBLIKOAN SARTZEAK 

LAGUNDU EGITEN DU KONFIANTZA HORI SORTZEN; IZAN ERE, GOBERNUAK SENDOTZEN DIRA, 

POLITIKA PUBLIKOAK LEGITIMATZEN DIRA , GIZARTE ANIZTASUNA TXERTATZEN DA, AGENDA 

PUBLIKOAN GIZARTE INTERESAK SARTZEA BULTZATZEN DA, HERRITARRAK BIZITZA PUBLIKOKO 

ANTOLAMENDU PROZESUETAN MURGILTZEN DITU ETA GIZARTE ZIBILAREN EGINKIZUNA 

SENDOTZEN DA. 
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1. ZERGATIK EGIN TOPAKETAK? 

 

Zalantzarik gabe, Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza prozesuaren berrikuntza 

esanguratsuenetako bat Gipuzkoako gizarte zibilarekin eginiko topaketak izan dira. 

Partaidetza ekimen hau pasa den ekitaldian martxan jarritakoaren beste edizio bat da. Hala, 

Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko foru diputatua Imanol Lasak eta 

Herritarren Partaidetzarako zuzendari orokorra Joseba Muxikak 28 topaketa egin dituzte 

gure lurralde historikoan finkatutako hainbat elkarte, erakunde, kolektibo, mugimendu eta 

talde sozialetako 500 pertsonarekin baino gehiagorekin. Jauzi kualitatibo handia eman da, 

eta balioa ematen zaio gizarte ordezkarien eta politikarien arteko elkarrizketa zuzenari, 

betiere ezagutza partekatuaren testuinguruan.  

Gizartean dagoen partaidetzak, asoziazionismoak eta konfiantzak zuzenean eragiten dute 

kapital sozialaren mailetan. Eta aktibo horrekin batera, giza kapitalaren, kapital naturalaren, 

kapital fisikoaren eta kapital finantzarioaren ondorio dira herri baten garapen 

ekonomikoaren eta sozialaren mailak (Knack eta Keefer, 1997)1.  Hori dela eta, foru 

erakundeetatik Gipuzkoan partaidetza bultzatu, hedatu eta errotzeko, edo gobernu ireki eta 

parte-hartzailearen eredu berria lortzeko lan egiten denean, funtsezkoa eta ezinbestekoa da 

gizarteko ordezkaritza aktiboa Gipuzkoako eguneroko bizimoduan sartzea. Horrela bakarrik 

lortuko dugu eraginkortasunez eta arrakasta izateko bermez aurrerapausoak ematea, gure 

lurraldean herritarren partaidetza indartzeko, zabaltzeko, errazteko eta hedatzeko 

estrategiaren bidez. 

Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza ekimenaren barruan (maiatzean eta ekainean egon da 

aktibo), herritarrek modu partikularrean emandako iritziak, ekarpenak, gomendioak, ideiak 

eta iradokizunak jaso dira. Partaidetza prozesu horrek apustu kementsuagoa egin du honako 

hauek baliatuz: Herriz Herri kanpaina, aurrez aurrekoa (udalerri handi, ertain eta txikietan 

40 egunez jarri dituzte partaidetza aktiborako karpa ibiltariak), web galdetegi 

eskuragarriagoa eta 310.000 galdetegi etxez etxe banatzea. Hala, Gipuzkoa osatzen duen 

gizarte egiturarekin kontrastatzean amaituko da, gizarte ordezkariekin eginiko topaketen 

bidez; hots, Topaketak ekimenari esker.  

Banako nahiz taldeko ekarpenak jasotzen dituen partaidetza prozesua diseinatu da aurrez 

aurreko kanalen eta kanal birtualen bidez. Horiei esker, Gipuzkoako Foru Aldundiak zehatz-

                                                           
1
 Knack, S. y Keefer, P. (1997).  “Does social capital have an economic pay-off?  A cross-country 

investigation”, Quarterly Journal of Economics 112 (4):  1251-1288. 
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mehatz eta hurbiletik ezagutu ahal izan ditu gure gizarte osoak dituen erronkak, arazoak, 

zalantzak, kezkak, ekarpenak eta ideiak. Topaketen kasuan, gizarteko ordezkariei 

zuzenduta, elkarrizketa zuzenaren metodologia erabili da. Bertan, Gobernantzako eta 

Gizartearekiko Komunikazioko diputatua bera eta Herritarren Partaidetzako zuzendaria izan 

dira kontu emakidaren eta entzute aktiboaren formatuan egituratutako topaketetan. 
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2. NOLA EGIN DIRA TOPAKETAK? 

 

Topaketen diseinu metodologikoak entzute aktiboa eta gizarte ordezkarien (hainbat motatako 

gizarte erakundeak) nahiz foruko ordezkari politikoen (zehazki, Gobernantzako eta 

Gizartearekiko Komunikazioko diputatu Imanol Lasa eta Herritarren Partaidetzarako zuzendari 

Joseba Muxika) arteko elkarrizketa zuzena izan ditu oinarri, gidoi honi jarraikiz:  

1. Aurkezpena Imanol Lasa diputatuaren eta/edo Joseba Muxikaren ekimenez: 

� Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza ekimena 

� Foru Aldundiaren ardatz estrategikoak bateratzea 

� Martxan jarritako zenbait proiektu eta ekimen aurkeztea 

� Etorkizuna Eraikiz proiektuari balioa ematea 

 

2. Proposamen irekiak eta kontrasteak jasotzea ordezkari politikoekin.  

3. Topaketaren amaiera, eta aurrekontu irekiak 2018 partaidetza ekimenean parte hartzeko 

gonbidapena egitea (galdetegiak betez).  

Topaketek batez beste 2 ordu iraun dute, eta gutxi gorabehera 20 pertsona bertaratu dira. 

Partaidetza saioetan ateratako informazio guztia aktan jaso da. Gainera, Topaketak udal 

ekipamenduetan eta egokitutako eremu publikoetan egin dira, hainbat eragileren artean 

informazioa trukatu eta ekarpenak egin ahal izateko. 

Informazioa elkar trukatzeko, intereseko hainbat gizarte kolektiborekin elkarri informazioa 

emateko diseinatutako metodologia baliatu da, giro permisiboan eta ez zuzentzailean. Horri 

esker, eztabaida erlaxatua, erosoa eta sarritan asebetetzekoa egin ahal izan da parte-hartzaileen 

artean; izan ere, guztien aurrean azaldu dituzte haien ideiak eta iruzkinak. Gainera, taldeko 

kideek elkarri eragiten diote, elkarrizketa irekian sortutako ideia eta iruzkinei erantzuten diete 

eta. 

Topaketak Foru erakundeko komunikazio kanalen eta sare sozialen bidez iragarri eta gizarteratu 

dira. Horrez gain, prentsan eta ikus-entzunezko komunikabideetan ere iragarri dituzte zenbait 

ekimen, bai gizartean piztu duten interesagatik, bai entzute aktiboaren ariketa horren aldeko 

apustua egiteak dakarren balioagatik.  
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3.  ZER ERAGILEK HARTU DUTE PARTE?  

Guztira, gizarte zibileko 527 pertsonak hartu dute parte antolatutako 28 topaketetan. 

Nabarmentzekoa da askotariko gizarte ordezkariekin batera, honako hauek ere izan direla 

partaide: ikasleen elkarteak, hezitzaileak eta irakasleak, unibertsitateko ikasleak, erakundeak, 

kirol elkarteak, haur, emakume eta erretiratuen elkarteak, gurasoen kolektiboak, kultura 

eragileak, merkatarien elkarteak, industria elkarteak, ekintzaileak, gizarte eragileak edo 

hirugarren sektorekoak, besteak beste. Jarraian, maiatzean eta ekainean egindako topaketetan 

jarraitu den egutegia zehaztuko dugu: 

Herria Data Mota Bertaratuak 

Andoain 2017/05/15 Hirugarren sektorea – Gizarte 
kolektiboak 

14 

Antzuola 2017/06/01 Herritarrak 21 

Aretxabaleta 2017/05/26 Ikastetxeak eta prestakuntza zentroak 21 

Arrasate 2017/05/26 Mondragon unibertsitatea 16 

Astigarraga 2017/06/08 Lehen sektorea 15 

Azkoitia 2017/05/18 Ikastetxeak eta prestakuntza zentroak 33 

Azpeitia 2017/05/22 Merkataritza 12 

Deba 2017/05/24 Elkarte kulturalak 21 

Donostia 2017/05/05 Deustuko unibertsitatea 43 

Donostia 2017/05/03 Ikastetxeak 56 

Eibar 2017/05/25 Erretiratuen elkartea 41 

Elgoibar 2017/05/26 Ikastetxeak 15 

Getaria 2017/05/17 Erretiratuen elkartea 23 

Hernani 2017/05/08 Ikastetxeak eta prestakuntza zentroak 11 

Idiazabal 2017/06/16 Lehen sektorea 10 

Irun 2017/05/11 Hirugarren sektorea – Gizarte 
kolektiboak 

15 

Legazpi 2017/06/15 Erretiratuen elkartea 12 

Lezo 2017/06/26 Herritarrak 10 

Oiartzun 2017/05/09 Kirol eta kultura elkarteak 8 

Ordizia 2017/06/09 Garapen ekonomikoa 13 

Orio 2017/05/16 Ikastetxeak – Gurasoen elkartea  12 

Pasaia 2017/05/10 Ikastetxeak 21 

Tolosa 2017/06/30 Garapen ekonomikoa 4 

Tolosa 2017/06/22 Hirugarren sektorea 12 

Urretxu 2017/06/08 Garapen ekonomikoa 9 

Zarautz 2017/05/29 Ikastetxeak eta prestakuntza zentroak 25 

Zumaia 2017/05/23 Erretiratuen elkartea 23 

Zumarraga 2017/06/15 Erretiratuen elkartea 11 

GUZTIRA     527 
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4. EMAITZAK: GIZARTE ZIBILAREN ESKAERAK 

 

Gizarte zibilarekin eginiko topaketen fruitu gisa, 282 ekarpen, galdera, ideia, iradokizun eta 

gomendio jaso dituzte askotariko entitateek. Topaketetan 500 pertsonak baino gehiagok hartu 

dute parte, sektore eta azpisektore ezberdinak eta heterogeneoak tartean. Egindako ekarpenak 

alderatzeko eta zalantzak argitzeko aukera izan dute topaketen eta elkarrizketa zuzenen bidez.  

Aurrekontu Irekien partaidetza ekimenean bezala, gizarte zibilak eginiko ekarpenak eta 

zalantzak Departamentu bakoitzak kodetu eta kategoriatan sailkatu zituen. Kasu honetan, 

Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak jaso 

zituen ekarpen gehien, bereziki industriari, lehen sektoreari eta enpresei dagokienez. Bigarrenik, 

Gizarte Politiken Departamentua izan da ekarpen gehien jaso dituen administrazio egitura, 

zehazki, askotariko gizarte kolektiboei, egoitza zentroei eta gizarte zerbitzuei dagokienez, 

besteak beste.  

Bide Azpiegiturak; Mugikortasuneko eta Lurralde Antolake ta, eta Kultura, Turismoa, 

Gazteria eta Kirol Departamentuek antzeko ekarpen kopurua jaso dute. Horietan, gizarte 

zibilak bere kezkak eta hobetzeko proposamenak jakinarazi zituen: errepideen sarea, puntu 

beltzak, bidesariak, bizikletentzako bideak, garraio publikoa, Mugi txartela, Pasaialdearen 

birsorkuntza, kulturaren sustapena, kirola eta turismoa.  

Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuak ekarpen gutxiago jaso 

zituen, eta horien erdiek administrazio izapideak edo burokrazia arintzea, arrazionalizatzea, 

egokitzea eta hobetzea eskatzen da. Era berean, hainbat ekarpenek ekintza publikoak eta 

pribatuak hartzen zituzten barne, edo, bestela, partaidetza ekimenen inplementazioak hobetzea, 

besteak beste. 

Ogasun eta Finantza Departamentuak, ekarpen gutxiagorekin, eragile eta sektore ezberdinei 

aplikatzen zaien zerga sistemari, iruzurraren aurkako borrokara bideratutako hainbat 

proposamen, iradokizun eta zalantza jaso zituen. Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako 

Departamentua ere topaketetan aurkeztutako proposamenekin bat etorriz kategorizatu da. Hala, 

hondakinen, energiaren, hondartzen, birziklatzearen edo ibaien garbiketaren kudeaketari 

buruzko hainbat galdera egin dituzte.  

Azkenik, diputatu nagusiaren kabineteak berariazko zenbait ekarpen jaso ditu, bereziki 

euskararen sustapenarekin, elkarbizitzarekin edo Etorkizuna Eraikiz programarekin lotuta. 
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Gainera, “beste batzuk” kategorian, Foru Aldundiaren eskuduntzakoak izan gabe, gizarte 

entitateekin eta erakundeekin eginiko topaketetan adierazi edo azaldu ziren ekarpenak jaso dira.  

Grafiko honetan, egindako kategorizazioa eta kodetzea laburbilduko dugu, eta ekarpen gehien 

zer departamentuk jaso dituen ikusaraziko dugu.  

 

Jarraian, departamentuz departamentu eginiko analisi laburra egin dugu. Bertan, Topaketetan 

egin diren galdera nagusiak berrikusiko ditugu. Kasu honetan, ez dira jaso ekarpenak edo 

galderak egin zituzten eragileen datu identifikagarriak, txosten honetan inolako kolektibori 

pribilegiorik ez emateko. Hala ere, azken kapituluan ezinezkoa da egindako ekarpenen zerrenda 

kontsultatzea. Bertan, topaketaren jatorria ageri da, baita aktan jasotako eta 2017ko maiatzean 

eta ekainean eginiko 28 topaketetan eginiko ekarpenaren formulazio zehatza ere.  

34
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1. DIPUTATU NAGUSIAREN KABINETEA (5 ekarpen)   

 

Diputatu nagusiari zuzendutako ekarpenetan, Euskararen sustapenaren esparruari buruzko 

ekarpenak izan ziren nagusi. Horietan, euskara sustatzeko laguntzak, ikasteko laguntzak eta 

HABEren eredua aztertzeko beharra azpimarratu zuten.  

Gainera, diputatu nagusiaren kabinetean sartutako ekarpenak hezkuntza esparrutik Etorkizuna 

Eraikiz programan parte hartzeari edo gizarte estratu batzuetan elkarbizitzari eta integrazioari 

bultzada emateari buruzkoak izan ziren.  
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2. KULTURA, TURISMOA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMEN TUA (30 

ekarpen) 

 

Askotariko kolektiboek eta entitateek Departamentu honi helarazitako ekarpenen bidez, 

lehentasun gisa Gipuzkoako kultura sustapeneko arloarekin loturiko hainbat galdera egin 

zituzten. Esate baterako, jasotako ekarpen askotan, beharrizan hauek aipatu ziren: Kultura 

Zuzendaritzarekin biltzea, diru-laguntzen hartzaileak izatea, udalekuak antolatzen dituzten 

eskola aktiboen figuran sartutako kooperatibei laguntzea edo beste kultura eragile batzuekin 

harremanetan jartzea. Era berean, atal honetan kodetutako ekarpenek agerian uzten dute 

topaketak baliatu zituztela zalantzak argitzeko eta Aldundiarekin partaidetzarako aukerak eta 

hurbiltzeko aukerak aztertzeko.  

Bigarrenik, kirol esparrua jorratzeko hainbat ekarpen egin zituzten, eta zenbait udalerritan 

obrak egitea eta kirol azpiegiturak jartzea eskatu zuten. Horrez gain, aztertutako ekarpen 

askotan, beharrizan hauek jarri zituzten mahai gainean: berariaz kirol batzuen aldeko apustua 

egitea, oinarrizko Kirolean sartuta zeuden boluntarioen ziurtagiriak edo konpentsazioak, edo 

Foru Erakundeak diru-laguntza batzuk aztertzea, besteak beste.  

Hirugarrenik, balioa eman zitzaion Gipuzkoan, hainbat ikuspuntutatik, turismoa proiektatzeko 

beharrari, hala nola barneko turismoaren bultzada ematea, adineko pertsonentzako programak, 

turismoa garatzeko politikak eta interesa duten eragile ekonomikoen sustapena egingarria 

egiteko diru-laguntzen bilaketa. Ekarpenetako bat Donostian dagoen turismo masifikazioaren 

ingurukoa da. Azkenik, Donostiako liburutegien ordutegia zabaltzeari buruzko ekarpen bat jaso 

zen.  

1

7

11

11

0 2 4 6 8 10 12

Liburutegiak

Turismoa

Kirola

Kultura

Ekarpen kopurua (30)



 

2018KO AURREKONTU IREKIAK 
 

 

12 | T o p a k e t a k  2 0 1 7  

 

 

3. GOBERNANTZAKO ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO 

DEPARTAMENTUA (14 ekarpen) 

 

Foru Departamentu honen berariazko eskuduntzetan jasotako eta ondoren sailkatutako 

ekarpenen zati handi bat administrazio izapideen kudeaketa hobetzera eta burokrazia 

arintzera bideratuta egon ziren. Zehazki, ekarpenetan diru-laguntzak eta administrazio 

prozeduretarako izapideak arintzeko, administrazioa desburokratizatzeko edo administrazio 

elektronikora aldatzeko beharra aipatzen dira, besteak beste.  

Beste alde batetik, honako hauek kodetu egin dira: ekintza publiko eta pribatuak sustatzeko eta 

bultzatzeko beharrarekin loturiko ekarpenak, herritarren partaidetza prozesuetarako zenbait 

hobekuntza, Elkarrekin programarako sarbidea, eta mendietako larrialdietan esku hartzeko 

unitateekin loturiko galdera bat.  
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4. EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA LURRA LDE 

OREKAKO DEPARTAMENTUA (77 ekarpen) 

 

Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak jaso zuen 

eskari gehien Topaketetan parte hartu zuten hainbat eragileren artean. Zehazki, ekarpen asko 

industria berrikuntzaren esparrura  bideratuta egon ziren. Horietan, 4.0 Industriak 

profesionalei, ekintzaileei eta enpresariei ematen dizkien aukerak aintzat hartu dituzte. Hala, 

agerian geratu zen Topaketetan parte hartu zutenen ustez, industriaren sektoreak aukera ematen 

duela aurrerapenaren testuinguruan garapen sozioekonomikoa finkatzeko. Beraz, Aldundiari 

laguntza eskatzen diote.  

Bigarrenik, lehen sektorea bultzatzera eta sendotzera bideratutako ekarpenak azpimarratu 

behar dira. Hainbat kolektibok laguntzak eskatu zituzten lehen sektoreko jarduerari eusteko, 

tokiko produktuak bultzatzeko, lehen sektorea gehiago babesteko eta aintzat hartzeko, edo lehen 

sektorea lurraldearen garapen jasangarria, soziala eta ekonomikoa lortzeko sektore estrategiko 

nagusietako baten moduan sartzea proposatzeko, besteak beste.  

Hirugarrenik, hainbat eragilek ikusi zuten Gipuzkoako enpresen sektoreari laguntzea 

ezinbestekoa dela, baita enpresak indartzeko eta merkatu ezin lehiakorragoaren testuinguruan 

babesa emateko ere. Zehazki, eskaera hauek egin zituzten: enpresa txiki eta ertainei kapitala 

ematea, enpresen sektorean elkarreragina eta lan partekatua hobetzea, laguntza teknikoa eta 

aholkularitza ematea, eta proiektu estrategikoak jasotzeko erraztasunak ematea, besteak beste.  

Laugarrenik, jasotako ekarpenek enplegurako politika aktiboak sendotzea eta garatzea izan 

zuten helburu. Kasu honetan, galderak alderdi hauek izan zituzten ardatz: lehen sektorerako 
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profil profesionalak lortzeko beharra, eskatzen diren kontratazio irizpideei buruzko galderak, 

profil teknikoen falta edo lan munduan adineko pertsonak sartzea.  

Bosgarrenik, ekarpen asko jaso ziren, besteak beste, emakumeak lanean sartzearen eta 

bultzatzearen kategorian. Eskaera hauek ere egin zituzten: emakumeak industrian sartzea 

errazten duten politikak aplikatzea, emakumeen eta gizonen berdintasuna bermatzen duten 

enpresen kontratazioan irizpide berriak sartzea, eta emakumeak prestakuntza teknikoetan sartzea 

bultzatzea eta sustatzea, besteak beste.  

Seigarrenik, lurralde orekaren esparruan ekarpenen kopuru esanguratsua jaso zen. Zehazki, 

kolektiboek behin eta berriz aipatu zuten Interneterako sarbidea, zuntza eta 5G zerbitzua landa 

inguruetara zabaltzeko beharra. Beste alde batetik, prestakuntza ere aldaera garrantzitsutzat jo 

zuten. Hala, ekintzailetzaren eta hezkuntza nahiz lanbide sektoreen arteko batasunaren aldeko 

apustua egin da. 

Zazpigarren lekuan, lurraldearen sustapen ekonomikoan aurrerapausoak emateko beharra 

adierazi zuten, bereziki, proiektu zehatz batzuk martxan jartzeko finantzaketa eta tresnak 

lortzeko laguntzei dagokienez. Sektore ekonomikoen berrikuntza eta modernizazioa ere aipatu 

zuten topaketetan, baita eskualde espezifiko batzuetara lekualdatzeko beharra ere.  

Azkenik, nork bere enpresaren kudeaketan langileen partaidetza eta erabakiak hartzeko 

gaitasuna eskatzen zuten zenbait neurri jaso ziren.  
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5. MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO 

DEPARTAMENTUA (35 ekarpen)  

 

Departamentu honetara bideratutako ekarpenak eta galderak, berariaz, zenbait autobus linea 

eta garraio publikoaren maiztasunak aztertzeko eskatzera egon ziren bideratuta. Kasu 

honetan, oro har, autobusen maiztasuna handitzearen aldeko apustua egiten da, eta, zehazki, 

loturak hobetzeko, gaueko eta asteburuetako zerbitzu hobeak sartzeko eta udalerri jakin 

batzuetan linea berriak (adibidez, Mutriku-Mendaro) zehaztea edo Gipuzkoako eta Bizkaiko 

herri batzuen artean loturak ezartzea ere, besteak beste.  

Bigarrenik, hainbat eragilek MUGI garraio txartelarekin  loturiko hobekuntzak azpimarratu 

zituzten. Hala, ikasleentzat deskontu handiagoak edo txartelaren kostua merkatzea eskatu dute. 

Era berean, hiru lurraldeetan tarifak bateratzea  edo MUGI txartela beste garraio agente 

batzuekin (adibidez, Renferekin) bateratzea egokia ote zen aztertu zuten. Halaber, bizikleten 

bideen inguruko hainbat ekarpen jaso zituzten. Horietan, proposamen zehatzak jasotzen dira 

zenbait herritarako. 

Pasaialdea birsortzea ere beharrizan gisa aipatu zuten, zehazki, portuko jarduerari eta Pasaia 

Birsortzeko Planari dagokienez. Azkenik, zenbait herritan autobus geltokiak instalatzea eskatu 

zuten, eta seinale estrategikoak jartzea ere proposatu zuten.  
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6. OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA (11 ekarpen) 

 

Ogasun eta Finantza Departamentuak hainbat proposamen jaso zituen zerga sistemarekin lotuta. 

Batez ere horiek aztertzea eskatu zuten. Zehazki, topaketetan parte hartu zuten zenbait eragilek 

zergen kargak jaistea edo presio fiskala egokitzea eskatu zuten beren negozioen 

bideragarritasun ekonomikoa bermatzeko. Era berean, bidez batez, sozietateen gaineko 

zergarekin, Aldundian diru-sarrerak sartzearekin eta kooperatibetarako politika fiskalarekin 

loturiko zenbait zalantza argitu zituzten, besteak beste. 

Bigarrenik, iruzurraren kontrako borrokak  leku esanguratsua hartu zuen Departamentu 

horretan kodetu ziren ekarpenen artean. Zehazki, etxebizitzaren sektorean edo lehen sektorean 

iruzurraren kontrako borroka premiazkotzat jotzen duten eskaerak izan dira hizpide. 

Azkenik, ekarpenetako batean bilketaren banaketari buruzko informazioa eskatzen zen. 
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7. BIDE AZPIEGITUREN DEPARTAMENTUA (26 ekarpen) 

 
Departamentu honetara bideratutako ekarpenetan, berariazko hobekuntzak eskatu zituzten 

errepideen sarearekin lotuta (N1-A15, Ermua saihesbidea, A8...) Halaber, beste lotura batzuk 

edo lotura hobeak eskatu zituzten, baita bideak egokitzea eta lurzoruaren mantentze-lanak 

egitea ere. Bigarren mailan, eragileek ere seguruak ez diren edo hondatuta dauden hainbat 

biribilgune, puntu beltz eta bide eremu identifikatu zituzten, eta Aldundiari eskatu diote esku 

hartzea.  Azkenik, hainbat ekarpenen bidez, bidesarien kostua murriztea edo Gipuzkoaren, 

Bizkaiaren eta Arabaren arteko ordainketen tarifa bateratzea eskatu zuten.  
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8. GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA (40 ekarpen) 

 

Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza prozesuan bezala, Gizarte Politiketako Departamentua izan 

zen ekarpen gehien lortu zituen bigarren departamentua, proposatutako kodetzearekin bat 

etorriz. Zehazki, hainbat kolektibok adierazi zuten Foru Erakundearen laguntza jasotzeko 

beharra, bereziki, gauzatzen duten eginkizunari dagokionez. Gainera, boluntarioen nahiz 

Gipuzkoako elkarteen egituraren eginkizunari balioa ematea eskatu zuten. 

Bigarrenik, jasotako hainbat ekarpenen bidez, Gipuzkoako adineko pertsonentzako eta 

mendekotasuna duten pertsonentzako egoitza zentroak eta zaintzarako espazioak 

hobetzea, handitzea edo egokitzea eskatzen zen. Zerbitzu ratio eta arreta egokirik ez duten 

zenbait udalerri eta eskualde identifikatu zituzten, eta kezka horien berri eman zuten Aldundiko 

ordezkari politikoekin eginiko hainbat topaketatan. Era berean, balioa eman zitzaion Foru 

Erakundeak proposamen orokor eta espezifikoen bidez ematen dituen gizarte zerbitzuak 

egokitzeko eta hobetzeko beharrari: garabi zerbitzua adineko pertsonentzat, gizarte jangela 

gehiago eta administrazioek inplikazio handiagoa izatea herritarren oinarrizko beharrizanak 

betetzean. 

Hirugarrenik, gizarte prestazioei buruzko hainbat gomendio eta aipamen jaso zituzten. Kasu 

honetan, gehienak DSBEri eta pentsioei buruzkoak izan ziren, biak ere Eusko Jaurlaritzaren 

eskuduntzakoak. Hala ere, politika sozialetara bideratutako ekarpenak ere jaso zituzten. 

Aldundiak eginkizun nagusia hartzen du bere gain arlo horretan. Hainbat eragilek helarazi zuten 

prebentzioaren inguruko gastua handitu behar zela, ikuspuntu sozialetik begiratuta, eta zahartze 
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aktiboa eta jasangarria bultzatu eta sustatu behar dela, estratu zaurgarrietarako laguntzak handitu 

behar zirela edo Aldundiaren eta udalen artean hitzarmenak proposatu beharra dagoela.  

Laugarrenik, gizarte langileen eginkizuna ere nabarmendu zuten Topaketetan. Inbertsio 

handiagoa eskatu zuten pertsona horiek kontratatzean, baita langile horien kualifikazio, 

prestakuntza eta ordainsarien inguruko beste neurri batzuk ere. Azkenik, hainbat eragilek 

helarazi zuten Gipuzkoako adineko pertsonentzako Kontseiluak ezartzeko beharra. 
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9. INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMEN TUA 

(10 ekarpen)   

 

Ingurumen Departamentuak modu esanguratsuan jaso zituen hondakinak kudeatzeari buruzko 

ekarpenak. Kasu honetan, erraustegiari, hondakinak kudeatzeko foru politikari edo atez ateko 

sistemari buruzko zalantzak argitu zituzten.  

Era berean, Departamentu honetan, energiari, hondartzen garbiketari eta birziklatzea sustatzeari 

buruzko ekarpenak hainbat kategoriatan sailkatu zituzten.  
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10. BESTE BATZUK (Foru Aldundiaren eskuduntzarik gabe) (34 ekarpen) 

Kategoria honetan, aktan jasotako ekarpenak sailkatu dira, nahiz eta Foru Aldundiak horien 

gaineko eskuduntzarik ez izan. Hala ere, Topaketak egin bitartean, gizarte eragileek helarazitako 

galdera, zalantza eta ekarpen guztiak jaso ziren, eta erantzun egokia ematen ahalegindu ziren, 

interesdunek informazioa izan zezaten, eskuduntza zer esparruren gainean zuten kontuan hartu 

gabe.  

Azkenik, nabarmentzekoa da atal honetan jasotako, kodetutako eta kuantifikatutako ekarpen 

guztiak udal esparruko ekintzekin, politikekin eta programekin lotuta daudela.  
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5. ONDORIOAK 

Foru Aldundiko ordezkari politikoekin eta gizarte zibilarekin izandako topaketetan, 

partaidetzarako espazioak jorratzen dira. Hala, entzute aktiboaren bidez hainbat zalantza 

argitzen dira, arazoak jasotzen dira eta lurraldeko gizarte ordezkariek egunez egun aurre egin 

beharreko erronkak eta zailtasunak konpontzeko ekarpenak bideratzen dira. Gainera, topaketak 

erantzukizun, gardentasun eta kontu emakida gisa egituratuta daude; izan ere, informazioa 

zuzenean ematen da gizarte ordezkarien eta politikarien artean. Horrenbestez, maiatzean eta 

ekainean 500 eragilerekin baino gehiagorekin eginiko 28 topaketei esker, ordezkari politikoek 

Gipuzkoako gizarte egituraren errealitatea eta eguneroko bizimodua ezagutu ahal izan dute. 

Halaber, ezin erabilgarriagoa izan da bertaratuentzat; izan ere, gizarte zibilak aurre egin 

beharreko erronkekin loturiko zalantza zehatzak eta galdera partikularrak argitu dira. Kasu 

honetan, gaineratu behar da aktan jasotako ekarpen guztiak kodetu eta kuantifikatu ostean, Foru 

Departamentuei helarazi zaizkiela. Hala, kasu bakoitzerako, bana-banako erantzuna eta 

proposamena jaso ahal izan da Itzulketa fase berrian.  

Ekimen honek izandako arrakasta jasotako emaitzetan ere ikus daiteke. Gizarte eragileen kezka 

nagusiak bat datoz Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza prozesuan adierazitakoekin. Hau da, 

gizarte zibilak (topaketak) eta herritarrek, banako mailan (Aurrekontu Irekiak 2018), esparru 

hauek identifikatzen dituzte aipamen gehien jaso dituzten alderdi gisa: Sustapen Ekonomikoa, 

Landa ingurua eta lurralde oreka, eta Gizarte Politikak . Horrek egiaztatzen du gizarteak oro 

har politika aktiboetan aurrerapausoak eman beharra dagoela ikusi duela. Hala, garapen 

ekonomiko esanguratsua, berritzailea eta egonkorra sortuko dute, eta kalitateko eta herritar 

guztien eskaeretara egokitutako gizarte babesa izatea funtsezkotzat jo da.  

Elkarrizketa zuzenaren bidez jakinarazitako informazioari esker, hain justu, herritarren 

beharrizanei erantzungo dien Gipuzkoa guztion artean eraiki ahal izango da. Ekimen horretan, 

aurreko ekitaldian eginikoarekin alderatuta, nabarmen handitu da topaketen kopurua (aurreko 

urtean baino 15 topaketa gehiago). Hala, agerian geratzen da partaidetzarako tresnen bidez 

posible dela Foru Administrazioa eta gizarte zibila hurbiltzea. Hori dela eta, balio handikoa da, 

batetik, Aldundiak Gobernu Irekiaren ereduaren alde ematen duen bultzada, eta, bestetik, 

guztion artean eta modu arduratsuan lurraldearen etorkizuna eraikitzeko estrategia.  
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6. EKARPENEN ZERRENDA  

 

TOPAKETAK (282 EKARPEN) 
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1. DIPUTATU NAGUSIA (5) 

 

1.1 Euskara (3) 

• (Orio) Euskaren alde lan egiten dutenentzako, diru-laguntzak handitu 
• Euskara ikasteko laguntzak  
• (Lezo) HABEren eredua berrikustea, ez baitu errazten euskara ikastea. Berrikusi egin 

daiteke?  

 
1.2 Etorkizuna Eraikiz (1) 
 

• (Orio) ETORKIZUNA ERAIKIZ parte hartzea, hezkuntza esparruan 
 
1.3 Bizikidetza (1) 

• (Irun) GFAk bultzatutako plana, Gipuzkoan ijitoen benetako integrazioa bultzatzeko 
tresna gisa 
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2. KULTURA, TURISMOA, GAZTERIA ETA KIROL 
DEPARTAMENTUA (30) 

2.1 Kultura (11) 

• (Astigarraga) Kultura Zuzendaritzarekin ikusten ditugu (Gipuzkoako Sagardogileen 
Elkartea) aukerak elkarlanean aritzeko. Horren beharra eta nahia daukagu. Kultur 
zuzendaritzarekin biltzeko nahia daukagu kulturarekin lotuta dauzkagun proiektuak 
azaltzeko 

• (Antzuola) Orain dela 3 urte, Kutxabank-ek kultura ekitaldiak antolatzeko diru-
laguntza eman ziela aipatu du lagun batek. Aldundiak, diru-laguntzak berreskuratzeko 
lagundu ahal diogu? 

• (Azkoitia- BIZILORE ESKOLA AKTIBOA) HAZITIK irabazi asmorik gabeko 
kooperatiba dela esana dugu, eta hala da. Bertako partaide garenok egin dezakegun 
guztian dihardugu lanean: obran, garbiketan, hezkuntza proiektuan… Edonola ere, 
egitasmo handia da, eta burura eramateko diru iturri berriak behar-beharrezkoak 
ditugu.  Guretzako momentu hau oso garrantzitsua da, eskola homologazio bidean 
dagoelako. Bete-betean sinesten dugu gure egitasmo orokorrean, bai eta eskolarenean 
ere, zehazki. Bihotza, burua eta eskuak jarriak ditugu proiektu honetan, baina, 
zoritxarrez ez da nahikoa. Eskolari dagokion baimen administratiboa eskutan 
dugunean, horren obra osorik egiteko dugu, beste hainbat gauzaren artean. Lau 
haizetara zabaldu nahi ditugu ereindako haziak, Azkoititik abiatuta, Gipuzkoako 
lurralde osora, eta Euskal Herriko bazter guztietara iritsiz. Horregatik da gure 
eskaintza hain zabala: 2-12 urte bitarteko umeentzako eskola aktiboa nahi duten 
familiek gozatzeko modukoa, eguneroko eta asteroko eskaintza herriko zein bailarako 
pertsonek gozatzeko modukoa da, udalekuak Gipuzkoako eta Euskal Herri osoko umeek 
gozatzeko modukoa, hileroko hitzaldi eta formazioak gaian interesa duen go gaitu. 

• (Deba) Beste antzerki elkarteekin harremanak sortzea. Nola bideratu ahal dugu? 
Tabakalera izan liteke gune egokiena? 

• (Deba) Antzoki bat behar dugu; ez daukagu leku egokiena kultur ekitaldiak antolatzeko, 
ezta kultura jarduerak ere. Gaur egun, proiektua definitzen ari dira. Ildo berean, 
antzerkia egiteko toki bat behar dugu esan du, Aldundiko lehentasun bat izatea. 

• (Deba) Herri txikiak kontuan hartzen, sare kultur bat beste kultur esparru batzuetarako 
sortzea 

• (Elgoibar) Tabakalera, Inbertsio errentagarria izan da? 
• (Oiartzun) Oiartzungo Euskal dantzak taldea formalizatzea. Oiartzunen 61 haur euskal 

dantzak aritzen dira baina ez dago talderik formalizatuta.  
• (Oiartzun) Flauta taldea, udaletxearekin batera, Musika Eskola proiektuan lantzen ari 

dira.  
• (Oiartzun – Mendizabal) Artikutzako trenaren historia eta arrastoen inguruko liburua 

ari gara prestatzen eta horrekin batera mendizaletasun herrikoia zabaldu nahi dugu, 
trenaren ibilbideak ezagutarazteko.  

• (Zumaia) Antzerki ikastaroak eta ekintza kultural gehiago: laguntza motaren bat 
antzerki ikastaroak egiteko eta udalerrian jarduera kultural handiagoa egoteko 

2.2 Kirola (11) 

• (Azkoitia) Beste kirol diziplina batzuei diru-laguntzak ematea, sustatzea eta hedatzea. 
• (Oiartzun) Atletismo pista entrenatzeko eta tresnak entrenatzeko behar dira. 
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• (Oiartzun) Konpetizioetara joateko, erraztasunak ematea. Konpetizioetara joaten 
direnean, taldeak Oarsoaldetik ez dauka autobusik, ezta garraio publikorik ere, 
esaterako, Irunera joateko 

• (Oiartzun )Eskola Kirola, sakontzea eta sustatzea. Beste kirol diziplina batzuk 
bultzatzea eta bermatzea, futbola ez ezik, beste kirol batzuk ere bai.  

• (Oiartzun) Politika Kirola, lantzea eta garatzea 
• (Oiartzun – Mendizabal) “Txost Oiartzungo” pilota kluba: talde honek euskal pilotaren 

ondare diren joko zuzenen (bote luzea, errebotea, pesaka…) azterketa eta kirol 
berreskuraketa plana aurkeztu nahi da 

• (Oiartzun) Mendi Elkarteentzako diru-laguntzak zabaltzea. (Oarsaldetarrontzat 
Nafarroa eta Iparraldea haien inguru naturala dela aipatu du) hori dela eta diru-
laguntza zabaltzea eta malgutzea, bai Nafarroarantz, bai Iparralderantz. 

• (Pasaia) ALTZAko kiroldegia 
• (Zumaia) GFAtik, ba al dago irteerak egiteko diru-laguntzarik?  
• (Zumaia) Moduren batean ziurtatzea eta/edo konpentsatzea Oinarrizko Kirolean 

boluntario lanetan ari diren pertsonei.  
• (Zumaia) Entitateak harrobirik sortzen ez duten kirol klubei ematen dizkien ekarpenak 

zalantzan jartzen dira, gizonen saskibaloi eta eskubaloi taldeen adibide gisa. 

2.3 Turismoa (7) 

• (Astigarraga) Nahiz eta sagardoari esker Gipuzkoako turismoa bultzatu, ezin dugu jaso 
diru-laguntzarik. Nola lortu ahal ditzakegu diru-laguntzak? Nondik bideratu ditzakegu? 

• (Goieki – Ordizia) Ekonomia sustatzeko turismo politika garatzea. 
• (Goieki – Ordizia) Aldundiarekin hitzarmena garatzeko, baliabideak behar dituzte.  
• (Goieki – Ordizia) Barneko turismoa bultzatzea eta erakundeen arteko konponbidea 

lortzea 
• (Idiazabal) Landa inguruan bizi diren eta horiek bisitatzen dituzten pertsonen artean 

elkarbizitza sustatzeko eta bermatzeko ekimenak. 
• (Lezo) Zer egin daiteke Donostiako turismoaren masifikazioari aurre egiteko?  
• (UGGASA) Adineko pertsonentzako turismo programa bultzatzea 

 

2.4 Liburutegia (1) 

• (Elgoibar) Donostiako liburutegien ordutegia zabaltzea 
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3. GOBERNANTZAKO ETA GIZARTEAREKIKO 
KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA (14) 

3.1 Administrazio izapideen kudeaketa hobetzea (8) 

• (Andoain) Diru-laguntzak eta administrazio prozedurak eskatzeko izapideak arintzea. 
• (Azpeitia) Administrazioaren desburokratizazioa bultzatzea eta irizpide bakarra 

udaletxetan tramiteak errazteko 
• (Deba) Irizpideak  aldatzea diru-laguntza eskatzeko, Deba herri txikia da eta ezin ditu 

bete.  Irizpide berrien zerrenda prestatu dute eta Aldundiari bidaliko diote. 
• (Goieki – Ordizia) Diru-laguntzak eskaera argitaratzea (Energia berriztagarrien 

sorkuntza eta kontsumo kooperatiba, GoiEner). Diru-laguntzen sailkapena ez da 
agertzen argitasunaz eta ez dakigu nora bideratu eta non eskatu diru-laguntzak 

• (Legazpi) Administrazio izapideak erraztea. Batzuetan, izapideak bikoizten dira, eta 
dokumentazio berdina igortzen zaio Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiari. 

• (Lezo) Administrazio Elektronikoa. Gutxi barru administrazioaren eta herritarren 
artean ezarriko den bide elektronikoaren harreman berriaren inguruko kezka; adineko 
zenbait pertsona daude eta foru erakundearen laguntza behar dute edozein 
administrazio izapide egiteko. 

• (Oiartzun) Burokrazia erraztea; diru-laguntza eskatzeko. 
• (Zumaia) Administrazioko izapideak arintzea 

3.2 Ekintza publikoak eta pribatuak (2) 

• (Elgoibar) Ekintza publikoak eta pribatuak bultzatzea eta sustatzea. 
• (UM Arrasate) Publiko-pribatu kolaborazioa apustu on bat da eta bultzatzen jarraitu 

behar da. 

3.3 Partaidetza (2) 

• (Irun) Ijito herriak foru erakundeak antolatzen dituen eztabaida irekietan parte hartzea 
bultzatzea.  

• (Irun) GFArekin lan egitea eta partekatzea partaidetza prozesuak ebaluatzeko 
adierazleak eta irizpideak; adierazleak ez ezik, irizpide kuantitatiboak eta kualitatiboak 
ere bai. 

 

3.4 Elkarrekin programa (1) 

• (Tolosa) Paperik gabeko immigranteak. Pertsona horiek 3 urte baino gehiago daramate 
Tolosaldean erroldatuta, eta oraindik ez dute erregularizatu egoera, eta ez dituzte 
kontratatzen paperik ez dutelako. Nork du ELKARREKIN programan sartzeko 
eskubidea? 

 
3.5 Gizarte babesa (1) 

 
• (Lezo) Gizarte babesean, zer dela-eta desegin dira mendietako esku-hartze unitateak 

eta kirol arriskuetako larrialdi unitateak? 
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4. EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA 
LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA (77) 

4.1 Industria (15)  

• (Astigarraga) Sagardo sektoreak industriaren eta teknologiaren beharra ere badugu 
aurre egiteko. Etorkizunari begira, teknologia, 4.0. industria prestakuntza eta makina 
berriak, besteak beste, behar ditugu. Diputazioak behar hauek begiztatzen ditu? 
Inbertsioak egiteko laguntzak behar ditugu 

• (Elgoibar) Prestakuntza industriara bideratzea. 
• (Elgoibar) Debarrenean, Parke Teknologikoa eraikitzea, Eibarreko eta Elgoibarreko 

eskualdean bultzada emateko eta industria indarra emateko 
• (Elgoibar)   
• (Elgoibar) Aurrez aurreko unibertsitate sistema ez da bateragarria enpresako eta/edo 

fabrikako profesionalen lanarekin. Hori dela eta, proposatzen da Fabrikazio 
Aurreratuan online prestakuntza eskaintza sortzea eta garatzea, profesionalek ere 
sarbidea izan dezaten. 

• (Elgoibar) ETEak. ETEei laguntzea Industria 4.0 esparruan, eta ez bakarrik 
kooperatibei. 

• (Goieki – Ordizia) Industrialdean kontseilu bat eragitea 
• (Goieki – Ordizia) OGEI: Zerbitzu integrala emateko aholkularitza behar dute. 

• (Goieki – Ordizia) Administrazioek ekosistema bat bultzatzea fabrikazioan eta industria 
aurreratuan. 

• (Goieki – Ordizia)  4.0 Industriarako profilak identifikatzea. 
• (Goieki – Ordizia)  4.0 Industrian ezagutza sarea sortzea. Ezagutza partekatzea 

Fabrikazio eta Industria Aurreratuan. 
• (Tolosa) Enpresa txikiek Industria 4.0 prestakuntza behar dute, bestela, aurrerapenetik 

kanpo geratuko dira. 
• (UGGASA – Urretxu) Industria 4.0. Nola hurbildu 4.0 Industria Lanbide Heziketara? 

Nola partekatu daiteke dagoeneko industria aurreratua garatzen duten enpresen 
ezagutza eta esperientzia? 

• (UM Arrasate) gure industria sustatzeko eta bermatzeko, eta lehiakorra izatea, 
injineruak behar ditugu 

• (Zumarraga) Arcelor itxi ostean, desagertu egin da Urretxun eta Zumarragan geratzen 
zen industria jarduera. Urola Garaia inguru zaharkitua da gaur egun, eta ez du 
gaitasunik berez birsortzeko. Hala, eskualdeen artean desoreka dagoela aipatu du. 
Ahalegin bat egin daiteke eskualdean industria jarduera lehengoratzeko? Sinergiak eta 
indarguneak bateratu behar dira Urola Garaira industria erakartzeko.  
Administrazioen arteko lankidetza eskatzen da.  
 

4.2 Enpresak (14) 

• (Azpeitia) Negozioa mantentzea oso zaila da eta negozio berri bat zabaltzea ez da 
posible alokairuagatik. Are gehiago, presio fiskala gero eta handiago da. 

• (Goieki – Ordizia) ETEei kapitala ematea; azken 15 urtean ez da ETEen hazkunderik 
egon. 

• (Pasaia) Enpresen inbertsioa zalantzan jartzen da, eta, beharbada, hobe izango 
litzateke herritarrengan inbertitzea 

• (Tolosa) Enpresen eta lanbide heziketaren artean konexioa eta elkarlana falta da. 
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• (UGGASA – Urretxu) Urola Garaiko enpresetan sustatzea eta berreskuratzea; 
inbertsiorik gabe ezin dute lehiatu beste enpresa batzuekin, esaterako, Irizar 

• (UGGASA – Urretxu) Udaletik enpresei laguntza teknikoa eta aholkularitza ematen 
zaie eta enpresak mantentzeko esfortzu handia egiten dute, baina ez da nahikoa. 

• (UGGASA – Urretxu) Sarea sortzea, bai elkarrekin lan egiteko, bai berreskuratzeko 
• (UGGASA – Urretxu) Enpresetarako inbertsio funtsa, kapitalizazioa eta inbertsioa 

enpresak lurraldean gera daitezen. Enpresek kapitalizazioa behar dute nazioarteko 
merkatura ateratzeko eta lehiakorrak izateko. Inbertsio funtsa sortzea administrazioen 
artean enpresek ihes egin ez dezaten 

• (UGGASA – Urretxu) Eskualdeko enpresak bultzatzea, babestea eta Urola Garaiko 
proiektu estrategikoetara ere erakartzea.  

• (Goieki – Ordizia) Enpresa berriei akonpainamendua ematea eta bermatzea. 
• (Goieki – Ordizia) Prozesuak hobetzeko, enpresen arteko kolaborazioa derrigorrezkoa 

da. 
• (Goieki – Ordizia) GFA presentzia gehiago edukitzea Goierri Fundazioen proiektuetan; 

erakundearen egotea oso eskasa da. Erakundearen babeslea errekuperatu behar da, bai 
prestakuntza sustatzeko eta garatzeko, bai enpresa txikiei laguntzeko. 

• UROLAKO MERKATARITZA MAHAIA: Elkarte publiko-pribatuak biltzen diren izaera 
juridikorik gabeko bilgunea da, eskualdeko merkataritza sustatu eta merkatarien 
biziraupena bermatzeko. Erronka nagusia: txikizkako merkataritzaren biziraupena 
bermatzea, eragile publiko-pribatu desberdinen arteko elkarlana sustatuz eta eskualde 
estrategia amankomun baten babesean. (proiektuaren txostena aurkezten dute) 

• (Goieki – Ordizia) New Business Factory proiektua: 500.000 euroko laguntza 
berrikuntza sustatzeko. 

 

4.3 Lehen sektorea (12) 

• (Azpeitia) 1. sektoretan ez dago belaunaldi ordezkapenik. Nola mantendu eta bermatu 
ahal da? 

• (Azpeitia) Herriko merkataritza egoera larrian dago. Tokiko merkataritza eta ekonomia 
sendotzeko plataforma martxan jarri dute baina ezin izan dute herriko merkataritza 
bideratzea lortu. Aldundiak nola eman die laguntza? 

• (Azpeitia) Bertako produktuak sustatzea eta bermatzea. Bertako produktuen bidez ere 
baloreak hedatu ahal direla esan dute merkatariek. 

• (Idiazabal) Likidezia finantzarioaren partida bat irekitzea ekoizleei laguntzeko, batez 
ere egiteko eta ekoizteko lehen fasean. Lehen fase horrek sei irauten du. Denbora tarte 
horretan, berariaz gaztaren ekoizpenean dihardute, eta ez dute diru-sarrerarik 

• (Idiazabal) Balioa ematea gazta ekoizleen profesionalizazioari. 
• (Idiazabal) Lehen sektorea gehiago babestea eta aintzat hartzea, lehen sektoreak egiten 

duen lanagatik ez ezik, sektorearen dibertsifikazioagatik eta haien lanak lurraldeko 
ingurumenean, gizartean eta diruzaintzan dakarren ekarpen garrantzitsuagatik ere, 
edota baserri askotan zabaltzeko eta hezteko egiten den eginkizunagatik. 

• (Idiazabal) BPGen ehuneko bat lehen sektorerako erabiltzea.  
• (Idiazabal) Lehen sektorea garapen jasangarri, sozial eta ekonomikorako sektore 

estrategiko nagusietako baten moduan sartzea. 
• (Idiazabal) Neurriak hartzea orkatz eta/edo basurdeek haien lursailak ez suntsitzeko 

edo ardiei eraso ez egiteko. 
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• Tolosa) Gipuzkoak potentzial handia dauka eta aurreratu behar da, esaterako, tokiko 
produktuak sustatzea, bai nekazaritzan, bai ekonomia sustapenean, bai turismoan. 
Lurraldea garatzeko sektore guztiak konektatuta egon behar dira.  

• (Tolosa) Baserritarren lana aintzat hartzea. Haiei esker eta haien lanaren esker 
ingurumena eta paisaiak babesten eta zaintzen dira. Baina, gaur egun, nekazaritzaren 
arloan ez dago belaunaldien ordezkoa. Nola mantenduko dira landetan?  

• (Tolosa) Nola sustatu ahal dira tokiko produktuak? Esaterako; ikastoletan eta 
ospitaleetan, besteak beste, tokiko produktuak kontsumitu ahal dira, baina, nola 
antolatzen da? Landa garapen plan estrategikoa proposatzen da. 
 

4.4 Enplegu politikak (6) 

• (Astigarraga) Profil profesionalak behar ditugu (Gipuzkoako Sagardogileen Elkartea)  
baina ezin aurkitu. Diputazioak lagundu ahal du? 

• (Antzuola) Gaztentzako enplegua: Kalitatezko enplegua eta egonkorra sustatzea, 
kontratazioa eskasa baita 

• (Elgoibar) Enpresek eskatzen diren kontratazio irizpideak betetzen dituzte? 
• (Goieki - Ordizia) Profil teknikoak falta dira. 
•  (Orio) Lan munduan sarrera erraztea helduentzako 
• (Tolosa) Soluzioren bat pentsatzen ari dira iraupen luzeko langabeen egoera 

kronikoekin lotuta? 

4.5 Emakumea lanean sustatzea (6) 

• (Antzuola) Berdintasunaren politika: Emakumeen industrian hastea sustatzea 
• (Elgoibar) Berdintasunaren kontura, nola hurbildu emakumea industriara. 
• (Elgoibar) Irizpide berriak sartzea emakumeen eta gizonen artean berdintasuna 

bermatzen duten enpresen kontratazioan, baita ordaindutako praktikak ere. 
• (Goieki - Ordizia) Prestakuntza teknikoetara emakumeak sartzea bultzatzea eta 

sustatzea. 
• (Goieki – Ordizia) Emakumea lanbide heziketara erakartzea. Haien gaitasunak eta 

sormenak aplikatu behar dira. Nola bideratu ahal dugu? Nola lortu ahal dugu? 
• (UM Arrasate) Emakumeei industria esparruetara eta Lanbide Heziketara erakarri 

behar dira: “Lurralderako erronka bat da”. 
 

4.6 Lurralde oreka (5) 

• (Aretxabaleta) Gipuzkoako herritako landa auzotara, Internet zerbitzua ekartzea 
(Orioko Botaleku atzeko baserrietara) 

• (Aretxabaleta) Zenbat diru gastatzen da herri txikitan zuntz optikoa jartzeagatik? 
Zuntzera dedikatzen den moduan dirua, 5.G baserrietara eta landetan eramateko 
bultzatzea eraginkorragoa izango litzateke. Zergatik egiten da apustu hori? Nola 
kontratatzen da zerbitzua? 

• (Azpeitia) Herrigune sustatzea eta bermatzea. Nola ematen zaie kaleei bizia? Herria 
triste dagoela azpimarratu da. 

• (Idiazabal) Ekoizleak dira haien lursailengatik zergak ordaintzen dituztenak eta eremua 
eta natura ingurua babesten dute. Hori dela eta, foru erakundeak zaintza handiagoa 
egitea eskatzen da mendian dabiltzan ibilgailuei dagokienez 
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• (UM Arrasate) Antzuola. Zuntz optikoa ez da landa esparrurako bakarrik, baita 
herrientzako ere. 

 

4.7 Prestakuntza (5) 

• (Elgoibar) Lanbide Heziketarako Plan Renove bultzatzea 
• (Goieki-Ordizia) Lan bateratua eta partekatua administrazioen, enpresen eta 

unibertsitate nahiz prestakuntza zentroetan. 
• (Goieki – Ordizia) Ekonomia sustatzeko eta garatzeko prestakuntza behar da. 
• (Orio) Aldundien proiektuak hezkuntzara bideratu beharrean; martxan daudenak 

babestea, jarraipena egin eta garrantzia ematea; hezkuntza ere produktua izan daiteke 
eta. 

• (Orio) Hezkuntza eta lanaren arteko lotura; gazteak lan mundura bideratzea. 

 

4.8 Sustapen ekonomikoa (5) 

• (Astigarraga) Ekonomia Sustapenen diru-laguntzak Eusko Jaurlaritzakoekin 
bateragarriak dira? 

• (Astigarraga) orain arteko laguntzak mantenduko dira? 
• (Goieki – Ordizia) Ekonomia sustapenerako aurrekontua, nola banatzen da? 
• (Goieki - Ordizia) Merkatuak 
• (Azpeitia - Urola Erdiko merkataritza mahaia) MerkaUrola Proiektua: Merkataritza 

egoeraren azterketatik ateratzen diren ondorioetatik abiatuz, eta eskualdeak dituen 
erronkak kontuan izanik, eskualdearen merkataritza estrategia definitzea. Estrategiaren 
definizioa aurrera eramateko, kanpo aholkularitza baten laguntza ezinbestekoa ikusten 
dugu eta “Guztion ekarpena, Guztiontzat onura” ekimena aprobetxatuz, 25.000 €-ko 
diru eskaria dugu.  
 

4.9 Berrikuntza eta modernizazioa (5) 

• (Goieki – Ordizia) Berrikuntza proiektuak sustatzea 
• (Goieki – Ordizia) Nola banatzen dira diru-laguntzak berrikuntza proiektuetan? 
• (Tolosa) Berrikuntza proiektuei dagokionez, aholkularitza behar dugu berrikuntza 

proiektuak Tolosaldean finkatzeko 
• (Tolosa) Tolosaldean erreferentzia-sektorea erakargarria izatea falta da 
• (Zumaia) Zibersegurtasuna. 

4.10 Langileen partaidetza (4) 

• (Andoain) Proposatzen da enpresa heztea langileei enpresa kudeatzean eta erabakiak 
hartzean partaidetza errazteko eta bermatzeko. Beste alde batetik, GUREAko 
ordainsariak aztertzea desgaitasuna duten pertsonentzat. Langileen partaidetza 
bultzatzea, entzuteko ez ezik, esaten dutenak eragina izateko ere. 

• (Azkoitia) Langileek, nola parte hartu dezakete enpresaren kudeaketa? 
• (Goieki – Ordizia) Enpresatik, nola sustatu eta bermatu ahal dute langileen partaidetza 

enpresan? 
• (Zarautz) Gureak. Bertan lan egiten duten soldatak igo. 
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5. MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO 
DEPARTAMENTUA (35) 

 
5.1 Garraio publikoa: lineak eta maiztasunak (15) 
 

• (Astigarraga) Sagardotegien ingurunean sustatzeko eta sagardotegietara etortzeko, 
garraio publikoak gehitzea, bai egunean, bai gauean; garraio publikoak gehitzea ere 
ona da sustatzeko tokiko merkataritza eta ostalaritza, azken finean, sektore 
guztietarako. Orain dela urte batzuk martxan jarri zen proiektu pilotu bat, Foru 
Aldundiarekin elkarlanean, Garraio publikoa jarriz sagardotegietara joateko. Itxura 
batean, ez da gehiegi bultzatu ekimen hura, eta zerbait bultzatu beharko litzateke. 

• (Astigarraga) Lurralde osoan, garraio publikoen maiztasuna handitzea, batez ere, 
asteburuan gauean. Gaur egun, zerbitzuak eta maiztasunak ez dira nahikoak eta 
edozein herritan gauza bera gertatzen da: esaterako, Donostiara joateko ez dago 
maiztasunik, ez astean zehar, ez asteburuetan, batez ere, gauean. 

• (Aretxabaleta) Garraio publiko linea gehiago jartzea goizez eta gauez lan egiten duten 
langileentzat  

• (Aretxabaleta) Donostia-Eskoriatza autobus linea handitzea eta maiztasun handiago 
egotea. 

• (Aretxabaleta) Oñatik, bai Arrasatera, bai Bergarara, autobus zerbitzua areagotzea. 
• (Aretxabaleta) Debagoiena; autobusen ordutegiak hobeto planifikatzea, oso lotura 

gutxi baitago. Esaterako, Donostiatik Aretxabaletara Arrasaten beste linea bat hartzen 
da eta Aretxabaletara joateko ez dira gertatzen aldi berean. 

• (Aretxabaleta) Zuzeneko autobusak Aretxabaletatik beste herri batzuetara (Arrasate, 
Oñati, Donostia) jartzea; Aretxabaletan ere, garraio publikoaren eskaintza bermatzea. 

• (Aretxabaleta) Autobusean Wi-Fi jartzea ez da beharrezkoa 
• (Elgoibar) Debabarrenean, Mutriku – Mendaro, ez dago garraio publikorik 
• (Elgoibar) Lanera eta eskolara joateko, maiztasuna handitzea, periferian bizi direnak, 

kanpoan ez geratzeko, bai Mutrikutik, bai Eibarretik, bai Donostiatik. 
• (Elgoibar) Elgoibar-Eibar garraio publikoak gehitzea. 
• (UM ARRASATE) Euskal Herritik mugitzeko, Gipuzkoan eta Bizkaian artean konexioa 

gehitzea, esaterako, Debatik Lekeitiora.  
• (UM ARRASATE) Lurraldearen arteko komunikazioa bermatu behar da, hala nola, 

Elgoibarretik Azkoitira eta Elgoibarretik Oñatira, besteak beste. Herrien eta hirien 
artean konexioa ondo dago baina herrien beraien artean ez dago garraio publikorik.  

• (UM ARRASATE) Bizkaitik, ez dago garraio publikorik. 
• (Zarautz) Zarautz-Zumarraga lineako autobusen maiztasun handiagoa. 

 
5.2 MUGI (9) 

• (Zarautz) Autobusak; ikasleentzako deskontu handiagoak (2). 
•  (Eibar) MUGI. Txartel bakarra 3 lurraldeetarako garraio bakarrerako. Zergatik 

ordaintzen da Bizkaian 0,60 € eta Gipuzkoan, 0,92 €? 
• (Getaria) MUGI txartela Gasteizen erabili ahal izatea  
• (Orio) MUGI txartela; adingabeek eta lanera ez doazenek kuota finko bat edukitzea 

(autobidekoaren modura) eta hortik aurrera doan 
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•  (Zarautz) MUGI txartelaren deskontua urte osoko izatea, ez hilabetekoa; urtean. 
deskontu minimoa mantentzea. 

• (UM ARRASATE) Ordainsari bakarra 3 lurraldeetarako. 
• (Aretxabaleta) Garraio publikoa ikasteentzako MUGI txarteletan deskontua egotea. 
• (Lezo) Zergatik RENFEk ez du MUGIrekin bat egiten? 

 

5.3 Bizikletetarako bidea (Bidegorriak) (5) 

• (Azpeitia) Bidegorria Zumarragarantz eta Lazkao – Azpeitia konexioa 
• (Legazpi) Bidegorria. Zumarraga - Brinkola bidegorriko tartea hobetzea; izan ere, 

tarte horrek nolabaiteko zailtasuna du, batez ere adineko pertsonentzat. 
• (Oiartzun) Oarsaldean bidegorria hobetzea, batez ere, Oiartzunetik Pasaiarantz eta 

Lezotik Pasaiarantz. 
• (Oiartzun) Oiartzunen, bidegorria luzatzea edo zubi bat eraikitzea futbol zelaia 

ailegatzeko 
• (Zumaia) Zarautzetik Zumairako bidegorria 

 

5.4 Pasaialdea birsortzea (3) 

• (Lezo) Pasaialdeko degradazioaren eta Pasaiako portu jarduera urriaren inguruko 
kezka. 

• (Pasaia) Irakasleek bilera bat egiteko eskatu dute Pasaiako Birsortze Planean jasotako 
ekintzei buruz hitz egiteko. 

• (Pasaia) Hirigintza planak eta ekintzak kultura ekipamenduei erabilera emateko. 
 
5.5 Autobus geltokiak (2) 

• (Antzuola) Autobus geltokia Bergarako geltokian. Bergarako autobus geltokian 
egindako obren ondoren, autobus geltokia jarriko zuten Antzuolatik jaisten diren 
autobusetarako, autobusa lehenik geltokian geratzeko, Bergaran beste geldialdiak egin 
baino lehen. Geltokian dago oraindik ere azken geldialdia. Lehen geldialdia ez izatea 
erabaki ote den azaldu ahal dizugu? Eta zergatik? 

• Zarautzetik Azkoitira; Monte Albertia parean geltoki bat jartzea 
• (Legazpi) Junetorri geltokia markesinarik gabe 

 

5.6 Seinaleak (1) 

• (Astigarraga) Sagardotegien seinalizazioak hobetzeko; errepidetan ez dago seinalizazio 
argirik sagardotegietara ailegatu ahal izateko, eta ez dira baimentzen errepidean 
sagardotegien seinaleak ipintzen. Bezeroek zailtasun handiak dituzte sagardotegietara 
ailegatu ahal izateko 
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6. OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA (11) 

 

6.1 Zerga sistema (7) 

• (Azkoitia) Zergak jaistea eta berrikustea 
• (Azpeitia) Negozioa mantentzea oso zaila da eta negozio berri bat zabaltzea ez da 

posible alokairuagatik. Are gehiago, presio fiskala gero eta handiago da 
merkatarientzat 

• (Legazpi) Elkarteen kudeaketa administratiboari dagokionez, adibide hau azpimarratu 
da: Sozietateen gaineko zerga. Aholkularitza bati ordaindu behar diogu diru-laguntzen 
diruarekin? 

• (Tolosa) Lanbide Heziketa eta Formazioa Duala: Onura fiskalak prestakuntza ematen 
duten enpresentzat eta beste batzuk sustatzea. Enpresa gutxik Formazio Dualaren 
programan parte hartzen dute eta laguntza fiskalen bitartez parte hartzera animatu 
dira.  

• (UM Arrasate) Nondik datoz diru-sarrera? 
• (Orio) Kooperatiba izateagatik (Ikastola), bazkideentzako onura fiskalak edukitzea 
•  (Um Arrasate) kooperatiba izateagatik, beste politika fiskala ezartzen zaiela eskatu du 

6.2 Iruzurraren aurkako borroka (3) 

• (Andoain) Iruzurraren aurkako borroka: Norberaren etxeetan erroldatzeagatik 
kobratzen duten pertsonak 

• (Azkoitia) Iruzur fiskalaren kontra borroka egitea 
• (Idiazabal) Gazta egiten duten zenbait pertsonak ez dute alta eman nekazaritzaren 

sektorean, eta ez dituzte osasun eta kalitate kontrolak pasatzen. Egoera horrek, alde 
batetik, osasunerako arrisku handia eragiten du, eta, ondorioz, sektoreari ospea 
kentzen dio, eta, bestetik, nekazaritzaren sektorearekin lotuta jasotzen dituzten 
laguntzak ez dira profesionalizatzen. Era berean, legez kanpoko merkatua dago, eta 
ekoizleei kalte egiten die. Hori dela eta, GFAri eskatzen diogu laguntzen eskaeretan sor 
daitekeen legez kanpoko merkatu hori eta iruzur hori kontrolatzeko neurriak hartzea. 

6.3 Aberastasuna banatzea (1) 

• (Tolosa) Lurraldearen orekari dagokionez, nola banatzen da errekaudazioa? Badirudi 
inbertsioa Donostialdean geratzen dela eta ez Donostialdean bakarrik, Eskualdean ere 
proiektu estrategikoak sor daitezke. 
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7. BIDE AZPIEGITUREN DEPARTAMENTUA (26) 

 
7.1 Errepideen Sarea (10) 
 

• (Andoain) N1-A15, tarte honetako trafikoak Andoaingo erdigunea kolapsatzen du. 
Soluzio bat eskatzen da. N1 errepideko argiztapenari dagokionez, argirik ez dagoen 
tartean argiak jartzeko eskatu dute. 

• (Andoain) N1-A15 errepidean Tolosa-Iruñea norabidean dauden zaratei konponbidea 
ematea. 

•  (Azpeitia) Lurraldeko beste alde batzuekin konexioa hobetzea. Ospitalera joateko, 
Zumarragatik joan behar dira eta errepidea oso txarto baitago. Era berean, Azpeitia-
Azkoitia ingurabidean konponbide bat eskatzen da 

• (Deba) Deba – Ondarroa errepidea hobetzea 
• (Eibar) Bide azpiegiturak. Ermuko saihesbidea eta A8: Ermuko saihesbidea ez zen 

beharrezkoa, eta Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundiek politika desegokia egin dute A8-
ren kudeaketari eta bidesariaren kostu handiari dagokienez 

• (Elgoibar) Ekonomiari begira, azpiegiturak mantentzea eta hobetzea 
• (Elgoibar) Elgoibar – Zumaia (A8) eta Donostia – Orio berrikuntza 
• (Elgoibar) Eskualde-errepideak hobetzea 
• (Elgoibar) Bide azpiegiturak mantentzeko, inbertsioa handitzea. 
• (Oiartzun) Oarsoaldearen eta Irunen artean konexioa hobetzea 

 

7.2 Biribilguneak, Puntu beltzak eta proposatutako beste hobekuntza batzuk (9) 

• (Antzuola) BIDEGORRIA - TRENBIDEA (Antzuola). Lehentasuna eman behar zaie 
Iraetako tunela konpontzeari eta bide osoa garbitzeari. Belarrak bidera ateratzen dira. 
Premia handiena hemen ikusten dugu: Iraetako tunelaren sarrera itxi behar da; izan 
ere, irekita dago eta edozein sar daiteke. Beraz, edozein ezbehar saihesteko, premiaz 
itxi behar da pasabidea. 2017ko otsailean eman ziren epeak beteko al dira? Noiz 
aurreikusten da tunela konpontzea? 

• (Antzuola) MATZ ERREKAKO BIDEGORRIA (Antzuolan) Etxe-Zuritik herrira 
sartzean, justu Etxe-Zuri etxearen aurrean, gure ustez arriskutsua den zebra bidea 
dago; izan ere, kotxeak oso azkar pasatzen dira, pasabidean arreta jarri gabe. Zer 
konponbide eman ahal zaio? Gauza bera gertatzen da errepide nagusia zeharkatzen 
duen garai bateko zebra bideko pasabidearekin. Uste dugu argi keinukariekin 
seinaleztatu beharko litzatekeela, edo semaforo bat jarri beharko litzatekeela 
oinezkoren batek gurutzatu nahi duenean. 

• (Antzuola) Arriskua herritik errepide nagusira irtetean. Biribilguneko irteeran ez da ia 
ezer ikusten, zuhaitz batzuek Deskargatik jaisten diren kotxeak ikustea eragozten dute 
eta. Lapatza - Etxeberri irteeran ere oso gutxi ikusten da 

• (Azpeitia) Basarte Poligonorako sarbideak hobetzea, enpresen lana errazteko  
• (Legazpi) Txorroenan biribilgunea. Oñatirako bidegurutzean 4 bide elkartzen dira, eta, 

beraz, oso puntu arriskutsua da zirkulaziorako. Biribilgune bat jarrita, zirkulazioa 
hobetu eta erraztuko litzateke.  

• (Legazpi) Biribilgunea Motxorron, OÑATI norabidean, zirkulazio hobetzeko. Puntu 
arriskutsua. 

• (Legazpi) Olaberria, sarbide arriskutsua GI2630etik 
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• (Legazpi) Itxaropenerako errepideak zulo luzea eta sakona du erdigunean (asfaltoa 
elkartu behar da).  

• (Oiartzun) Lezoko biribilgunea hobetzea, Donostiara norabidean  
 

7.3 Bidesariak (7) 
• 3 lurraldeen artean bidesarietan akordio bat lortzea (2)  
• (Pasaia) Bidesarien kostua jaistea 
• (Pasaia) TAGen erabilera konbinatua. 
• (Pasaia) 3 Foru Aldundien arteko akordioa. 
• (Zarautz) 28 €-ko T bidearen tarifa aplikatzea 3 lurraldeetan. 
• (Zarautz) Zergatik dago gero eta bidesari gehiago garraio publikoaren erabilera 

bultzatu nahi bada? Edukiera handiko errepide guztiak erabiltzen al dira? 
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8. GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA (40) 

 

8.1 Egoitza zentroak (8) 
 

• (Antzuola) Nagusien egoitzak eta etxean zaintzea, Itxarongo zerrendei, nola erantzungo 
zaie? 

• (Antzuola) Bizitza komunitarioak; Etorkizunari begira, Aldundiak, badauka planik edo 
proposamenik horri buruz? Zeri emango zaio lehentasuna, etxean zerbitzua emateari 
ala egoitzetara bideratzeari? 

• (Antzuola) Bergarako Mizpirualde KABIAN sartuko da. Zein aldaketa ekarriko honek? 
Nola gauzatuko da kudeaketa? 

• (Antzuola) Antzuola: asteburuetan eguneko zentroa irekitzea. Zertan da kontua? 
Asteburuetan Eguneko Zentroa irekitzeko asmorik al dago? 

• (Legazpi) Legazpin Eguneko Zentro berria udalerriko eskariari aurre egiteko. Gaur 
egun, 24 leku besterik ez dira betetzen eta eskaria handiagoa da. 

• (Legazpi) Erretiratuen Etxean aire girotua instalatzea. Gaur egun, proiektua ez dago 
definituta. Duela urte gutxira arte, Aldundiaren titulartasunekoa zen, eta, gaur egun, 
udalari laga zaio. Foru erakundeak laguntza behar du lokala girotzeko eta hobetzeko. 

• (Lezo) Udalerri txikietan –Lezon, esaterako–, ez dago adineko pertsonen beharrizanak 
berehala asetzeko eskaintzarik, eta, oro har, langileak kontratatzen dira haiei arreta 
eta zaintzak emateko. 

• (Tolosa) Tolosaldean eguneko eta gaueko zentroen sarea 10 pertsonentzat da. Horrez 
gain, aterpetxe bat dago, baina gaur egun ez da nahikoa. Caritasek proposatzen du 
Aldundiarekin eta Tolosako Udalarekin hitzarmen bat adostea Tolosaldean beste 
ekipamenduren bat jartzeko. Tolosan, Casa de Camineros - Kamineroen Etxe izeneko 
oso etxe polita dago, eta aterpetxe gisa edo ikastaroak emateko erabil liteke, besteak 
beste. 

8.2 Gizarte Zerbitzuak (8) 

• (Idiazabal) Adineko pertsonentzako garabi zerbitzua Administrazio prozedura arintzea 
adineko pertsonentzako ohe artikulatuen eta garabien zerbitzua eskatzeko.  

• (Pasaia) Beste aukerarik ez dutelako, gurasoekin bizi diren gazte askoren egoeraren 
jarraipena egitea.  

• (Pasaia) Ez dago jantoki nahikorik. 

• (UGGASA - Urretxu) Mikrosareak sortzea adineko pertsonen mugikortasuna 
hobetzeko, batez ere baserrietan bizi direnentzat 

• (Tolosa) GFAko harrera etxeei dagokienez, foru erakundeak adingabekoentzako 
hainbat harrera etxe ditu. 18 urte betetzen dituztenean, bi arazo dituzte; batetik, 
etxebizitzatik alde egin behar dute, eta, bestetik, 23 urte bete arte, ezin dute laguntzarik 
eskatu. Askotan, kalean eskatuz bizirauten dute, eta, beste askotan, delituak eginez. 
Aldundiak nolabaiteko babes soziala eman ahal die? 

• (Tolosa) Tolosan eskaletasun arazoa dago, baina herrian erroldatuta ez dauden 
pertsonena. Pertsona horiek, gainera, dagoeneko gizarte laguntzak jasotzen dituzte. 
Gai hori kontrolatu liteke? 

• (Zarautz) Administrazioek gehiago inplikatu behar dute herritarren oinarrizko 
beharrizanak asetzen 
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• (Zumaia) Adineko pertsonen ongizatea Europako beste herrialde batzuekin alderatuta 

 
8.3 Gizarte prestazioak (7) 
 

• (Antzuola) RGI (DSBE) delakoaren erreforma. Nola eragingo die pentsiodunei? 
Baldintza berdinean jarraituko al dute? 

• (Eibar) Diru-sarrerak Bermatzeko Laguntza kobratzeari buruzko eta Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren (DSBE) hartzaileei buruzko azalpenak. 

• (Idiazabal) DSBEren hartzaileak. Adineko pertsonak zaintzeko gero eta eskari 
handiagoa badago, pertsona horiek artatzea eta zaintzea irtenbide profesional bat izan 
liteke. Hala, prestazioa jasotzen duten zenbait pertsona egoerara ohitzea eta lana 
bilatzeko ahaleginik ez egitea saihestuko litzateke.  

• (Irun) Laguntza handiagoa Kale Dor Kayiko, Ijito Kultur Elkartearen Ekintza Plana 
martxan jarri eta garatu ahal izateko. 

• (Tolosa) Pertsona askok ezin dute DSBErik jaso, ezin dituztelako justifikatu zenbait 
dokumentu, jatorrizko herrialdean hainbat arazo dituztelako. Oraindik AGI kobratzen 
ari diren zenbait pertsonarekin antzeko zerbait gertatzen da; hu da, paper asko 
aurkeztu behar dituzte, eta, horiek lortu ezin dituztenez, 4 hilabete inguru egon daitezke 
laguntzarik jaso gabe. 

• (Zarautz) Gizarte laguntzak kontrolatzea.  
• (Zumaia) Aldundiaren ikuspegitik, nola konpontzen da pentsioen kontua? 

 

8.4 Gizarte kolektiboentzako laguntza (6) 

• (Andoain) Alkoholikoen familia eta lagun taldeak laguntza eskatzen diote GFAri 
ezagutarazteko eta egiten dutena zabaltzeko, gizarteak alkoholikoen familiek bizi duten 
errealitatearen berri izateko. Elkarteak ikusaraztea. 

• (Andoain) Alkoholikoen familia eta lagun taldeak jakinarazi du Adikzioen eta Droga 
Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legea 
egitean ez zituztela kontuan hartu. 

• (Getaria) Getariako Jubilatuen elkartea erabilerraztasun proiektu bat lantzen ari dira 
herrirako. Proiektuaren garapena aholkularitza behar dute. 

•  (Irun) Kale Dor Kayiko elkartea, Ijito Kultur Elkartea, bilera Gizarte Politiken 
arloarekin 

• (Legazpi) Balioa ematea boluntarioen lanari. Elkarteak aintzat hartzea 
•  (Zumaia) Balioa ematea Gipuzkoako elkarte egituretako boluntarioen eginkizunari. 

 
 

8.5 Gizarte Politikak eta inbertsio soziala (5) 

• (Irun) Gipuzkoako aniztasunaren presentzia handiagoa diseinatzen diren gizarte 
politiketan.  

• (UGGSA - Urretxu) Prebentzioan egiten den gastua handitzea eta zahartze aktiboa eta 
iraunkorra bultzatzea 

• (Tolosa) Ba al dago gizarte laguntzak jasotzen dituzten pertsonek gizarte lanak egiteko 
aukerarik jasotzen duten errentaren ordain gisa?  

• (Tolosa) Caritasek Gizarte Babesaren Sistema defendatzen du, enpleguaren bidez 
gutxieneko diru-sarrerak lortu ezin dituzten familia askori bizimodu duina ematen 
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baitie.  Aipatu diren puntuen zirriborro berriari dagokionez, alderdi hauek aztertu 
behar dira: Laguntza 1 etxebizitza bakoitzeko? Jabetzaren bat izanez gero, ez da 
laguntzarik ematen? Etxetik ateratzen diren 18 urteko gazteak, 23 urte bete arte 
laguntzarik eskatu ezin dutenak. 

• (Tolosa) Aldundiaren eta udalen artean HITZARMEN bat proposatu daiteke gizarte 
laguntzak jasotzen dituztenek gizarte lanak egin ditzaten? 
 

8.6 Gizarte langileak (3) 

• (Aretxabaleta) Pertsonen zaintzaz arduratzen diren pertsonen kontratazio publikoan 
inbertitzea 

• (Lezo) GFAk epe bat ezarri du mendetasuna duten pertsonen zaintzaileek 
mendekotasuna duten pertsonak zaindu ditzaketela egiaztatzen duen titulua lortzeko. 
Ikastaroa Lanbideren bidez egiten da, eta eskari esanguratsua dago. Era berean, GFAk 
epe bat eskatu du ziurtagiri hori lortzeko. Zergatik dago ziurtagiri hori?  

• (Pasaia) Kualifikazioa eta soldata duina mendekotasuna duten pertsonak zaintzen 
dituzten pertsonentzat. Pertsona horiei balioa ematea gizartearen eskakizuna da 

8.7 Adineko pertsonen kontseilua (2) 

•  (Antzuola) Nagusien Kontseilua, noiz eratuko da? Martxan jarri izateko, arazorik 
badago? 

• (Eibar) Foru diputatuak Adineko pertsonen Kontseilua sortzeko eta martxan jartzeko 
bitartekaritza eskatu dute. Urtarrilaren 19an, Gizarte Politikako diputatu Maite Peñari 
eta Mendetasun eta Desgaitasunerako Arretako zuzendari nagusi Txaro Rodrigori 
aurkeztu genion proiektua, eta oraindik ez dugu erantzunik jaso. 

8.8 Etxebizitza sozial (1) 

• (Tolosa) Etxebizitza Sozialen Sarea GFAren eskuduntza da?  
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9. INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO 
DEPARTAMENTUA (10) 

9.1 Hondakinen kudeaketa (4) 

• (Antzuola) Errausketa: nola mantendu behar da? nola ordaindu behar da? nola 
kudeatzen da?  

• (Aretxabaleta) Hondakinen inguru, zer politika dauka Aldundiak? 
• (Aretxabaleta) Errausketa ez jartzea eta atez-ateko hondakin sustapen indartzea 
• (Tolosa) Atez te sistema mantentzea proposatzen da 

9.2 Energia (2) 

• (Goieki – Ordizia) Gipuzkoako energiaren egonkortasuna kudeatzea; ekoizpena ez da 
batere bultzatu 

• (Tolosa) energiari bultzada eman behar zaio eta erakundeetatik lurralderako energia 
plana garatu. 

9.3 Hondartzak (1) 

• (Zumaia) Santiago hondartza babestea eta zaintzea 

9.4 Birziklatzea (1) 

• (Antzuola) Erakundeek, komertzioetan plastikozko poltsak ez erabiltzeko neurriak jarri 
ahal dituzte? 

9.5 Ibaiak garbitzea (1) 

• (Legazpi) Urtatzako erretena oso zikin dago. 

9.6 Klima aldaketa (1) 

• (Tolosa) Klima aldaketaren aurkako plana   
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10. BESTE BATZUK (Foru Aldundiaren eskuduntzarik gabe) (34) 

• (Antzuola) Metroa, Zumaia - Irun: Aldundiak, metro proiektuan parte hartzen du?  
• (Andoain) Lur jausiak daude eta ura sartu egiten da Gurutze Gorriko postuaren atzean 

dagoen magalean  
• (Antzuola) Oztopoak dauzkate nagusien egoera ezagutu ahal izateko beharrezkoak 

dituzten datuak eskuratzeko. Datuak Pertsonalak Babesteko Legea delakoa 
errespetatuz, nola jakin ahal izango dute zenbat nagusi bizi diren bakarrik edo jasotzen 
dituzten pentsioak zenbatekoak diren  eta nahikoak diren? Elkarte bezala, beste jubilatu 
batzuei laguntzea gustatuko litzaieke; hori dela eta, informazio hori edukitzea gustatuko 
litzaieke. 

• (Antzuola) GOIZPER / IRAIN-erako OINEZKOENTZAKO SARBIDEA. Dirudienez, 
Ertzaintza egon da abisua ematen enpresaren aurrean dagoen pasabidetik errepidea 
zeharkatzen duten oinezkoei, eta, orain arte, halakotzat erabili da, baina hemendik 
aurrera isuna jasoko dute handik pasatzen badira. Galdera da, nondik zeharkatu behar 
dute errepidea? 

• (Azkoitia) Kotxe-zirkuitu bat egitea. 
• (Deba) Trenen maiztasuna Debatik Donostiarantz handitzea 
• (Eibar) Immigranteei lana ematea, kaleak eta/edo mendiak garbitzeko. 
• (Elgoibar) Hornitzaileak Gipuzkoakoak direla bermatzea. 
• (Legazpi) Aldundia harremanetan jar daiteke RENFErekin? Legazpi-Brikolan geltokia 

egiteko obra bizkortzea, espaloiak zurkaiztea eta nasak espaloietara egokitzea. 
• (Legazpi) Donostiako ospitaleko aparkalekua. Proposatzen da kostu baxuagoa jartzea, 

erretiratutako pertsonako 24 €/egun gehiegizkoa da.  
• (Legazpi) Igogailuak etxebizitzetan 
• (Legazpi) Espaloien irisgarritasuna hobetzea 
• (Legazpi) Gas biltegiak: Buztindegik eskatu du administrazioek tartean dauden aldeen 

artean (partikularrak eta/edo auzokideen arteak) akordioa erraztea gas biltegiak 
kentzeko. Hainbat kokapen seinaleztatu dira: Latxartegi, lur azpiko biltegia edo 
Arantzazu 20 eta Santa Cruz 17 biltegiak, besteak beste. 

• (Legazpi) Nork du animaliak babesteko eskuduntza? Nora jo dezakegu? Animalien 
babesaren inguruan informazio falta dago, eta proposatu da administrazioetan 
irizpideak bateratzea. 

• (Legazpi) Bikuñako aparkalekua egoera txarrean dago.  
• (Legazpi) Olaberrian etxe abandonatuak daude 
• (Legazpi) Almirante Bikuña, beheratu gabeko espaloiak, eskailerak dituen atariak, 

arrapalarik gabekoak. Bizikletak espaloian, 10. farola sarritan itzalita egoten da, eta 
garbiketa zerbitzuaren inguruko kexak daude.  

• (Legazpi) Bikuña plaza - Aizkorri kalea: aparkalekua oso egoera txarrean dago, 
espaloia oso estua da, eta galtzada-harria hondatuta dago. Saretak eta kutxatilak oso 
egoera txarrean, apurtuta eta solte daude. Bikuña Jauregiko alboko aldean (erretzeko 
erabili ohi da) zikinkeria asko dago. 11. erretenak espaloira isurtzen du ura, eta 
espaloiak ez daude beheratuta. Lokal batzuk itxita daude. Itxaropenera sartzeko 
eskaileretan aldapa handiak daude, eta baranda bakarra dago.  P. Bikuña 
aparkalekuan lurzorua txarto eta zikin dago. Gainera, edukiontzi gehiago jarri behar 
dira kiroldegiaren aurrean, eta plazako lurzoruan kalte handiak daude.  

• (Legazpi) Brinkola: tren geltokia, sarbide eskasak, nasako alboko sarbideko lurzorua 
oso hondatuta eta sakonunez beteta dago, bide batetik besterako pasabideetan hainbat 
zailtasun bat dago, eguneratu gabeko zenbait pasabide erraz daudelako. Garai bateko 
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biltegiaren eta bagoien bazterbideak itxura askoz ere txarragoa du, eta fatxada oso 
egoera txarrean dago. Eliza eta etxebizitza multzo bat dituen beheko inguruan bertatik 
ibili ahal izateko oinarrizko itxura dute, eta ez dago espaloirik. Elizak eta garai bateko 
eskolen lokalak mantentze-lanak falta diren itxura ematen dute, eta ez dakigu auzoko 
jaiekin loturiko bestelako erabilerarik duten. Bolatokia zaindu gabe dago, eta 
jaietarako prestatu ohi dute. Pabiloi hori lehenago tailerra izan zen, eta uralitazko 
teilatua hondoratuta dago, hormek itxura osasuntsua ematen dute. Auzora sartzeko 
zubira itsatsitako etxebizitzak, geltokirako norabidean, oso itxura hondatua dute, ez 
dago inola ere txukun, eta atarietarako sarbideetan eskailerak oso aldapatsuak dira eta 
apurtuta daude.  

• (Legazpi) Latxartegi auzoa: bulegoetara, kaperara eta Ikastolara atzeko aldetik 
sartzeko bideetan eskailerak daude. Kaperarako alboko sarrera dagoen kalea putzuz 
betetzen da euria egiten duenean. Ikastolako txikien eraikinerako sarreran (gizarte 
zentroaren atzean) beheragunea falta da, eta arkupea oso hondatuta dago, bai 
lurzorua, bai hormak. Parkea: kiosko nagusiak atea eta argi-zuloa apurtuta ditu, eta 
zuhaitz batzuk apurtu egin dira eta ez dituzte berriro jarri. Etxebizitza ponpatua eta 
arriskutsua Osasun Zentroaren alboan, zuhaitzen sustraien ondorioz. Etxebizitzen 
eraikina eta zinema: 6., 7., 8. eta 12. atariek eskailera dute. Zinemarako sarbideak 
eskailerak ditu, eta arkuak beheratu gabe daude. Atzeko aldean, lurzorua asfaltatu 
behar da, eta kristal bat apurtuta dago eta uste dugu zinemara ematen duela. Kultur 
Etxea, atzealdean, Ikatza Argazkilaritza Elkartea dagoen lekuan, ez dago argirik. 
Alboan, Gazte Txokoan, saskibaloi uztai bat dago, Osasun Zentroko aparkalekuaren 
gainean, eta horman babesik gabe eta zikin dauden hainbat hodi daude. Sarbideek 
mugikortasun muga dute. 

• (Legazpi) Laubide - Urtatza: Laubiden, seinale bat dago urtebete baino gehiago amaitu 
gabe, oinarrian harlauzak falta dira, eta eusteko esparragoak oso luzeak dira. 
Sarbideak, eskailerak eta arrapalak aldapa handiarekin, eta eskailera gehiagorekin. 
Aldaparik gabeko eskailerak dituzten atariak. Eskailerak Domingo de Agirrera 
sartzeko. Merkataritza lokal batzuek eskailera-maila dute. Urtatzan, eskailerak eta 
lorategiak egoera txarrean daude, sarbideek ez dute arrapalarik, atarira sartzeko 
eskailera-maila dute, plazan argiztapena falta da, zoladura egoera txarrean dago, eta 
erortzeko arriskua eragiten du.  

• (Legazpi) Mantxola, Saturnino Telleria, Plazaola, Nafarroa eta Nagusia: argiztapen 
gutxiko kaleak, zabaleran, paper-fabrikako pabiloiek, paper-fabrikaren etxeak eta 
Urola ibaiko zubiak mugatuta. Aparkalekuaren inguru horretan, geltokirako sarbidea 
dago, atxikitako etxeak abandonatuta daude eta argiteria publikoa sarbide osoan 
akastuna da. Tailerreko eta Azpikoetxeko 5. zenbakiko kurba (Txintxoetxe) berriz 
estutzen dira sarbidean. Trenbide azpiko tunelak lehenik eta behin mantxola haundira 
sartzeko gehienezko altuera markatzen du. Trenbide azpiko tunelak lehenik eta behin 
mantxola haundira sartzeko gehienezko altuera markatzen du. Aldapa aldapatsu batek 
mantxola berrira eta aurrean dagoen etxera eramaten gaitu. Saturnino Telleria: 1. 
zenbakiko atzealdea ez dago oso zainduta eta lokal bat itxita dago. Biribilgunea eta 
autobus geltokia egoera txarrean daude. Atariak kanpoan eskaloi txikia du, eta, 
barnealdean, eskailerak ditu, baita bulego bat ere, eskailerekin eta sartzeko 
arrapalarekin. GI2630 errepideko semaforoa duen zebra bidea, saihesbidean, egoera 
txarrean dago, baita S. Telleritik hirigunera sartzeko zebra bidea ere. Erabiltzen ez den 
biltegi bat (paper fabrika) oso zikin eta sastraka askorekin dago. Plazaolan, zenbait 
saltoki itxita daude eta plaza-parkean eserlekuak falta dira. Nafarroa kalean, zenbait 
saltoki itxita daude eta etxeak aurre-egoeran daude. Kale nagusian eskaleak daude, 
alde bat konpondu gabe dago, argia falta da, espaloiak beheratu behar dira, dendak 
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itxita daude, gozo-denda, Aurrera, okindegia, kalotx, M Carmen fruta-denda, Txairo, 
Poxpoli, Arrano... Azkorri kalean, lokal hutsak. 

• (Legazpi) San Ignazio, San Martin eta Itxaropen: garbiketarik eza edo akatsak. San 
Ignaciok, bi aldeetatik (6 bisetik 14ra) eskailerak ditu. Zabaldu egin behar da kale-
garbigailua pasatu ahal izateko. Olazabal Institututik PESAren pentsiora, uraren 
ubidea garbitu gabe dago. San Ignacion, astean behin igarotzen dira kale 
garbitzaileak. Euria egiten badu, ez dira ageri. San Ignaciotik Itxaropenerako 
sarbidetik, aurriak aurkitzen ditugu hexagonotik, garai bateko eskoletatik. Txaletak 
egingo dituzte, baina dena dago abandonatuta. Itxaropenetik kaleraino igotzeko eta 
jaisteko norabideak berriz ere aztertu behar dira. San Ignacio, San Martín eta 
Itxaropen, argiztapena: San Ignacio, San Martín: oro har, argiztapen gutxi, perretxiko 
itxurako lanparak jarri beharko lirateke. Argiak lurrean jartzea, eta ez hormetan. San 
Ignacio parkeko atarietan, argi gutxi. PESA pentsioa (eraikin abandonatua), 
argiztapen gutxi. San Ignacio, San Martín eta Itxaropena, sarbideak, eskailerak, 
espaloiak: 14. Zenbakian dagoen espaloia beherantz hondoratzen da (12, 13 eta 14 
zenbakietako euste horma). San Martín plazaren azpiko udal lokaletarako sarbideak 
egoera negargarrian daude. San Martín arkuan jarritako galibo-arkuak altuera 
adierazten du, eta ez zabalera. San Ignacioren atzean, zirkulazio asko. San Ignacio 3 
eta 18 zenbakietan, ez litzateke anbulantziarik jarriko, zenbakiek nahaste handia 
eragiten dutelako aurkitzeko. San Ignacio parkeko arkupeak margotu egin behar dira. 
Sartzeko eskailerak egoera txarrean daude. San Ignaciorako igogailutik 
lorategietarako bidezidorra dago. San Ignacio 38, arrapalarekin, eta eserlekuak 
berdeguneetan jarri behar dira. 46 eta 47 zenbakietan, norabidea debekatuta dago 
etxeko bi aldeetatik, atarira sartzeko eskailerak, eta San Ignacio 22 eta 23 
zenbakietarako sarreran, zoladura oso hondatuta dago eta eskailerak daude atarietara 
sartzeko. San Ignacio, San Martín eta Itxaropen, udal lokalak eta lokal pribatuak: 
Itxaropenan, hiru lokal itxi zeuden. Muru berriren ondoren, espaloia oso estua da. 
Kalearen beste aldeko bidegorria, erdialdean, margotu egin beharko litzateke, eta 
espaloia zabaldu.  

• (Legazpi) San José eta Arantzazu: San Josén, atari guztietan (1, 2, 3, 4 eta 5) eskailerak 
daude. Aranzazu: atari ia guztiek ezaugarri berdina dute, eskailera-maila dago bertara 
sartu ahal izateko. Plazara sartzeko eskaileretan (112 eta 113) ez dago barandarik, eta 
farmaziaren sarbidea eskailerek mugatzen dute. 20 eta B atariek ere eskailera-maila 
dute. Ile-apaindegia et parkerako sarbidea arrapalarekin. Kotxe batzuk sindikatu 
etxeko eserlekuen ondoan aparkatuta daude. Sindikatu etxeko 21 zenbakiko atarirako 
sarbidean, eskailerak daude, baita 22 eta 25 atarietan ere. Laubidera sartzeko arrapala 
oso aldapatsua da eta soropilean ebaki bat dago.  Aranzazu 20 A-ko eta B-ko gas 
biltegia, haurrentzako parkearen ondoan, egoera txarrean dago. Gertuen dauden 
etxebizitzetan (Aranzazu 23, Santa Kutz 15, 17 eta 19), eskailerak daude, eta Urtzelai – 
Mirasol zebra bidea ez dago beheratuta, baina, oro har: argiteria, lorategiak, 
arrapalak, garbiketa eta seinaleak nahiko ondo daude.  

• (Legazpi) San Juan eta Zaldu: Laubide biribilgunean, altuera gehiegi dago 1, 3, 4 eta 6 
zenbakien arteko zebra bideen gaineko espaloietan. Eserleku bakarra dago, eta inguru 
horretan oso hondatuta dago. 7, 8, 9, 10, 11 eta 12 zenbakiko etxeek eskailera asko 
dituzte sarreretan. Arrapalak behar dira atarietara sartzeko. 15 zenbakiko etxearen 
inguruan, argiztapena falta da. Kotxeen irteera erraztea ere beharrezkoa da. 16 
zenbakiko etxerako sarbideak arrapala behar du, eta etxera eta parkera egungo 
eskaileretatik sartzea beharrezkoa da.  Eserlekuak jarri behar dira, eta sartzeko 
arrapalak egin behar dira 21, 22 eta 23 atarietan, 18, 19 eta 20 zenbakien ilaran 
dagoen bezala. Espaloien altuera beheratu egin behar da 24 eta 29 atarietan, eta 
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sartzeko arrapalarik ez duten 24, 25, 26, 27 eta 28 atarietan. Lorategietarako 
sarbideak arrapala bat behar du 26 eta 27 zenbakien artean. Zebra bideen altuera 
beheratu egin behar da 26 eta 27 zenbakien inguruan. Baranda Zaldurantz atzeratu 
behar da, gasa banatzeko kamioia sartzeko pasabidea handitzeko. Udalari argazkiak 
eman zaizkio.  29, 30, 31, 32, 33 eta 34, 35, 36, 37, 38 zenbakietan, hutsuneak bete 
behar dira eta sartzeko arrapalak egin behar dira. Zaldun, argiztapena falta da diskoen 
eta Zaldu Berriren atzealdean. Edukiontziak eta industria-bilketa egoera txarrean 
dago. 3. zenbakiko atarian eskailerak daude.  

• (Legazpi) Santa Kutz, La Salle, Lanaren Hiribidea eta Fleming doktorea: Santa Kutz 17 
zenbakian, arrapala luzatu eta zabaldu behar da. Aranzazu 20 helbideko atzealdeko 
ezkerrean dagoen etxebizitzako gas biltegia Santa Kutz 17 helbidearen atzealdean 
dago, bertako erabiltzaileak ez diren etxebizitzetatik metro gutxi batzuetara. Santa Kutz 
19 atariko sarrerak arrapala eta aldapa handiko eskailera du. 17 eta 19 zenbakien 
artean dagoen espaloian jausteko arrisku handia dago izozte garaietan. 17 eta 19 
zenbakien atzealdeko aparkalekuan, sakonune eta zulo asko daude, eta asfaltatu egin 
behar da. Zubiaundia inguruan, eskaileretan ura sartzen da, eta izozteetan arrisku 
handia dago. Dirudienez, ura sartzen da etxebizitzak eraikitzean estalita geratu zen 
garai bateko iturri baten ondorioz. Urcelay inguruan: Zaldu norabideko errepideek 
norabide debekatuaren seinale bat dute, eta oso altu dago. Horrez gain, uraren 
pasabide estali bat dago, eta burdin sare bat du, baina hondatuta dago eta saretako 
burdinen artean tarte handia dago; beraz, arriskua eragiten du txirrindularientzat, 
baita oinezkoentzat ere. Ibaiaren inguruan, gaur egun lur azpikoa. Zebra bide 
batzuetan espaloien altuera beheratu behar da. Lanaren Hiribidea Kalea: 3. etxeko 
zebra bidea, garaje eta igogailuetarako sarrera, altuera murriztu behar da. Salle 
kalerako sarreran, espaloiak ez daude beheratuta. Urola enpresaren aurreko zebra 
bidean, espaloiak ez daude beheratuta. La Salle; 1. zenbakiko zebra bideak espaloi 
goratua du. Era berean, Olaondo Zeharkaleko 3. zenbakiko garajeek eta txartelak ere 
espaloia goratua dute. 1. eta 3. zenbakiko etxeek eskailerak dituzte atarira sartzeko, eta 
gurpil-aulkiak garajeetatik sar daitezke. Garajearen sarreran, zulo handi bat dago.  

• (Legazpi) Telleriarte: Araiztegi eta Korkostegi baserrietarako sarbidea egoera 
txarrean dago. Korta azpikoa, Ernandotegi - Errautegi inguruko baserrietarako 
sarbidea oso estua da. Bergaretxerako – agirrezabal (landetxea?), eta inguruko 
gainerako baserrietarako sarbidea oso estua da. Bidea oso hondatuta dago. Auzokideek 
alternatiba bat eskatzen dute plazako kotxeak aparkatzeko (batez ere asteburuetan) eta 
plaza bat uzteko pertsonek eta haurrek gozatzeko: eta Ubitarte ingurua proposatzen 
dute alternatiba gisa. Mirandaola - Pastain bidegorrian oso aldapa handia dago, eta 
arazoa konpontzeko hainbat proiektu daude, baina ez dituzte martxan jarri. Auzokideek 
eskatzen dute farolak aldatzea eta Pastainetik San Juanerako kableak lur azpian 
jartzea.  

• (Lezo) Haserrea Jaizkibeletik bizikletaz doazen pertsonei isuna jartzeko aukeraren 
aurrean, Armada inguru horretan maniobrak egiten ari den bitartean. 

• (Orio) Ikastolan sortutako proiektuei, berrikuntza eta esperimentaziotik sortuak, diru-
laguntza ematea 

• (Orio) Hezkuntza mailan ikastolak egiten ditugun proiektuak diruz laguntzea, 
esaterako, Kiva programa. 

• (Orio) Unibertsitate guneak indartzea; ikasleak bertan geratzeko, alokairuetarako diru-
laguntzak 

• (Pasaia) Alokairu soziala bultzatzea. 
• (Pasaia) Zer gertatu da “Piruli” eskolak eginiko inbertsioarekin? 
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• (Tolosa) Tolosaldean eskaletasunaren oso indize altua dago. Eskale dabiltzan pertsona 
asko mafiek jarritakoak dira. Pertsona horiek udalerri jakin batzuetan bizi dira eta 
gizarte laguntzak jasotzen dituzte; mafiak, bitartean, beste udalerri batzuetara joaten 
dira eskatzera. Zergatik ez ditu pertsona horiek identifikatzen Udaltzaingoak?  
 




