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Herritarren partaidetzaren eta udal-gardentasunaren memoria honek identifikatu, deskribatu eta 

ebaluatu egiten ditu Irungo Udalak herritarren partaidetzaren gaian 2016an sustatu dituen 

jarduketak eta ekimenak, eta baita udal-gardentasuna hobetzeko egin diren proiektuak eta ekintzak 

ere. 

 

Bi eremuan, Herritarren Partaidetza eta gestio publikoaren Gardentasuna udal-gobernuaren bi ildo 

estrategiko dira, hiria kudeatzeko modu berri gisa dagoeneko sendotuta daudenak. Horrela, rol 

protagonista eta zuzena eskaintzen zaie herritarrei, eta asmoa da udal-antolaketa eraginkorrago eta 

hurbilagoa izan dadin bihurtzea, zerbitzuen kalitatea hobetuz herritarren ekarpenaren bidez, eta 

konpromisoaren eta kontu-ematearen bidez. 

 

Herritarren Partaidetzaren gaian, 2016an, “Alkatea auzoetan” programaren bigarren edizioa abian 

jarri da. Parte-hartze irekiko ekimen hori berriz ibili da bertako geografia osoan, auzoz auzo, 

herritarren proposamenak jasotzen, konpromiso zehatzak ezartzen, gardentasunez jakinarazten zer 

de bideragarria eta arrazoiak emanez eskaerak hala ez direnean, eta konpromiso horiek nola 

betetzen diren jakiteko jarraipen iraunkor eguneratua eskainiz. Lehenengo edizioa 2015ean itxi zen, 

eta bigarren hau 2016an hasi da. Dagoeneko, hiriko 7 auzotatik pasa da, herritarren aldetik onarpen-

maila handia jasoz. 

 

Hirugarren urtez garatu da aurrekontu partizipatiboen prozesua. Prozesu horrek herritarren esku 

jartzen du udal-aurrekontuko 1,5 milioiren gaineko erabakia. Sendotu egin nahi da, eta aldaketa 

metodologiko adostuak izan ditu maila guztietan –politiko, sozial eta teknikoan–, baina asko jaitsi da 

parte-hartzea herritarren aldetik, eta gogoeta sakona egin beharra dago hurrengo edizioari begira.  

 

Gainera, urte osoan, zenbait prozesu gehigarri abian jarri dira, udalaren proiektu eta ekimenei buruz 

herritarren ekarpenak egin zitzaten. Horrela, gobernu irekiko kudeaketa publikoa egitea eta 

herritarren erantzukidetza bultzatu da, hirirako erabaki garrantzitsuak hartzerakoan. Nabarmendu 

behar da, alde horretatik, San Martzial kalea berrurbanizatzeko eman den prozesu partizipatiboa 

eta 2016aren amaieran Juan Wollmer plaza urbanizatzearen gainean hasi zena. 

 

 

2016ko urtarrilean, Herritarren Partaidetzaren Araudia prestatzeko prozesu partizipatibo bat hasi 

zen. “Talde eragile bat”eratu da; eta bertan, udaleko talde politiko guztiak daude ordezkatuta, eta 

baita auzo-elkarteak, gazte-elkarteak, Irungo Hiritar Foroa eta udal teknikariak ere. Talde horren 
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helburua da araudiaren zirriborroa prestatzea eta araudi aurreratu bat egiteko prozesuko hurrengo 

faseak diseinatzea, herritarrei irekita. Araudiak balio izan behar du euskarri arautzaile bat emateko, 

Irunen herritarren partaidetzako ekimenera erabakiak hartzeko garatzen diren bozketara egokitua 

izango dena. 

 

Era berean, laguntza ekonomiko eta kudeaketako iraunkorra ematen jarraitu da auzo-elkarteek 

garatzen duten lanerako; izan ere, auzo-elkarteak auzoetako beharrak udalera bideratzeko tresnak 

dira, eta eragile laguntzaile oso baliagarriak dira, hiriaren funtzionamendua kudeatzeko eta Irungo 

eta, bereziki, bere auzoetako bizimodua dinamizatzek. Horretarako, jarduera-eskaintza zabala egiten 

da adin guztietarako, gure hiria biziagoa eta irekiagoa izan dadin laguntzen duena. 

 

Azkenik, 2016an, Palmera Montero Gunea ireki da. Auzo-etxe eta gizartea elkartzeko eta 

dinamizatzeko gune gisa eratu da, eta bertan, Irunen oso eremu desberdinetan lanean ari diren 

hamaika elkartek dute egoitza iraunkorra. Era berean, Palmera Montero Guneak erabilera anitzeko 

hiru areto ditu Irungo elkarteen eskura. Horretarako, erreserbatzeko sistema gardena gaitu da, tokia 

erabili nahi duten elkarteen eskura egon dadin. Zentro horren ekipamendua eta abian jartzeko, 

elkarteen mugimenduen kudeaketa barne, dedikazio handia eskatu dio ekitaldi osoan Informazioaren 

Gizartea eta Herritarren Partaidetza Arloari, baina fruituak ikusi dira, joan den abenduaren 12an 

irekiera publikoa egin zenean. 

 

 

 

Udal-gardentasunaren gaian, 2016an, Nazioarteko Gardentasuna gobernuz kanpoko erakundeak 

aitortza eman dio Gardentasunaren Ataria eraikitzen hainbat urtetan egin den lanari. Ataria 

2015eko urtarrilean hasi zen zerbitzua ematen. Udal-gardentasuna, Udalen Gardentasun Indizearen 

bidez ezarritako estandarren araberakoa. Eta alkateak ebaluazio boluntarioa egitea eskatuta, 66/88 

adierazle beteta daudela baloratu da; hori 8,25/10 da. 

 

Horrela, berretsi egin da Irungo Udalak bete egiten dituela gardentasunaren, informazio publikoa 

eskuratzearen eta gobernu onaren 19/2013 Legeko agindu nagusiak, eta hainbat eremutan haietatik 

harago doala ere bai, jaso egiten baititu EUDELen Udal Gardentasunerako Aginte Koadroan 

definitutako estandarrak, gain honetan legeria bera baino anbiziosoagoak direnak. Nolanahi ere, 

oraindik ibilbidea dago eremu honetan, eta Gardentasunaren Ataria mantentzen eta hobetzeko lan 
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egiten jarraitzen dugu, betiere jasangarritasunaren ikuspegitik, informazio-eremu berri bakoitza 

modu sistematizatuan argitaratu dadin, udal kudeaketatik modu naturalean lortuta. 
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1. HERRITARREN PARTAIDETZA. 
 

1.1. Auzo Elkarteekiko harremanak. 
 

Abisuen eta eskaeren kudeaketa. 
 
Informazioaren Gizarteko eta Herritarren Parte-hartzeko ordezkaritzak jarraian eta 
iraunkortasunez egiten du hiriko auzo-elkarteen lana babesteko eta laguntzeko lana. Haien 
eskariak erantzuten ditu, eta kudeatzeko eta arreta emateko eskumena duten udal-
departamentuetarantz bideratzen ditu. 
 
Jarduera-neurriak eremu honetan: 
 

Kudeatutako Erregistro Orokorreko sarrerak (HAZ eta 
HAZ24or.) 

185 

 
 

Jasotako eta kudeatutako posta elektronikoak 200 

Gaiak:  

 Diru-laguntzak 17 

 Jaiak (antolatzea, baliabideak, komunikazioa) 14 

 Auzo-elkarteei utzitako lokalen alokairuak. 31 

 Auzo-elkarteei utzitako lokalak mantentzea. 27 

 Beste batzuk 111 

 
 

Abisu-Kexa-Iradokizunen sistema 46 

  

 Alde Zaharra-San Juan auzo-elkartea 2 

 Alhondiga-Belaskoenea auzo-elkartea 1 

 Behobia-Bidasoa auzo-elkartea 2 

 Erdialdea-Zabaltza auzo elkartea 1 

 Dunboa auzo-elkartea 2 

 Elitxu-Lapize auzo-elkartea 2 

 Larreaundi-Olaberria auzo-elkartea 2 

 Arbesko Auzo Elkartea 5 

 San Migeleko auzo elkartea 3 

 Santiagoko “La Bañera” auzo-elkartea 1 

 Ventas-Landetxa auzo-elkartea 25 

 Oiaso-2000 auzo-elkarteen federazioa 1 
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Diru-laguntzen kudeaketa. 
 
Irungo Udalak urtero garatzen du auzo-elkarteei laguntzeko plan bat, haien proiektuetan eta 
ekimenetan laguntzeko, betiere herritartasun demokratikoaren balioak bultzatzen eta 
herritarrek bizitza publikoan parte hartu dezaten laguntzen dutenetan,  urte osoan beren 
auzoetan irabazi asmorik gabe hainbat jarduera egiten dituzten aldetik. Laguntza horien asmoa 
ere bada abian dauden programa jakin batzuk jarrai dezaten ziurtatzea eta hiriko elkarte-ehuna 
lagundu eta bultzatzea, auzoak dinamizatzea eta herritarren parte hartzeko bidea eskaintzea. 
 
Laguntzak lehia-erregimenean deitzen dira, hiriko auzo-elkarte guztiei zuzendutako deialdi 
publikoa eginez. Haien Oinarri arautzaileetan  
(ematen diren diru-laguntzen hiru ildoei eragiten dieten xedapen orokorrak dituzten Oinarri 
Orokorretan eta haietako bakoitza balorazio- eta banaketa irizpideak adieraziz arautzen duten 
eranskin espezifikotan egituratuta) 57.213 euroko guztizko zenbatekoa ezarri da, honela 
banatuta: 

 39.285 €, izaera kultural, informatzaile eta ludikoko jardueretarako. 
 14.000 €, auzoko liburutegiak mantentzeko. 
 4.500 €, auzo-elkarteen lokaletan Internetera sartzeko linean ordaintzeko. 

 
Aurkeztutako jarduera-proiektuen ebaluazioaren ondorioz, honelako banaketa gertatu da: 

 

 Auzo-elkarteak 
Zenbatutako 

jarduera-
kop. 

Puntuazioa Diru-laguntza 

1 Anaka 9 50 1.452,17 € 

2 Anzaran 12 82 2.381,55 € 
3 Arbesko Errota 5 44 1.277,91 € 
4 Artia 23 127 3.688,50 € 
5 Behobia-Bidasoa 8 54 1.568,34 € 
6 Alh-Belaskoenea 6 38 1.103,65 € 
7 Dunboa 17 96 2.788,16 € 
8 Elitxu-Lapitze 26 175 4.000,00 € 
9 Pinudi 9 56 1.626,43 € 

10 Landetxa 14 152 4.000,00 € 
11 Larreaundi-Olaberria 6 25 726,08 € 
12 Meaka-Ibarla 12 69 2.003,99 € 
13 Arbesko poligonoa 6 53 1.539,30 € 
14 San Migel 25 189 3.810,00 € 
15 Santiago 12 73 2.120,16 € 
16 Urdanibia-Berri 9 68 1.974,95 € 
17  Alde Zaharra –San Juan 9 93 2.701,03 € 
18 Oiasso 3 18 522,78 € 

GUZTIRA:     1.462 39.285,00 € 
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Auzo-liburutegietarako diru-laguntzaren ildorako, 8 elkartek egin dute eskaera, eta honela 
banatu da, baremoa aplikatuta: 
 

 
Auzo-elkarteak Diru-laguntza 

1 Alhondiga-Belaskoenea 1.751,75€ 
2 Artia 1.750,60€ 
3 Dunboa 1.752,65€ 
4 Elitxu-Lapitze 1.751,94€ 
5 Landetxa 1.751,87€ 
6 Arbesko poligonoa 1.750,64€ 
7 San Migel 1.750,54€ 
8 Urdanibia-Uztarri Ona 1.740,00€ 

 GUZTIRA:     13.999,99 € 

 
 
Eta Internetera sartzeko diru-laguntzaren ildorako, 15 eskaera izan dira, eta honela banatu da:   
 

 
Auzo-elkarteak Diru-laguntza 

1 Alhondiga-Belaskoenea 302,35 € 
2 Anaka-Puiana 303,92 € 
3 Anzaran 256,80 € 
4 Artia 304,33 € 
5 Erdialdea-Zabaltza 301,02 € 
6 Dunboa 304,57 € 
7 Pinudi 302,35 € 
8 Elitxu-Lapitze 322,19 € 
9 Landetxa 304,30 € 

10 Larreaundi 303,92 € 
11 Meaka-Ibarla 304,70 € 
12 San Migel 301,33 € 
13 Santiago “La Bañera”  280,00 € 
14 Urdanibia-Uztarri Ona 303,92 € 
15 Federación OIASO 304,30 € 

 GUZTIRA:     4.500,00 € 

 
 
Gainera, bananduta kudeatu da erantzukizun zibileko aseguru-polizen kontratazioa, auzo-
elkarte guztiek hirian antolatzen dituzten jarduerengatik hirugarrenei eta gizarte-lokaletan 
materialei eragindako kalteak estaltzekoa, eta kontratazio hori Oiasso-2000 federazioan 
kontzentratzen da, eskalako ekonomiaren eta kudeaketa-arintasunaren arrazoiengatik. Horrela, 
aseguru-poliza horietara bideratuta diru-laguntza modu izendunean egin da, Alkatetzaren 
ebazpenaren bidez, auzo-elkarteen Federazio horren alde, 2.565 euroko zenbatekoan. 
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Auzo-elkarteei utzitako lokalak mantentzea. 
 
Udalak lokalak uzten dizkie auzo-elkarte guztiei, Oiaso-2000 auzo-elkarteen federazioari eta 
Hiritar Foroari, beren jarduera garatu dezaten. Lokal gehienak udalarenak dira, eta bakarren 
bat, alokatuta dago. 

 
Hainbeste lokal mantentzeko, oso kontu-sail neurritsua kudeatu behar da, bertako gelak 
zaintzeko eta konpontzeko, eta honela banatu da, urtean sortutako beharren eta arazoen 
arabera: 
 

Kontzeptua Elkartea Zenbatekoa (BEZ barne) 

Jarioa konpondu Santiago 360,58 € 

Kutxatilak libratu Ventas - Landetxa 761,09 € 

Ur-harguneko jarioa konpondu Ventas - Landetxa 287,98 € 

Terrazoak ordeztu jarioa konpontzeko eta 
hormako hutsunea estali 

Ventas - Landetxa 314,60 € 

Komunetako zisternak konpondu Ventas - Landetxa 118,58 € 

Kutxatila libratu Pinudi 296,45 € 

Konketa buxatuko hustubidea aldatu Artia 286,77 € 

Zuloa itxi eta azuleju puskatuak ordeztu Artia 223,85 € 

Kutxatila estalia ireki eta tapa jarri Pinudi 344,85 € 

Janbak ordeztu eta ertzetakoa jarri San Migel 121,00 € 

Ate berria jarri bulegoko beste muturrean San Migel 1.101,10  € 

Tabernako lurra leundu Belaskoenea 1.530,65 € 

Lapurretan hautsitako barruko atea ordeztu Larreaundi 356,95 € 

Lapurretan hautsitako sarrerako atea 
kopondu 

Larreaundi 381,15 € 

Sabaiak konpondu Artia 5.206,63 € 

Estalkia eta teilatu-hodiak garbitu eta 
mantendu 

Landetxa 539,66 € 

Konketako iturria ordeztu Landetxa 113,74 € 

Ate lerragarria doitu Artia 145,20 € 

Guztira:  12.490,83 € 

 
 
 

1.2. Abisuak, kexak eta iradokizunak. 
 

Herritarrek antzemandako arazoak eta hirian edo udalak ematen dituen zerbitzuetan 
hobekuntzak egiteko proposamenak udalari jakinaraztea ahalbidetzen du abisu, kexa eta 
iradokizunen zerbitzuak. Asmoa du bide arina eta azkarra eskaintzea komunikazio horiek 
aurkezteko eta tratatzeko, HAZeko erregistro orokorraren bidez aurkezten diren eskaeren 
formalismorik gabe eta erabilgarri dauden kanal guztien bidez (HAZera joanda, 010 telefonoa 
eta HYPERLINK "http://www.irun.org"weba). 
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Horrela, bada, zerbitzu hori Irun eta bertako zerbitzuak hobetze aldera herritarrek parte 
hartzeko bide indartsua da. Honako hauek izan dira 2016ko haren jarduera-datu nagusiak 
(Memoria espezifikoa eta xehatuagoa prestatu da abisu, kexa eta iradokizunetarako, eta hemen 
jasotzen dira adierazle nagusiak): 
 

 2015 2016 

Guztira erregistratutako abisu, kexa eta iradokizunak  4.250 3.904 

- Abisuak eta matxurak 1.982 (% 46,63) 1.628 (% 41,70) 

- Kexak eta iradokizunak 2.149 (% 50,56) 2.275 (% 58,27) 

Auzo-elkarteek aurkeztutakoak 66 (% 1,55) 50 (% 1,28) 

Beste erakunde batzuetara helarazitako abisuak 1.026 (% 24,01) 969 (% 24,82) 

Erantzuteko batez besteko denbora (egunak) 6,69 5,72 

 
 
Auzokako zenbaketa: 
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Zein kanalen bidez jaso den zenbatuta: 
  

 
 

 

1.3. “Alkatearekin hizketan” zerbitzua. 
 

“Alkatearekin hizketan” zerbitzua, 
Alkatetzako Kabineteak kudeatua, herritarren 
parte hartzeko tresna gisa sortu zen. Horrela, 
bada, herritarrek zuzenean bidaltzen dizkiote 
proposamenak Irungo alkateari, internet 
bidez. Proposamen horiek, betiere, garrantzi 
edo irismen gehiago dute hiriaren eta 
udalaren funtzionamenduko eguneroko 
alderdiei buruzkoek baino; horiek abisu, kexa 
eta iradokizunen xedekoak dira.  
Halaber, alkateari arazo pertsonalagoak edo 
espezifikoagoak helarazteko xedea ere 
badute. 
 
 
Zerbitzu honetan, 2016an erregistratutako jarduera guztia:  
 

Guztira jasotako komunikazioak 156 
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1.4. Hirian irismena duten herritarren partaidetzaren prozesuak. 
 
Atal honetan, herritarren parte hartzeko prozesu nagusiak jasotzen dira. Prozesu horiek 
garatu izanaren xedea da esparru egituratu eta dinamizatu bat eskaintzea herritarrek eta 
gizarte-eragileek beren ekarpenak egin ditzaten, saio irekien eta kanal elektronikoaren 
bidez. Horrela, "demokrazia zuzena" esaten zaion hori bultzatzen da.  
 
 
 

1.4.1. ALKATEA AUZOETAN. 
 
Irungo Alkatearen udal-etikaren aldeko dekalogoa aurreko agintaldiaren hasieran argitaratu 
zen, eta konpromisoa ezartzen zuen hiriko auzoetako bizilagunek topaketa irekiak egiteko, 
haien entzuteko eta beren ideiak, kezkak eta iritziak jasotzeko. 
 

Konpromiso horri forma emateko, “Alkatea auzoetan” ekimena abian jarri zen, 
planteamenduetan harago joanez; eta parte hartzeko prozesu horrek honako hauek 
konbinatzen ditu: 
 

- Ekarpenak aurrez aurreko saioetan eta 
internet bidez jasotzea auzoz auzo; 

- Konpromisoak ezartzea jasotako eskaerei 
dagokienez; 

- Gardentasuna, arrazoi teknikoengatik, 
ekonomikoengatik edo dena delakoagatik 
egin ezin diren eskaeretarako azalpenak 
ematerakoan. 

- Eta kontuak ematea, etengabe informatuz 
www.irun.org webaren bidez ezarritako 
konpromisoak nola betetzen ari diren 
azaltzeko.  

 
Era berean, nabarmendu behar da auzo-elkarteek oso paper garrantzitsua jokatzen dutela 
prozesu honetan, errazte-funtzioan, bai beren lokalak saio irekiak egiteko utziz, bai 
ekarpenak jasoz, bai auzoko bizilagunak parte hartzera eta beren hitza entzunaraztera 
animatuz. 
 
Prozesua, lehenengo edizioan, 2015ean amaitu zen, hiri auzo-elkarteen eraginpeko 17 auzo 
edo gunetan jardun ondoren. Mila lagun paseak bildu ziren aurrez aurreko saioetan, eta 480 
eskaera jaso ziren; horietatik 392k konpromisoak sortu dituzte. Partaidetza eta 
Gardentasunaren zerbitzuak etengabe jarraitzen du konpromisoak nola betetzen diren, eta 
haiek udalaren webean eguneratzea kudeatzen du.  
 
 
 

http://www.irun.org/
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Egoera, “lehenengo bira” horren ondoren, honako koadro honetan jasota dago: 
 

 
 
 
2. edizioaren hasiera 
 
Iazko otsailaren 25ean hasi zen “Alkatea auzoetan” ekimenaren bigarren edizioa; eta 
lehenengoan bezala, Larreaundin abiatu zen. Horrela, Irungo alkateak berriro ekin dio Irungo 
auzoetako bizilagunekin topaketa irekiak egiteko programa berri bati, helburutzat hartuta 
haiei entzutea eta haien ideiak, kezkak eta iritziak jasotzea, proposamenak gauzatzeko 
konpromisoak ezartzea bideragarritasun erabakitzeko azterketak eginez eta herritar guztiei 
etengabe informatzea konpromiso horiek nola betetzen ari diren azalduz.  
 
2016an, 7 saio egin dia (Larreaundi, Artia, Belaskoenea, Dunboa, Behobia, Elitxu-Lapitze eta 
San Migel).  
7 saio horietan, 226 eskaera jaso dira guztira, eta, horien ondorioz, 161 konpromiso sortu 
dira, –dagoeneko udal-sarean argitaratuta daude– eta, dagoeneko, badu jarraipen-
informazioa (semaforoak) hiru lehenengoetarako. 
 
Bertaratzea oso positiboa izaten ari da; batez beste, 100 lagunetik gora, eta saioetakoren 
batean ehun lagun ere bertaratuz. 
 
 
 
 
 
 

1.4.2. 2017ko AURREKONTU PARTIZIPATIBOAK. 
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2016ko laugarren hiruhilekoan egin da aurrekontu partizipatiboen hirugarren edizioa, 
herritarrek zuzenean parte hartzeko ekimena, 2016ko udal-aurrekontuaren zati bat zertako 
erabiliko den erabakitzea herritarren esku jartzen duena. 
 
 
SISTEMATIKA ETA METODOLOGIA. 
 
Prozesuaren helburua zen irundarren eskura jartzea 2016ko udal-aurrekontuko 1.500.000 
euro, haiek zuzenean erabaki zezaten diru hori zertan erabili. Prozesu hori bi arlotan 
egituratu zen:  

- Orokorra, 16 urtetik gorako biztanleria guztiari begira, 1.300.000 euroko. 
- Gazteentzakoa, 16-30 urte bitarteko hiriko gazteentzakoa, 200.000 eurokoa. 

 
Prozesu horretan, InnovaGenio enpresa irundarraren laguntza jaso dugu. Enpresaren 
funtsezko eginkizuna zen prozesuaren sistematika eraikitzen laguntzea eta, batik bat, saio 
presentzialetan parte hartzeko dinamika ezarri eta garatzea, eta baita konklusioen 
memoriak egitea ere. 
 
Iaz izandako lehenengo esperientziaren ondoren, eta 2014ko prozesuan jasotako ohar 
teknikoetatik abiatuta, udal-talde batzuek aurkeztutako proposamenetatik eta herritarren 
aldetik jasotako ekarpenetatik, 5 aldaketa garrantzitsu sartu ziren parte hartzeko dinamikari 
buruz, eta oinarri metodologiko bat ezarri zen. Metodologia hori auzo-elkarteei, Hiritar 
Foroari eta Oiasso-2000 Federazioari aurkeztu zitzaien eta informazio-batzordean eta 
bozeramaileen batzordean azaldu zen. Ez zen jaso prozesua hobetzeko ekarpen 
azpimarragarririk (IFZ erabiliz ez ezik AIZ erabiliz ere parte hartzeko aukera irekitzea izan 
ezik). Honela laburtzen da oinarri metodologiko hori: 

 

1. Proiektuaren "talde motorra”. 
 

Prozesua “eraikiko” duena izango da, prozesu eraikitzaile honetan erabaki 
funtsezkoenak hartuko dituena eta hari lotutako komunikazio-planaren oinarriak 
ezarriko dituena:  

o Irungo alkatea. 

o Ogasun, Sustapen Ekonomiko eta Plan Estrategikoko ordezkaria.  

o Ogasun, Sustapen Ekonomiko eta Plan Estrategikoko zuzendaria.  

o Informazioaren Gizarteko eta Herritarren Partaidetzako ordezkaria.  

o Informazioaren Gizarteko eta Herritarren Partaidetzako zuzendaria.  

o Komunikazioko eta Alkatetzako Kabineteko arduraduna.  

o innovaGenio aholkularitza-enpresako langile teknikoak.  
 

 

2. Proposamenak biltzea, hautatzea eta bozkatzea. 
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Prozesu orokorrerako, 3 saio partizipatibo ireki erabaki ziren, hiriko ahalik eta leku 
gehienak hartzeko moduko tokietan egingo zirenak, herritarrek bertaratzeko aukera 
errazagoa izan zezaten.  
InnovaGenio enpresak dinamika bat proposatu zuen, eztabaida-taldeen sisteman 
oinarritua. Horietan, parte-hartzaileek beren proposamenak eztabaidatuko zituzten, 
eta talde bakoitzak proposamen batzuk hautatuko zituen, proposamenak bozeramaile 
batek azalduta; eta, amaieran, bozkatu egingo zen, saio bakoitzean babes handiena 
jaso zuten 12 proposamenak erabakitzeko. 
 
Gainera, ekarpenak Internet bidez egiteko aukera berri bat ere eman zen. Horren 
ondoren, Irunen erroldatutako 16 urtetik gorakoek bozkatuko zuten (IRUN 
Txartelarekin edo IFZ/AIZ bidez + jaiotze-dataz kudeatutako autentifikazioz) beste 12 
proposamen hautatzeko. Guztira, 48 hautatuko ziren amaierako bozketarako. 
 
Gazteen prozesurako, ez da saio presentzialik egingo, eta proposamenak web bidez 
bakarrik jasoko dira. Horretarako, gainera, online bide guztietan hedatzeko kanpaina 
planteatuko da, gazteengana irismen handia izango duena, bereziki iGazteko 
zerbitzuen bidez. 
 
Amaierako bozketa Internetez bakarrik egingo litzateke; 48 proposamen, prozesu 
orokorrean, eta 20 bat, gazteen prozesuan (proposamen kopuru handia jasoko balitz, 
aurrebozketa bat ere egingo litzateke). Proposamen guztiak teknikoki baliozkotuko 
lirateke, eremu bakoitzean eskudunak diren udal teknikarien aldetik, eta aurrekontu 
ekonomiko zenbatetsi bat ere ezarriko litzateke bakoitzerako.  
 
Zerbitzu teknikoek baliozkotuko ez lituzketen proposamenak baztertu egingo lirateke, 
eta haien ordez, saio bakoitzean sortutako proposamen-zerrendan hurrengo babes-
maila handiena jasotakoak sartuko lirateke.  

 

3. Prozesuan parte-hartzea bultzatzeko eta gardentasuna bermatzeko irizpideak. 
 

“Talde motorrak” prozesua arautzeko honako jarraibide hauek ezarri zituen, 
erabakigarrienak izate aldera: 

 Proposamenen aurretiko hautaketa, 4 irizpidetan oinarrituta: 

- Urte 1eko epean egin ahal izatea (2016). 

- Udalaren eskumenekoa izatea. 

- Ez gainditzea bi prozesuetako bakoitzeko aurrekontua. 

- Interes orokorrekoa izatea, ez pribatukoa. 

 

 Saio partizipatibo erabat irekiak, pertsona batek saio batean baino gehiagotan 
parte hartzeko aukera galarazi gabe, baina botoa haietako batean bakarrik 
ematekotan (NAN bidez kontrolatuta). 
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 Online bidez jasotako proposamenetarako, aurretiko bozketa bat egingo da, 
autentifikatuta (IRUN Txartelarekin eta baita NAN+jaiotze-data emanez ere, parte-
hartzea errazteko); eta bozketa bakar batean, pertsona bakoitzak gehienez ere 5 
proposamen bozkatu ditzake. 

 

 Hautatutako proposamenak jarduera-eremu bakoitzean eskudunak diren udal 
teknikariek ebaluatuko dituzte, eta teknikari horiek arduratuko dira 
baliozkotutako proposamen bakoitzerako aurrekontu bat zenbatesteaz ere. 

 

 Amaierako bozketaren aurretik, saio ireki bat egingo da, proposamen finalistak 
azaltzeko eta bertaratuek haietaz egin dezaketen edozein ñabardura edo argitze 
jasotzeko. 

 

 Amaierako bozketa online bidezko aurretiko bozketarako erabilitako jarraibide 
berberak jarraituz egingo da, hautatutako proposamenen aurrekontua kontuan 
hartu gabe. 

 

 Gardentasun maximoa prozesuan, www.irun.org orrian berehala argitaratuko dira 
fase guztiak, baztertutakoen zerrenda arrazoitua, amaierako bozketaren aurretik 
egindako proposamenen balorazio teknikoen emaitzak eta.). 

 
 
PROZESUA GAUZATZEA. 
 
Prozesua 10/07an abiatu zen, lehenengo saio presentziala eginez eta proposamenak online 
biltzeko aukera irekiz. Hori hirugarren eta azken saio presentziala egin arte mantendu zen 
(10/21); horrek aukera eman zuen herritarren aldetik ekarpen-kopuru handia jasotzeko. 
Baina haietako asko errepikatuak ziren, eta beste batzuk ezetsi egin ziren, ezarritako 
betekizunak betetzen ez zituztelako. Horrenbestez, guztira, 74 proposamen geratu ziren 
aurretiko bozketarako, eta horretan 12 hautatu, eta hiru saio presentzialetan jasotako 36 
horietara gehitu ziren.  Gazte-prozesuan, proposamenak ebaluatu ondoren, erabaki zen 
haietako 20k bakarrik betetzen zituztela prozesuaren arauak, eta horiek pasa ziren 
zuzenean amaierako bozketara.  
 
Saio presentzialetan, guztira, 92 proposamen eztabaidatu eta bozkatu ziren. 264 lagun 
bertaratu ziren eta 225ek bozkatu zuten. Horregatik, ondorioztatzen da 39 lagunek 
errepikatu egin zutela bi edo hiru saiotan). 
Saio presentzialetan babes handiena jaso zuten proposamenen balorazio teknikoa egiteko 
prozesua haien paraleloan garatu zen. Horrela, bada, proiektu bakoitzerako arlo 
eskudunetako udal-teknikariek ehun proposamen inguru aztertu zituzten, zeren haietako 
asko baztertu egin baitziren teknikoki bideragarriak ez zirelako (hori ezin hobeto islatuta eta 
arrazoituta geratu da webean). Horrela, bada, babes gutxiagoko proposamenak ere sartu 
behar izan ziren.   
Teknikariek baliozkotutako proposamen bakoitzerako, aurrekontu ekonomiko bat erabaki 
da. Horretaz, nabarmendu behar da proposamen asko aztertu behar izan zituztela eta 
horretarako denbora gutxi emana zegoela. Horren ondorioz, zenbatespen ekonomikoak 

http://www.irun.org/
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gutxi gorabeherakoak dira, eta, askotan, arloetan erabiltzen dituzten estandar tekniko eta 
merkatuetakoetan oinarrituta zenbatetsi dira. 
 
Amaierako online bozketa azaroaren 6tik 13ra bitartean egin zen. Guztira, 48 proposamen 
bozkatu ziren guztira prozesu orokorrean, eta 20, gazteenean. Honako hau izan zen 
partaidetza-maila: 
 
1. OROKORREAN 

- Internet bidez amaierako fasean jasotako bozka-kopurua (proposamen 
bozkatuak): 25.746 (11.950, iaz).  

- 7.027 lagunek parte hartu dute amaierako bozketan. Horretatik, ondorioztatzen 
dugu boto-emaile bakoitzak bozkatutako proposamenen batezbestekoa 3,66koa 
izan dela. 

 

2. GAZTEENEAN 
- Internet bidez amaierako fasean jasotako bozka-kopurua (proposamen 

bozkatuak): 879 (303, iaz). 
- Amaierako bozketan, 16 urtetik 30era bitarteko 310 lagunek parte hartu dute.  

Horretatik, ondorioztatzen dugu boto-emaile bakoitzak bozkatutako 
proposamenen batezbestekoa 2,84koa izan dela. 

 
EMAITZAK. 
 
Prozesu honetan gailen den irizpide orokorraren arabera –bi prozesu paraleloen mugak hurrenez 
hurren erabakitzen dituzten 1,3 eta 0,2 milioi euroak–, honako bi amaierako koadro hauetan 
laburbildu daiteke emaitza: 
 

PROZESU OROKORREAN: 

PROPOSAMENA AURREKONTUA BOTOAK EBALUAZIO ARLOA 

TXINGUDI IKASTOLAKO KIROL-OLGETAKO GUNEA 
ERABERRITZEKO ESTALKIAK. 

250.000€ 1.925 
MUGIKORTASUNA, 
BIDE PUBLIKOA ETA 

OBRAK 

TEILAPEA ERAIKITZEA ARTIAKO FUTBOL-ZELAIKO 
HARMAILAK ESTALTZEKO. 

400.000€ 1.809 
MUGIKORTASUNA, 
BIDE PUBLIKOA ETA 

OBRAK 

BEHOBIAKO GOARDIA KIDEGOAREN ERAIKINA BERRERAIKI 
ETA BIRGAITZEA. 

490.000€ 1.715 
MUGIKORTASUNA, 
BIDE PUBLIKOA ETA 

OBRAK 

NAFARROA HIRIBIDEKO ESPALOIA KONPONTZEA. 150.000€ 1.371 
MUGIKORTASUNA, 
BIDE PUBLIKOA ETA 

OBRAK 

ESTEBAN INDART KALEKO ADINEKOEN GIZARTE ZENTROKO 
INSTALAZIOAK ZABALDU ETA HOBETZEA. 

5.600€ 404 

INFORMAZIOAREN 
GIZARTEA ETA 
HERRITARREN 
PARTAIDETZA 

  1.295.600 € 
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GAZTEEN PROZESUAN: 

PROPOSAMENA AURREKONTUA BOTOAK EBALUAZIO ARLOA 

GAZTE TALDEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 20.000€ 128 
GIZARTE 

ONGIZATEA, 
HEZKUNTZA ETA 

GAZTERIA 

GAZTE IRUNDARRAK KONTRATATZEKO BERTAKO 
ENPRESENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 

30.000€ 97 

OGASUNA, 
SUSTAPEN 

EKONOMIKOA ETA 
PLAN ESTRATEGIKOA 

GAZTE GUNEA SAN MARTZIALETAN 30.000€ 88 

GIZARTE 
ONGIZATEA, 

HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

CBA-KO ORDUTEGIA ZABALAGOA AZTERKETA GARAIAN 15.000€ 78 
KULTURA ETA 

KIROLAK 

GAZTE EKINTZAILEEK NEGOZIOAK IREKITZEKO DIRU-
LAGUNTZAK 

20.000€ 76 

OGASUNA, 
SUSTAPEN 

EKONOMIKOA ETA 
PLAN ESTRATEGIKOA 

AURREKONTUA ZABALTZEA KONTZERTUETARAKO ETA 
HAINBAT TOKITAN EGITEA 

60.000€ 74 

OGASUNA, 
SUSTAPEN 

EKONOMIKOA ETA 
PLAN ESTRATEGIKOA 

DENBORA LIBREKO MONITOREA IZATEKO IKASTAROA 5.500€ 56 

GIZARTE 
ONGIZATEA, 

HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

IPUIN-KONTALARIAK ETA TAILERRAK INGELESEZ 6.000€ 17 
KULTURA ETA 

KIROLAK 

GURASO GAZTEENTZAKO PRESTAKUNTZA IKASTAROAK 12.000€ 16 

GIZARTE 
ONGIZATEA, 

HEZKUNTZA ETA 
GAZTERIA 

  198.500 € 

   
 
KONKLUSIOAK: 
 
Agerikoa da prozesuan, iazkoarekin alderatuta, asko murriztu dela parte-hartzea, bai 
bide elektronikoan bai presentzialean. Horrek azterketa sakon bat egitea eskatzen du, 
gogoeta metodologiko bat, gero parte hartzen duten eragile guztien artean (udaleko 
talde politikoak, bertako asoziazionismoa eta udal-teknikariak) adostutako prozedura bat 
ezartzeko, doikuntza zuzentzaileak egite aldera eta horrela alde guztiek positibotzat 
duten prozesu bat berriz bultzatze aldera. 
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Jakitun gara 2015ean egindako prozesuaren emaitzak ez zela errealak; izan ere, 
jardunbide ez oso egokiak gertatu ziren, eta horrelako prozesu batek herritarren 
konfiantza behar du erabakiak zuzenean parte hartuz hartzeko. Horrela, bada, parte-
hartzearen maila hutsaldu egin zen, eta, ziurrenik, horrek ekarri zuen asko eta asko 
prozesutik aldentzea.  
Beraz, gogoeta sakon bat egiteko prozesu bat ireki beharra daukagu, asoziazionismoaren 
trakzio-bultzada ahalbidetuz. Horrek, aldi berean, rol nagusia emango baitio pertsonari 
pertsona bat=boto bat maximan oinarrituta, eta, beraz, baloratu egin beharko dira edizio 
honetan sartutako aldaketa nagusiak (ez ikusizko bozketa, Irun Txartelaren bidez 
autentifikatutako bozketa, etab.). 
 

 

1.5. Herritarrak parte-hartzaile izan diren planak, proiektuak eta 
beste ekimen batzuk. 

 

Planak eta proiektuak parte hartuz egitea udala kudeatzeko modu aurreratua da; izan ere, 
herritarren erantzukidetza partekatu behar da, plan eta proiektu horiek ondo garatzeko 
beharrezkoak diren helburu eta baliabideak definitzerakoan. Kudeaketaren oso ikuspegi 
inkluientea zehazten da horrela, hiriko sektore guztiek eta herritarrek egiten baitute ekarpenen 
bat (proposamenak, ideiak, hobetzeko helburuak,…). 
 
Azken urteotan, erabakitzeko dinamika bat ere sendotu da, herritarrei irekia, jai-jarduerak eta 
haietako elementu adierazgarriak (sanmartzialetako kontzertuetarako taldeak hautatzea, 
kartelak, etab.) hautatzeko bozketak eginez. Eta garrantzi handiko erabakiak ez izan arren, eta 
izaera oso herrikoia, sentimentala-eta izanagatik, parte hartzeko zifrak oso altuak izan ohi dira. 
 
Honako hauek izan dira eremu horretan 2016an egindako ekimen nagusiak: 
 
 

1.5.1. SAN MARTZIAL KALEA BERRURBANIZATZEA. 
 
San Juan eta Urdanibia plazen eta inguruen berrurbanizazio garrantzitsuak egin ondoren, 
udal-gobernuak San Martzial kalea osotasunean berritzeko prozesua hasi zuen, eta, gainera, 
kalea estetikoki hobetzea eta saneamendu-sistema modernizatzea ere planteatu zuen, 
beharrezkoa zen eta. Helburua da kale hori pasabide atsegin eta erakargarria bihurtzea, 
ondoan duen Sarjia parkeari zuzenean lotuta. Horretarako, balioan jarri nahi da parkeko 
berdegunea eta arboladia, eta bertako jolas-gunea eta elkargunea, kalearekiko integrazioa 
hobetuz, orain dauden kota-aldeak eta horma-zatiketak libratuz. 
 
Lehenengo ekintza partizipatibo gisa, 2016ko otsailaren hasieran, lehenengo bilera 
bateratua egin zen Alde Zaharra-San Juan auzo-elkarteko ordezkariekin eta inguruko 
merkatari eta ostalariekin. Helburua zen proiektuaren helburu nagusiak helaraztea eta 
lehenengo ekarpenak jasotzea gero horiek proiektua idatziko zuen taldeari helarazteko, gero 
beren lana hasi zezaten. 
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Ondoren, eta talde idazleak proiektua prestatzeko lehenengo fasea amaitu ondoren, 
erakusketa bat egin zen Menchu Gal aretoan, maiatzaren 20tik 31ra. Aldi horretan, 
urbanizatzeko proiektuari ekarpenak egin ahal izan zizkioten herritarrek, aretoan helburu 
horretarako jarri zen kutxatila batean sartuta.  
Aldi berean, eta beste prozesu batzuetan oso ondo funtzionatu duen patroia jarraituz, 
mikrosite zabaldu zen Urdanibia plaza eta ingurua berrurbanizatzeko udal-weben, “IRUNGO 
ALDE ZAHAR BERRIA” izenekoa  (http://www.irun.org/micros/urdanibia), atal espezifiko 
berria eginez, (en http://www.irun.org/micros/urdanibia/San-Marcial.asp); horretan, 
erakusketako edukia jaso zen, eta formulario bat ere bai, proiektu horri ekarpenak web 
bidez egin ahal izateko.  
 

 
 
Prozesu horren ondorioz, 42 proposamen aurkeztu dira; 19, internet bidez, eta 23, Menchu 
Galeko kutxatilan. Proposamen horietako batzuk errepikatuak ziren, herritarren artean 
interes komuna zegoela agertuz. 
 
Gaika multzokatu ondoren, dokumentu bat egin zen, eta dokumentu horretan, jasotako 
proposamenei buruz udal-teknikariek egindako azterketa jasotzen da. Dokumentu hori 
aipatutako udal-webeko atalean argitaratuta dago, eta talde idazlearentzako proiektua 
hobetzeko ideiak eta iritziak emateko ere balio izan du. Memoria hau prestatzen den unean, 
proiektua egikaritzen ari da dagoeneko.  
 
 
 
 
 

1.5.2. SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETARAKO KARTEL LEHIAKETA. 

http://www.irun.org/micros/urdanibia
http://www.irun.org/micros/urdanibia/San-Marcial.asp
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Herritarrei irekitako bozketa-prozesua www.irun.org udal-webaren bidez, eta bi fasetan 
garatuta. 
 

Aurrehautaketa bat egin zuen Epaimahai 
aditu batek, aurten aurkeztutako 37 
karteletatik 5 kartel finalista aukeratuz. 
 
Amaierako bozketan, Irunen erroldatutako 
herritarrei irekia udal-webaren bidez, 4.062 
bozka erregistratu ziren, eta 1 zk.ko kartela 
gertatu zen irabazle, 1.247 boto jasota. 
 
Bozketa horretan, IFZ bikuna + jaiotze-data 
erabili zen ,identifikatzeko sistema gisa. 

 

 
 

1.5.3. MUSIKA TALDEAK AUKERATZEA SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETARAKO. 
 

Aurreko urteetako ez  bestelako planteamendu batekin, eta helburutzat hartuta 
proposamen bozkatuenek erabilgarritasunik izan ez dezaten edo kaxet altuegirik eduki 
dezaten saihestea, aurten, aldatu egin da bozkatzeko sistema. Aurretik egiaztatu egin dira, 
gero artistak hautatzeko; alde batetik, uneko musika-panoraman erabilgarri egon behar 
zuten eta, bestetik, beharrezko ezaugarri batzuk bete behar zituzten: haien kaxetak 
aurrekontuan sartu behar zuen, eta sanmartzialetan libre egon behar zuten, eta, gainera, 
Irunen jo berriak izan ez eta doako kontzertuak eskaini. 
 
Horrela, eta helburua zelarik San Pedro eta San Martzial jaietako programan sartu behar 
ziren kontzertuak antolatzeko proposamenak jasotzea, jai ahalik eta partizipatiboenak 
antolatzeko helburu nagusiaren barruan, prozesua gauzatu zen, laugarren urtez, martxoaren 
15etik 22ra bitartean, www.irun.org udal-webaren bidez, Irunen erroldatutako 16 urtetik 
gorakoek proposamen-zerrenda batetik hautatzeko aukera izan zezaten: 

-  Talde euskaldun bat. 
- Tributo-talde bat. 
- Estatuko talde bat, eta 
- Bertako talde telonero bat. 

 
Baldintza horietan, 2.362 lagunek parte hartu dute bozketetan; iazko parte-hartzearen 
bikoitza baino askoz gehiago (953, 2015ean). 
 
Horrela, talde euskaldunaren kategoriako irabazlea, ekainaren 23ko kontzerturako, 
Vendetta izan da, 602 botorekin, % 25,5. Hilaren 25ean “tributo” talde batek jotzeko, 
Descanso Dominical izan da babestuena. Talde horrek Mecanoren bertsioak jotzen ditu, eta 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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botoen % 18,6 jaso du; guztira, 441 boto. Azkenik, hilaren 28rako, Estatuko talde bati 
eskainia, Efecto Pasillo izan da irabazlea, 187 botorekin (% 7,9). 
 
 

1.5.4. UGALDE-VENTASEKO KIROL INSTALAZIOAK HOBETZEKO, BALIABIDEEZ 
HORNITZEKO ETA ESTALTZEKO IDEIAK JASOTZEA. 

 
Iazko maiatzaren hasieran amaitu zen 2015aren amaierako asteetan hasi zen prozesua. 
Helburua zen ekarpenak eta ideiak jasotzea, Ventas-Landetxa auzoko Ugaldeko kirol-
instalazioak hobetzeko, kirol-baliabideez hornitzeko eta, hala behar izanez gero, zati bat 
estaltzeko proposamena definituko duen behar-programa bat prestatze aldera. 

 
Ventas-Landetxa auzo-elkarteak bultzatu zuen ekimen hori, eta interesa agertu zuen hiriko 
udalak egungo kirol gunea hobetzeko aukerak azter zitzan. Gune horretan, belar artifizialeko 
futbol-zelai bat dago, eskubaloi eta saskibaloirako kantxa estaliak eta aldagela batzuk. 
Eskaintza hori egin zitekeen hirian azken urteotan hirigintza-garapen garrantzitsua izan duen 
alde horretarako; gainera, nabarmendu beharra dago komunikazio bikainak dituela kokaleku 
horrek Irungo erdialdearekin. 
 
Prozesuaren asmoa zen auzoko auzo-elkartearen klubaren edo auzoan beren jarduera 
egiten duten kirol-elkarteen proposamenak eta ikuspegia kontuan hartzea, eta baita hiriko 
beste kirol-klub batzuena ere, zeren Ugalde-Ventaseko kirol-instalazioak hobetzeko 
proiektuak geroa onura ekarri bailiezaieke haiei ere toki-eremu global baten ikuspegitik. 
 

 

Prozesua gauzatzeko, kontratazio txikia 
egin zen, prozesua diseinatzeko, 
prestatzeko, garatzeko, dinamizatzeko 
eta konklusioak aurkezteko eta 
entregatzeko beharrezkoak den laguntza 
teknikoa emateko. Horretan, HIRITIK-AT 
enpresa gertatu zen esleipendun. 

 
HIRITIK-AT enpresako teknikariek, auzoko auzo-elkarteko kideek eta udaleko teknikariek 
osatu zen prozesuko talde motorra. 
 
 
 
 
Honako hauek egin ziren parte hartzeko prozesu zabal eta aberatsean: 
 
ELKARRIZKETAK EGIN ZIREN gunean inplikazio handia duten elkarteekin: 

- Landetxa Kirol Elkartea. 
- Elatzeta ikastetxeko IGE. 
- Mariño kirol-elkartea. 
- Ugalde-Ventaseko kirol-instalazioen beste entitate erabiltzaile batzuk. 
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PROPOSAMENAK JASO ZIREN, herritarren ikuspegia eta kirola egiteko instalazio-beharra 
ezagutzeko diseinatutako formulario batetik abiatuta; eta gune hori  nola erabil litekeen 
adierazteko ekarpenak 3 bidetik jaso ziren: 

- Batetik, 5 postontzi kokatu ziren auzoko leku estrategikoetan, formulario hori uzteko; 
aurretik gune osoko postontzietan banatu ziren. 

- Bestetik, microsite espezifiko bat jarri zen, udalaren web atarian: 
http://www.irun.org/micros/ugalde-ventas 

- Eta hirugarrenik, bilera presentzial eta ireki bat ere egin zen, proposamenak 
jasotzeko espezifikoa. 

 
Parte hartzeko eta eztabaidatzeko 3 TAILER EGIN ZIREN: 

- Martxoak 5: Proposamenak lehenestea. 
- Martxoak 10: Arkitektura- eta eraikuntza-proposamenak. 
- Martxoak 14: Hobekuntza-programa. 

 
Eta AMAIERAKO BILERA IREKI bat ere egin zen, emaitzak emateko, apirilaren 15ean. 
 

 
 

Gure iritziz, ondo asmatu da bide elektronikoak (udalaren webaz gainera, hedatzeko lan 
handia egin da, auzo-elkartearen Facebook-aren bidez) hautetsontziek eskaini duten ohizko 
euskarriarekin; azken horiek, leku batzuetan, jarduera handia izan dute. Horren guztiaren 
fruitu, 143 parte-hartzailek egindako 293 proposamen jaso dira lehenengo fasean. 
 
Tailerretan eta gainerako saioetan ez zen jende asko ibili (24 lagun, 45/55eko proportzioz 
emakume eta gizonen artean), baina kalitate onekoak izan ziren, zeren pertsona oso 
inplikatuak, motibatuak eta espiritu sortzaile handikoak agertu baitziren. 
 
Emaitzak prozesuaren memorian jasota daude, eta memoria prozesurako berariaz sortutako 
mikrositean dago, eta udalaren webeko Herritarren Parte-hartzea ataletik sar daiteke 
bertara.  
 

http://www.irun.org/micros/ugalde-ventas
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1.5.5. JUAN WOLMER PLAZAREN BERRURBANIZAZIOA. 
 
2016ko azaroan, parte hartzeko prozesu bat hasi zen, Juan Wolmer plaza urbanizatzeko 
proiektuari dagokionez, zeina udalak garatu nahi duen. Plaza hori funtsezko zatia da, 
antzinako La Palmera eta Montero hiltegia enpresetako lurretan sortutako hirigune berri 
horretan. Haren neurriek eta alde hartako erdigunean egoteak ezinbesteko egiten dute 
orain baino aprobetxamendu hobeko antolamendua bat egitea; izan ere, orain behin-
behineko parking bat dago, Palmera Montero Guneko obrak egin zirenean gaitu zena. 
Antolamendu horrek lur azpiko aparkaleku bat izango luke bertako ekipamenduen artean. 
 
Herritar ororentzako bilera ireki bat eginez hasi zen prozesua, eta IRUN Factory-ren 
instalazioetan egin zen 11/28an. Alde hartako bizilagun asko agertu zen bertara. Han, 
proiektuaren infografiak aurkeztu ziren, eta eztabaida bat ireki zen plazaren erabileren 
inguruan. Alde bateko eta besteko iritziak izan ziren: batzuek gazteentzako aisia- edo kirol-
guneak defendatzen zituzten; beste batzuek, aparkatzeko behin betiko tokiak. 
 
Horrekin batera, eta antzeko beste prozesu batzuetan garatutako eskema jarraituz, parte 
hartzeko gune bat prestatu zen(http://www.irun.org/cod/participacion/wolmer.aspx) udal, eta 
bertan, ekarpenak 11/29tik 20/12ra bitartean bide elektronikoz jasotzeko aukera ireki zen. 
Guztira, 125 ekarpen jaso ziren, eta memoria hau egiteko unean, aztertzen ari dira. 
 
Aurki, bilera ireki batera dei egingo zaie herritarrei, konklusioak aurkezteko. 
 

http://www.irun.org/cod/participacion/wolmer.aspx
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1.6. Herritarren partaidetzako araudia prestatzea 
 
Irun 2015-2019 gobernu-programak, besteak beste, konpromisoa hartu du Herritarren 
Partaidetzako Araudi bat egiteko, gutxienezko oinarriak ezar daitezen herritarren parte-
hartze iraunkorra eta egiazkoa bermatze aldera. Horretarako, 2016ko urtarrilean, abian jarri 
da Herritarren Partaidetzako Araudia prestatzeko berariazko prozesu partizipatiboa. 
Prozesua talde motorra eratu ondoren hasi da. Talde motor hori  udaleko ordezkari 
politikoek, auzo-elkarteek, gazte-elkarteek, Irungo Hiritar Foroak eta udaleko teknikariek 
osatzen dute. 
 
Lan-talde honi enkargatutako funtsezko misioa izan da ondo burutzea Irungo Udalaren 
Herritarren Partaidetzako Araudi Organiko bat prestatzeko proiektua, gero udalbatzak 
onetsi dezan. 
 
Lehenengo fasean, lan-taldeak araudi-egitura bat adostu du, Estatuko hainbat udalek 
onetsitako testu artikulatuak aztertu ondoren. Berritasunaren, aurrerapen 
demokratikoaren, zehaztasunaren eta ordenaren ezaugarriak eta beste hainbat kontuan 
hartuta hautatu ditu testu horiek taldeak. Egitura hori eraiki eta adostu ondoren, bilera ireki 
baterako deia egin zitzaien herritarrei; Oiasso Museoan izango zen maiatzaren 18an; eta 
bertan, talde motorrak egindako lana ezagutzera emango zen, erreferentziazko udalen 
partaidetzako araudien buruz egindako azterketa azalduz. Gainera, geroko araudirako 
proposatzen den egiturari buruz eta Irungo Udalaren testu artikulatuak hartu behar duen 
norabideari buruz talde horretan lortu zen adostasuna ere azalduko dute. 
Saioaren asmoa herritarren artean eztabaida irekitzea ere bazen, eta ekarpenak eta 
proposamenak jasotzea ere bai taldeak prestatutako egiturara sartzeko. Proiektura sartzeko 
balio izan zuten ideia batzuk jaso ziren. 
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Baina gero, Estatuko Gobernuak iragarri zuen konstituzio-kontrakotasunaren errekurtso bat 
aurkeztuko zuela Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen zenbait artikuluri buruz, eta 
haietako batzuk araudia egiteko prestatzen ari den zirriborroaren zati batzuen arau-euskarri 
gisa erabili direnez gero –ziurrenik, gainera, berrienak eta aurreratuenak– udaleko zerbitzu 
juridikoek gomendatu zuten kautela handiz jokatu behar zela eta Irungo Herritarren 
Partaidetzako Araudia prestatzeko proiektua gelditu behar zela harik eta egoera argitzen 
den arte. Horrela, Estatuko gobernuaren balizko aurkaratzea saihestuko litzateke, araudia 
edo haren zati garrantzitsua babesten duten artikuluak aplikagarriak ez badira. Udaleko 
zerbitzu juridikoek ulertzen dute ezin dela osoko bilkurara aurkeztu udal-araudi baten 
onespena hainbeste galdera edukita.  
 
Memoria hau egiteko unean, iragarri dute akordio batera iritsi direla Estatuko Gobernuaren 
eta Euskal Jaurlaritzaren arteko bitariko batzordean Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 
Legeari dagokionez. Udaleko zerbitzu juridikoek akordio horren irismena aztertuko dute, 
ikusteko nola eragiten dien –ala ez– araudirako proposatutako helburuei. Horren ondoren, 
berriz deituko da Talde Motorra bil dadin, proiektuari nola eragiten dion eta lana 
zenbateraino berbideratu behar den baloratzeko. 
 
Ondoren, talde motorraren bileretan garatutako lanak azaltzen dira eskematizatuta:  
 

2016/02/11: 

 Lan-taldea aurkeztea eta eratzea. 

 Lan-metodologia erabakitzea. 

 Bileren egutegia eta ordutegia. 
 

2016/02/25: 

 Plataforma Interneten aurkeztea informazioa partekatzeko eta talde-lana errazteko. 

 Galdetutako araudiak partekatzea eta aztertzea. 

 Araudiaren egitura prestatzea erabakitzea. 
 

2016/04/14: 

 Araudi-egiturarako orientazio desberdineko bi proposamen aurkeztea. 

 Aurkeztutako proposamenak aztertzea eta eztabaidatzea. 

 Egitura garatzeko egutegia eta metodologia ezartzea. 
 

2016/05/05: 

 Parte hartzeko araudiaren egiturari buruzko proposamen adostua aurkeztea. 

 Parte hartzeko prozesua herritarrei ireki dakien antolatzea. 
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2016/05/18: 

 Prozesua herritarren erakustea. 

 Araudiaren egiturari buruzko proposamena aurkeztea. 

 Ekarpenak eztabaidatzea eta jasotzea.  
 

2016/07/21: 

 Herritarren Partaidetzarako Araudia prestatzeko prozesuaren egoerari buruzko 
informazioa, Estatuko Gobernuak iragarri baitu konstituzio-kontrakotasunaren 
errekurtsoa aurkeztuko duela Euskadiko Erakundeei buruzko Legaren aurka eta testu 
hori erabili baita araudiaren euskarri izateko Irungo Udalaren Herritarren 
Partaidetzarako Araudiaren zirriborroaren zatiak garatzeko. 

 Udaleko zerbitzu juridikoaren gomendioari buruzko informazioa, gomendatu baitute 
osoko bilkurara ez aurkeztea oinarri juridikoan hainbeste kontu ezezagun dituen 
udal-araudi baten onespena. 

 Proiektua aldi baterako gelditzeko erabakia, egoera argitzen den arte. 
 

2016/11/24: 

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeari dagokionez Eusko 
Jaurlaritzaren eta Estatuaren arteko batzorde bikuna sortzeari buruzko informazioa. 
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1.7. Palmera Montero Gunea abian jartzea 
 
Leandro Agirretxe 1eko eraikin berriaren obra amaitu ondoren, Informazioaren Gizarteko 
eta Herritarren Partaidetzako Arloari enkargatu zion abian jartzeko kudeaketa osoa. 
Horrela, Erosketako eta Ekipamenduetako zerbitzuaren kargura geratu zen sistema 
operatibo guztiak, altzariak eta ekipamendu orokorra erabakitzea, diseinatzea, 
kontratatzea eta zuzentzea, eta arloko zuzendaritzaren kargura, berriz, Partaidetza eta 
Gardentasuneko teknikariaren laguntzarekin, guneak esleitzeko kudeaketa eta hiriko 
elkarte guztien eskura jartzen diren erabilera anitzeko tokiak erabiltzeko sistematika 
ezartzea. 
 
Bigarren kudeaketa-eremu horri dagokionez, adierazi behar da “Palmera-Montero Gune” 
berriaren helburu nagusietako bat dela Irungo asoziazionismoari zerbitzu batzuk 
eskaintzea hiria dinamizatzeko eta herritarren parte-hartzea sustatzeko egiten dituzten 
jarduerak gara ditzaten. Izan ere, haien lanari esker, Irun populazio biziago bat da, 
kulturaren, kirolaren, gizarte-lanaren eta jarduera ludikoaren bidez. Horretarako, 
Palmera-Montero Guneak bi ildo nagusi ezartzen ditu bertako elkarteekiko elkarlanaren 
eremuan: Alde batetik, erabilera anitzeko guneak bertako behe- eta lehen-solairuan, 
edukiera eta aukera zenbait dituztenak eta Irungo elkarte guztien eskura jartzen direnak, 
erreserbatuta, eta, bestetik, hamaika areto beste hainbeste elkarteri iraunkortasunez eta 
dohainik uzteko itxuratuta. 
 
Zentroko bigarren solairuko hamaika toki horietako bakoitzean zein elkarte sartuko diren 
erabakitzeko, 2013aren erdi aldera, lan-talde tekniko eta diziplinaniztun bat eratu zen. 
Talde horrek azken urteetan erregistratuta baina konpondu gabe zeuden lokal-eskari 
guztiak aztertu zituen –lokal berrienak nahiz egun okupatuta daudenak hobetzekoenak–, 
eta, halaber, hiriko elkarteei alokairuan utzitako lokalen egoera ere aztertu zuten; izan 
ere, haien alokairuagatik dirua kostatzen zaio udalari. 
Gainera, hainbat faktore aztertu ziren elkarte batzuk zentro berrira sartu daitezen beren 
jarduera baldintzatu zezaketenak, haren ezaugarri eraikitzaileen arabera, bertan garatu 
beharreko jarduerak ondo egoki daitezen. 
 
Lan horien ondorioz, honako irizpide hauek ezarri zituzten, elkarteek bete ditzaten, tokiak 
esleitzeko oinarri gisa:   

 Irunen errotutatako jarduera izatea; gutxienez, 5 urteko ibilbidea izatea hirian. 

 Beren jarduera egokia gertatzea tokirako (tamaina egokia, eragozpenik ez sortzea 
beste elkarteei, …). 

 Lekuz aldatzeak alokairua aurreztu dadin ekartzea. 

 Funtzio soziala edo kulturala edukitzea, edo herritarren parte-hartzea sustatzea. 

 Jendeari zuzenean arreta ematea (eraikin berrira sartzeko ezaugarri egokiak 
direnez gero, horretan jardun ohi duten elkarteek pertsonei arreta ematea hobe 
dezakete, bereziki desgaitasun-kasuetan). 

 
Hurrengo fase gisa, eta bost irizpide horietan oinarrituta, elkarrizketa-txanda bat egin zen 
lokalak eskatu zituzten elkarteekin eta elkartea lekuz aldatuta alokairutan aurreztea ekar 
lezaketenekin. Emaitza gisa, honako esleipen-zerrenda hau prestatu zen, hainbat 
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jarduera-mota edo -eremu (sozialak, zerbitzu publikokoak, herritarren partaidetza 
sustatzea, kulturalak, kiroletakoak) konbinatzen zituen proposamen bat osatzen zuena, 
eta horretatik abiatuta kudeatu ziren dagozkion lagapen-hitzarmenak: 
 

ELKARTEA EGUNGO EGOERA 
ESLEITUTAKO 

TOKIA 

ACUBI - Bidasoko Kontsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Elkartea 

Udal-lokala (bulego bikoitza Foruen 
karrikako 2an-2.esk.) 

1 

Oiaso-2000 Auzo Elkarteen Federakuntza 
Udal-lokala  

(Foruen karrika, 2 - 1. esk.) 
2 

Irungo Hiritar Foroa 
Udalak alokatutako lokala. 

(Errentamenduaren kostua hilean: 
501€ +BEZ) 

3 

"Nicolás Guerendiain" Irungo 
Errepublikanoen Elkartea 

Alokatutako lokala erabiltzen dute 
arazoekin Alde Zaharreko auzo-

elkartearekin batera  (Arbelaiz kalea 
3). 

4 

Luis Mariano Lirika Elkartea Beren lokala Bera kalea 22an 5 

"Irun Hiria" Musika Banda 
Mirarietako Amaren kaperako tokiak 

erabiltzen ditu 
6 

Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea Lokalik gabe 7 

Bidasoa Atletiko Taldea 
Beren lokala, Ramon Iribarren 4-

behean 
8 

Txolarte-Atzegi (Gipuzkoako Adimen 
Urritasuna duten Pertsonen Elkartea ) 

Udal-lokala, Karrika Nagusia 43an, 
LARRAMENDIRENA ETXEA 

9 

Aurreratu Elkartea, Garapen Arazoen 
Elkartea 

Udal-lokala 
(Iparraguirre kalea, 14-behea) 

10 

“Adiskidetuak” Irungo Elkarte 
Kulturaniztuna 

Udal-lokala  
(Foruen karrika, 2 - 2. esk.) 

11 

 

   

Gainera, 3 zk.ko erabilera anitzeko aretoa (2. Solairua) Txolarte-Atzegi Gipuzkoako 
Adimen Urritasuna duten Pertsonen Elkarteari lagatzea kudeatu zen, aisia-jarduerak egin 
zitzan, parte-hartze sozialerako eta adimen urritasuna duten 16 urtetik gorakoei arreta 
emateko. Lagapen hau osatzeko, altzari egokiak jarri dira aretoan, pertsona horiekin lan 
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egiteko (funtzionalak, sendoak, erraz mugitzekoak eta erabiltzaileek behar dituzten behar 
ergonomikoetarako egokiak). 
 

 
 
Adierazi den bezala, ekipamendu hori langile-zuzkidura berarekin planteatu denez gero, 
eraikina nabarmen teknifikatu nahi izan da, erabiltzaileek autogestio maximoa izan 
dezaten. Horrela, erreserbak kudeatzeko aplikazio bat diseinatu da, erabilera anitzeko 
aretoak eta erakusketa-tokiak erreserbatzeko online eskaera ahalbidetuko duena. 
 

 

Erreserbak kudeatzeko 
sistema sarbideak 
kontrolatzeko sistema 
batekin ere integratu 
da. Horrela, elkarteek 
baimendutako 
pertsonak automatikoki 
sartu ahal izango dira 
areto erreserbatuetara, 
erreserba-ordutegian. 

 
IRUN Txartelak ere 
funtsezko rola hartzen du, 
bai erabiltzaileak web-
aplikazio horretara 
sartzeko autentifikazio-
sistema gisa bai areto eta 
toki erreserbatuetara 
norbera sartzeko giltza 
gisa. Aplikazioak 
gardentasunaren helburua 
ere betetzen du, 
zentroaren jarduera 
jendaurrean ikusgai jarriz.  
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1.8. Haurtzaroaren kontseilu-proiektua. 
 

Atal honetan, Partaidetza eta Gardentasun Zerbitzutik Irunen Haurtzaroaren Kontseilua 
abian jartzeko egindako urratsak jasotzen dira.  
 
2016an, Partaidetzako teknikaria Innobasque-k Haurren Hiria sarearen inguruan deitutako 
bileretara joan izan da. Proiektu politiko hori Berrikuntzaren Euskal Agentziak bultzatzen du, 
eta haurtzaroaren parametroa tokiko politikara sartzeko apustua egiten du. Sare horretan 
parte hartzera gonbidatu dute Irungo Udala; eta, horregatik, aipatutako teknikari hori 
aukeratu da, egin diren jardunaldi ugarietan aktiboki parte hartu zezan. Helburua da 
gutxieneko tresnak eskuratzea Irunen sareak bultzatzen duen ekintzetako bat abian 
jartzeko; hain zuzen, Haurtzaroaren Kontseilua. 
 
Innobasquek hiru jardunaldiko prestakuntza antolatu zuen (2016/10/18, 2016/10/28 eta 
2016/11/03) sareko kideentzat. Jardunaldi horietan, Umherri16 Sarearen aurkezpen 
ofizialaren edukiak prestatu ziren, eta Partaidetzako teknikariak parte hartu zuen bertan. 

 

Partaidetza eta Gardentasuneko udal-zerbitzuak lagundu du sarea aurkezteko jardunaldiak 
antolatzen eta garatzen. Euskalduna jauregian eta Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoan egin 
ziren azaroaren 17 eta 18an.  
 

Azaroaren 17ko osteguneko saioan, Euskalduna jauregian, haurtzaroaren begirada landu 
zen, ikuspegi politiko eta komunitariotik. Francesco Tonucci aditu ospetsuak dinamizatu 
zuen jardunaldia. Jardunaldi horren irekierara, Irungo Udala ordezkatuz, Informazioaren 
Gizarteko, Herritarren Partaidetzako eta Auzoetako zinegotzia joan zen.  
 

Ostiraleko jardunaldia Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoaren egoitzan egin zen, Bizkaian; 
eta bertan, haurtzaroaren hiria izan zen ardatza, hirigintza-ikuspegitik begiratuta. Hainbat 
esperientzia aurkeztu ziren, eta haien artean, Pontevedrako Diputazioarena nabarmendu 
zen, umeentzako hiri-jardunbide egoki gisa, hirigintza-eraldatzeko terminoetan. 
 
Innobasqueren topaketen artean, honako hauetan parte hartu da 2016an, eta gai hauek 
ardatz hartuta: 

 

2016/04/29 Sarearen egoeraren berri ematea 
Sarea artikulatzeko proposamena 
Sarearen bisibilizazioa 

2016/05/26 
 

Parte-hartzea, gobernu onaren zutabe 
Haurtzaroaren parte-hartzearen balioa, zuzenbidetik harago 
Haurtzaroaren kontseilua Irungo Udalean 
Umherri16 sarea aurkezteko jardunaldia 

13/07/2016 
 

Sarearen gobernantza 
 

20/09/2016 
 

Prestakuntza-proposamenak Sarean 
Umherri16 jardunaldien diseinua 
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06/10/2016 Umherri 16 jardunaldiak prestatzea. 
 

 
Estatuko hainbat udaletan izandako esperientziak aztertu ondoren, –batzuk, eskola-
jarduerara lotuak; beste batzuk, hirigintzara, “hiri atseginaren” ikuspegitik– aurreikusten da 
2017an abian jarriko dela Haurtzaroaren Kontseilu-ekimena, Irungo umeak tokiko politikan 
parte hartu dezaten kontuan hartuko dituena eta hiri-kontzientzia adin goiztiarretatik 
bultzatuko duena. 

 
 

1.9. Gogobetetasun-inkestak. 
 
HAZ INKESTEAK - 2016 
 
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren zerbitzu-eskaintzan eta haren ebaluazioan, 
zerbitzuaren kalitatea neurtzeko eta kudeatzeko sistema gisa, funtsezko tresnetako bat dira 
gogobetetasun-inkestak. 
 
2016ko apirilean eta maiatzean, inkesta laukoitza egin da, eta helburua izan da haren 
zerbitzu guztietako erabiltzaileen gogobetetasuna neurtzea (aurrez aurreko zerbitzua, 010 
telefonoa, Kontsumitzaileari arreta eta informazioa ematen (KIUB) eta Autozerbitzuko 
Terminalak. 
 
HAZeko bulego presentzialean egindako inkesta formatu erdi egituratu batean egin zen, 217 
inkestaturen lagin bat hartuta. Funtsezkoa alderdi guztiak ebaluatu ziren; hala nola, 
bulegoaren antolaketa, informazioko/arretako langileek emandako arretaren kalitatea eta 
eraginkortasuna, ordutegiak, itxarondenborak eta abar. Emaitza globala 4,6/5 izan zen, eta 
puntuazio gutxiena atera zuen ebaluazio faktorea 4,3 izan zen.  
 
010 telefonoaren erabiltzaileen gogobetetasuna neurtzeko inkesta telefonoz egin zitzaien 
185 erabiltzaile berriri, hori ere formatu erdi egituratuan, apirilaren 25etik 29ra bitartean. 
Zerbitzuaren alderdi nagusiak ebaluatu ziren (arreta-ordutegia, itxarondenbora, langileen 
adeitasuna, arretaren ezagutza eta eraginkortasuna, gehien eskatzen ziren arreta-motak eta 
haien kalitatea, zerbitzuaren bilakaera; hobetzeko iradokizunak ere jaso ziren. Inkestaren 
emaitza globalak 4,6 /5 eman zuen.  
 
KIUB ebaluatzeko, 100 inkesta egin ziren telefonoz, formatu erdi egituratukoak; horiek ere 
apirilaren 25etik 29ra bitartean. Horretan, agerian jarri zen erabiltzaileen oso ondo 
baloratzen dutela kontsulta- eta erreklamazio-zerbitzuen erabilera. Emaitza globala 4,3/5 
baino gehiago izan zen, eta “Kontsumoari buruzko informazioa eta gomendioak” atalaren 
balorazioa nabarmendu zen, 4,9 jaso baitzuen. 
 
Bulego elektronikoak (autozerbitzu-terminalak) erabiltzen dituztenen gogobetetasuna 
ebaluatzeko, 58 inkesta egin ziren, zerbitzua erabiltzen zutenean bertan. Hainbat alderdi 
neurtu ziren; hala nola, zerbitzu-eskaintza, terminalak erabiltzeko erraztasuna eta arreta-
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ordutegia. Balorazio globala oso positiboa izan zen (4,5 / 5), eta balio izan zuen jakiteko ere 
ekipo horiek erabiltzen dituzten gehienak 31 urtetik 50era bitarteko adinean daudela. 
 
Era berean, adierazi behar da inkesta horietan arreta berezia jarri zaiola herritarrek 
informazio- eta arreta-bide desberdinei buruz duten ezagutzari eta balorazioari. Bereziki 
IRUN Txartelari buruz ere galdetu zen, haren erabilera hedatzeko eta orokortzeko politika 
eragingarriak erabakitzen laguntze aldera. 
 
Lau inkesten emaitzaren xehetasun osoa, aztertze-eremu guztietan, edonoren eskura dago 
udal-webean, SAC+ zerbitzuari buruzko atalean eta Gardentasunaren Atarian. 
 

 
UDALTZAINGOAREN INKESTA – 2016 
 
Udaltzaingoko ordezkaritzak bultzatuta, inkesta bat egin zen maiatzaren 16tik 20ra, eta 
helburu nagusia zen herritarren gogobetetasuna neurtzea Irungo Udaltzaingoak ematen 
duen zerbitzuari dagokionez, honako metodologia-fitxaren arabera: 

 
Datuak jasotzea  Telefono bidezko elkarrizketa  

Inkesta-mota  Erdi egituratua  

Inkestaren hizkuntza  Euskara edo gaztelania  

Inkestaren batez besteko iraupena  4 – 5 minutu  

Eremu-lana egitea  Maiatzaren 16tik 20ra  

Solaskideak  Udaltzaingoaren zerbitzuetara deitu edo 
zerbitzuak erabili dituzten herritarrak.  

Egindako inkesta-kopurua  302  

 
Lortu diren datuek 6,8ko batez besteko puntuazioa erakusten dute 10en gainean. Zifra hori 
hamarren batzuk aldatzen da, adinaren eta sexuaren arabera (55 urtetik gorakoak dira 
Udaltzaingoari buruz iritzi onena dutenak; 7,2ko puntuazioa ematen diote; 30 urtetik 
beherakoek, berriz, 6,2).  
 
Besteak beste, abisu batera agertzeko Udaltzaingoak duen eraginkortasunari buruz galdetu 
zaie herritarrei, eta % 49,6k uste du "ia beti" puntualtasunez egiten dutela. % 46k ziurtatzen 
du agenteek ia beti eraginkortasunez konpontzen dituztela hala eskatutako egoerak; % 19k, 
berriz, esaten du askotan, % 11k uste du gutxitan, eta beste %11,2k, ia inoiz ez. Agenteen 
aldez aurreko jarrerari dagokionez, % 56,2k uste du ia beti laguntzeko prest daudela. Alde 
horretatik, % 61,5ek esaten du tratua egokia eta atsegina dela, eta % 58,9k egoki informatu 
diétela. 
 
Udaltzaingotik zein alderdi positibo nabarmenduko lituzketen ere galdetu zitzaien 
herritarrei. Lehenengo hiru postuetan daude hurbiltasuna (% 20,2), erantzuteko azkartasuna 
(% 14,9) eta egiten duten lana (% 7,9). Halere, parte-hartzaileen % 33,4k ez zuen erantzun 
edo ez zuen jakin zer esan. Aitzitik, alderdi negatiboari edo inkestariek faltan botatzen 
zutenari dagokionez, errepikatuena izan zen poliziak gehiagotan egon beharko lukeela 
(% 17,8); gero, agente batzuen jarrera (% 10,9), edo pertsonekiko tratua (% 9,2). % 22,5ek ez 
zion erantzun galdera horri. 
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Udaltzaingoak zer lehenetsi beharko luketen galdetuta, inkestatuen iritziz, tabernak sortzen 
dituzten eragozpenak eta zarata daude; eta, ondoren, gaizki aparkatutako ibilgailuak 
garabiarekin eramatea eta txakurren jabeek beren maskotak lotuta eraman ditzaten eta 
gorozkiak jaso ditzaten kontrolatzea. 

 
 

1.10. Kontseilu sektorialak eta herritarrek parte hartzeko beste bide 
batzuk. 
 
Aholku Kontseilu Sektorialak 
 
Nahiz eta horien jarduna Partaidetza eta Gardentasuneko Memoria honen xede ez izan, 
herritarrei zuzenago eta irekiago zuzendutako prozesu eta ekimenetan ardazten baita, 
gutxienez, aipatu behar da Udal Kontseilu Sektorialen funtzioa. Kontsulta-organoak ira, udal-
gobernuko arloei laguntzeko sortuak, eta haien helburua da hiriko antolakunde 
esanguratsuek eta beren jardunaren xedeko eremuetan prestigioa duten pertsonek parte 
hartu dezaten laguntzea. Maiztasun desberdinekin biltzen dira haien artean, eta kudeaketa-
eremu bakoitzean ematen diren proiektu edo arazoen arabera. 
 
Gaur egun, Kulturako, Ingurumeneko, Plangintzako, Euskarako eta Gizarte Ongizateko 
aholku-kontseiluak daude operatibo. 
 
 
Sare sozialak 
 
Irungo Udalak 2.0 informazio- eta partaidetza-bideak eskaintzen ditu, gizarte-sareen bidez, 
bai izaera orokorrekoez bai herritarrekin harreman zuzenagoa duten zerbitzuetako 
berariazkoez. 
 

 
 
 
Posta elektronikoak 
 
Udalaren webeko iradokizunen postontzia eta participacion@irun.org eta aavv@irun.org 
posta elektronikoak eta, bereziki, sac.010@irun.org egunero herritarrek, enpresek eta 
bertako elkarteek bidalitako komunikazio ez formalak jasotzeko tresnak dira, eta egoki 
kudeatzen dira. 

mailto:participacion@irun.org
mailto:aavv@irun.org
mailto:sac.010@irun.org
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2. UDAL GARDENTASUNA. 
 

2.1. Gardentasunaren ataria. Jardueraren egoera eta neurria. 
 

2015eko urtarrilean gauzatu zen 2014ko erdialdetik garatutako lana, udal-
gardentasunaren proiektuari dagokionez. Orduan jarri baitzen zerbitzuan Udal 
Gardentasunaren Ataria. Horrela zertu zen, Gardentasunaren Legeak erabakitako 
araudian ezarritako obligazioaren aurretik, gardentasuna ezartzeko eta kudeatzeko 
prozesua, honako funtsezko oinarri hauek abiapuntutzat hartuta: 
 

 Udalaren gardentasun-egoeran hobekuntza garrantzitsua lortzeko helburu politikoari 
erantzutea. 

 EUDELeko Gardentasun Sareak prestatutako udal-gardentasuna garatzeko Gida 
Praktikoaren Aginte Koadroan oinarrituta. 

  Egitura hori Nazioarteko Gardentasunaren UGI delakoarekin bateratzea. 
  Jasangarritasun-bermea. Ez du izan behar mantentzea bideragarria ez den ahalegin 

puntual bat. 
 Ahalik eta integraziorik handiena Udal Informazio Sistemarekin. 

 

 
Gardentasunaren Ataria 2015ek urtarrilean ireki zen herritarrentzat, UGIren % 50a 
gainditu behar lukeen adierazle-kopuruarekin, baina gardentasunari, informazio publikoa 
berreskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak 
ezarritako ia obligazio guztiak estaltzen saiatuz, eta Alkatetzatik esandakoa betez, hots, 
arau hori indarrean jarri baino ia urtebete lehenago. 
 
 

UDAL GARDENTASUNAREN ATARIKO 2016ko JARDUERA ERREGISTROA ETA EDUKIEN 
EGUNEROKO KUDEAKETA: 
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Lehen adierazi bezala, atariaren premisa eraikitzaileetako bat autokudeatzeko gaitasuna 
zen; hau da, eduki informatzaileen eta adierazleen argitalpenaren programazio 
automatizatua. Horrela, bada, haien ardura duten udal-arloek kudeatzen duten unean 
ikusten dira atarian.  
Halabeharrez, ordea, Gardentasunaren Atarian atal asko daude zuzenean automatizatu 
ezin direnak (edo errentagarria ez den kostuan egin daitezkeenak, eskuzko edo erdi erdi 
eskuzko mantentze-lanarekin alderatuta). Horregatik, Partaidetza eta Gardentasuneko 
teknikariaren eginkizun garrantzitsuenetako bat da zeregin hori; izan ere, aginte-
koadroaren etengabeko jarraipena egin behar du, eta arloekin kudeatu informazioa 
lortzea eta argitaratzea. 
 
 

Erregistratutako jarduera (2016an Udal Gardentasunaren Atarira izandako sarrerak): 
 
Begi bistakoa da abian jarri izanaren berritasun-faktoreak jaitsiera nabarmena eragin 
duela 2015eko jarduera-erregistroen aldean –urte horretan jarri zen abian–, 2016an, 
atariak oso jardun garrantzitsua izan du; guztira, 36.440 bisita erregistratu dira (56.298,  
2015ean).  
 

 
Bisitari-kopurua Ikusitako orri-kopurua 

Urtarrila 3733 8412 

Otsaila 2520 4176 

Martxoa 2268 3924 

Apirila 1.932 3.157 

Maiatza 1.564 2.852 

Ekaina 1.080 1.719 

Uztaila 1.089 1.734 

Abuztua 1.094 1.830 

Iraila 1.190 1.859 

Urria 1.281 2.109 

Azaroa 1.406 2.150 

Abendua 1.557 2.518 

   GUZTIRA 20.7144 36.440 

2.2. Gardentasunaren ataria. 2016an egindako hobekuntza garrantzitsuak 
eta adierazle gehitzea. 

 
2016an, honako adierazle hauek sartu dira (Nazioarteko Gardentasunak egindako UGI 
Udalen Gardentasun Indizearen araberako erreferentziaz): 
 

 UGI erref. ADIERAZLEA 

3 
Alkatearen Agenda instituzionala argitaratzen da (webeko atal espezifiko 
batean). 
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12 Udalaren Ondasunen eta Eskubideen Inbentarioa argitaratzen da. 
14 Udalaren Osoko Bilkuretako Akta osoak. 

27 
Gune bat dago udalaren webean, udaleko talde politikoek beren iritziak eta 
proposamenak adieraz ditzaten. 

30 
Herritarrek parte hartzeko Araudi bat dago eta argitaratu egiten da (ez 
badago, berariaz adieraziko da webean). 

36 

Argitaratatu egiten dira organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen 
eta udal sozietateen Aurrekontuak (webeko atal espezifiko batean); (Udalak 
horrelako erakunderik ez balu, berariaz adieraziko da webean).  

44 

Hiru hilean behingo txostenak argitaratzen dira, hornitzaileen ordaintzeko 
merkataritza-eragiketetako berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriei 
buruzkoak (16.7 art.- HAP/2012/2015 Ministerioaren Agindua) (Halakorik ez 
balego, berariaz adieraziko da webean).  

80 

Kontuen Auditoriaren eta/edo kanpoko kontrol-organoen aldetiko (Kontu 
Auzitegi edo Ganbera) Fiskalizazioaren Txostenak argitaratzen dira, bai 
udalarenak bai udal sektore publikoko erakundeenak. 

 
 

Baina kontua ez da soilik adierazleak ahalik eta gehien bete daitezen lortzea EUDELen 
aginte-koadroaren eta UGIren erreferentzien arabera, baizik eta adierazle horiek, 
argitaratutako informazioak, herritarrentzako erabilgarriagoak eta ulergarriagoak izatea. 
Horregatik, Gardentasun Ataria kudeatzeko eta jarraitzeko sisteman, zehaztuta dauzkagu 
zein adierazle hobetu daitezkeen, eta hobekuntza hori egitea ere bada gure lanaren 
helburuetako bat. Horrela, 2016an, hobekuntza esanguratsuak egin dira argitaratuta 
zeuden honako adierazle hauetan: 
 

7. Gobernu Organoak eta dagozkien funtzioak zehazten dira (Distritu edo Auzo 
Batzordeak barne, hala dagokionean). 
 

8. Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal-sozietateen oinarrizko 
datuak zehazten dira, eta baita haien webetarako estekak ere (Udalak halako 
erakunderik ez balu, berariaz adieraziko da webean). 
 

31. Udal kontseiluak eta/edo herritarrek parte hartzeko beste kanal batzuk daude, eta 
haiei buruzko informazioa ematen da (Hiri Foroak, Hirigintzako gizarte-kontseiluak...). 
eta argitaratu egiten dira haien erabakiak, txostenak edo proposamenak (halakorik ez 
balego, berariaz adieraziko da webean). 
 

75. Karguak uzteagatik jasotako indemnizazioak argitaratzen dira (halakorik gertatu ez 
bada, berariaz adieraziko da webean). 

 
 

2.3. Informazio-eskaera formalak, informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidea erabiliz. 

 
Informazio-eskaerei arreta emateko bide informalez gainera (batik bat, abisu-kexak eta 
010 telefonoa), Irungo Udalak tresna formal bat jarrita dauka, herritarrek informazio 
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publikoa –hain zuzen, udal-webaren/Gardentasun Atariaren bidez publizitate aktiboaren 
printzipioaz zuzenean eskaintzen ez dena– eskuratzeko duten eskubidea gauzatzeko. 
2016an, 2 eskaerari eman zaie arreta prozedura horren bidez. 

 

 

2.4. Ebaluazio boluntarioa, Nazioarteko Gardentasunak egina. Emaitza. 
 

Gardentasun Ataria eraikitzeko ahalegina eginda, Alkatetzak ebaluazio boluntarioa eskatu 

zion Espainiako Udal Gardentasunari –IGU-2014ren estandarren, metodologien eta 

adierazleen araberakoa–. Formula hori eskaintzen die irabazi asmorik gabeko entitate 

horrek tamainagatik 110 udaletan (tamaina handienekoak gehi probintzia 

hiriburuetakoak) egiten diren ebaluazio-andanen xedeko ez diren udaletarako. 

 

2016aren hasieran egin zen ebaluazio horren emaitza izan da Udal Gardentasunak 

zehaztu duela Irungo Udalaren Gardentasun Atariak UGI Udalen Gardentasun Indizea 

osatzen duten 80 adierazleetatik 66 betetzen dituela; alegia, 8,25 10en gainean. 

Balorazio horrek Ermuako, Sant Feliu de Llobregateko eta Vilanova i la Geltrúko udalen 

ondoan jarri du Irungo Udala Espainiako Udal Gardentasunaren webean, adierazle horren 

metodologiaz balorazio nabarmena lortu izanagatik aitorpena erakutsi nahirik bezala. 

 

Ebaluazio honen helburua izan da, udalaren gardentasun-proiektuaren aurrerapen-mailari 

buruzko balorazio aparteko, aditu eta aintzatetsien bat edukitzeaz gainera, diagnostiko 

erabat fidagarria edukitzea ere proiektuaren garapenean oraindik dauden gabeziei 

dagokienez; eta, hain zuzen, horiek konpontzera zuzendu behar ditugu gure ahaleginak.  

 

2.5. Udalaren osoko bilkurak zuzenean ematea videostreaming-en, 
www.irun.org bidez eta grabatutako saioen biltegia. 
 

2016an, udalaren 13 osoko bilkurak eman 
dira www.irun.org bidez eta Teledonosti 
tokiko kanalaren bidez, bai ohizkoak bai 
bereziak, eta baita gazteen osoko bilkura 
ere.  
 
Bilkura guztietako bideoak ikusteko 
erabilgarri geratzen dira Youtubeko 
udalaren kanalean gaitutako biltegi batean, 
eta udalaren webaren bidez eta 
Gardentasun Ataritik sartu daiteke bertara. 
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