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Herritarren Parte hartzearen eta Udal Gardentasunaren Memoria hau Irungo Udalak, 2015. urtean 

zehar, herritarren parte hartze alorrean sustatu dituen jarduerak eta ekimenak identifikatzen, 

deskribatzen eta ebaluatzen dituen dokumentua da, eta Udal Gardentasuna hobetzeko egin diren 

proiektuak eta ekintzak ere azaltzen dira bertan. 

 

Bi esparru horiek izan dira, Herritarren Parte hartzea eta Gardentasuna kudeaketa publikoan, Udal 

Gobernuak 2011-2015 urteetan izan dituen ildo estrategikoetako bi, Irungo Alkatearen Dekalogoan 

islatu zen bezala Udal Etika bultzatzeko. Dekalogo horrek konpromiso garbiak finkatzen ditu bi alor 

horietan, guztiak ere denboraldi horretan aurrera eraman direnak. Hiria kudeatzeko modu berria da, 

herritarrei rol protagonista eta zuzena eskaintzen diena, udal antolakuntza eraldatzeko, 

eraginkorragoa eta hurbilagoa izan dadin, zerbitzuen kalitatea hobetuz gero eta ugariagoak diren 

herritarren ekarpenen eta konpromisoaren bidez eta egiten denaren kontu emanez.  

 

 

Herritarren Parte hartzearen alorrean, 2015ean, finkatu eta itxi egin da “Alkatea auzoetan” 

programaren lehen edizioa. Parte hartze ekimen ireki horren bidez alkatea auzoz auzo ibili da tokiko 

geografia osoan barrena herritarren proposamenak bilduz, konpromiso zehatzak finkatuz, 

bideragarriak diren gauzen berri gardentasunez emanez eta hala ez direnak zergatik ez diren 

adieraziz, eta konpromiso horien betetze mailaren jarraipen iraunkorra eta eguneratua eskainiz.  

 

Gainera, urtean zehar hainbat prozesu osagarri jarri dira abian udal proiektuen eta ekimenen 

inguruan herritarren ekarpenak jaso ahal izateko, kudeaketa publikoa egiteko modu hori, Gobernu 

Irekia, bultzatuz, herritarrek ere parte eta ardura hartuz hirirako garrantzitsuak diren erabakiak 

hartzeko orduan. 

 

Era berean, etenik gabe laguntza eman zaio, ekonomia eta kudeaketa mailetan, auzo elkarteek egiten 

duten lan handiari, haiexek baitira auzoen beharrak Udal aldera bideratzeko tresnak. Auzo elkarteak 

agente laguntzaile baliotsuak dira hiriaren funtzionamendua kudeatzeko eta Irungo, eta bereziki 

bertako auzoetako bizia dinamizatzeko, adin guztietarako jarduera eskaintza handia eginez, gure hiria 

biziagoa eta irekiagoa izan dadin laguntzeko.  

 

2015. urtea, Aurrekontu Parte hartzaileak finkatu diren urtea izan da halaber. Herritarrei zabaldutako 

prozesu horren bidez haien esku utzi da Udal Aurrekontuko 1,5 milioi euro zertan erabili erabakitzeko 

aukera, eta oso interes handia piztu du herritarrengan, oso handia izan baita parte hartze maila. 
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Ahaleginak egin dira gauzak lehen edizioan baino hobeto egiteko, metodologian berrikuntzak eginez, 

berrikuntza positiboak gure iritziz. Nolanahi ere, ikaskuntza eta hobekuntza fasean dago oraindik, eta 

hurrengo ediziorako gogoeta egin beharko da berriro, udal talde eta gizarte eragile guztientzat irekia, 

oraindik ere halako eztabaida bat sortzen duten alderdi batzuk leuntzeko. 

 

 

Udal Gardentasunaren alorrean, 2015ean ikusi da finkatu egin dela aurretik hilabete askotan 

egindako lana, urtarrilaren bukaeran zerbitzuan hasi baitzen Udal Gardentasun Ataria, eta horrekin 

amaiera eman zitzaion lehen faseari. Lehenbiziko fase horren helburua izan da EUDELek, Euskal 

Udalen Elkarteak, egindako Udal Gardentasunerako Aginte Koadroko antolakuntza jarraibideak eta 

informazioa sailkatzeko irizpideak aplikatzea, kontuan izanik halaber Udalen Gardentasun Indizeak 

(UGI) eta Nazioarteko Gardentasuna gobernuz kanpoko erakundeak ezartzen duten estandarra, eta 

Gardentasuna kudeatzeko metodologia. 

 

Horrenbestez, 19/2013 Legea, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu 

onari buruzkoa, indarrean hasi baino ia hilabete bat lehenago, Irungo Udalak bete egin zituen lege 

horren agindu nagusiak, eta bigarren fase bati ekin zion herritarren eskura jarritako udal informazioa 

hobetu eta zabaltzeko. Alor horretan oraindik ibilbide luzea dago egiteko, eta lanean jarraitu behar 

dugu bide hori iraunkortasunaren ikuspegitik begiratuta garatzeko, argitaratzen den informazio 

esparru berri bakoitza modu sistematizatuan egin dadin, udal kudeaketatik modu naturalean 

eskuratuta. 
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1. HERRITARREN PARTE HARTZEA 
 

1.1. Auzo elkarteekiko harremana 
 

Abisuen eta eskaeren kudeaketa. 
 
Informazioaren Gizartea eta Herritarren Parte hartzea Ordezkaritzak hiriko auzo elkarteen lana 
babesten eta bultzatzen du etenik gabe, eta haien eskaerak bideratzen ditu eskaera horien 
kudeaketan eta arretan eskumena duten udal sailetara. 
 
Esparru honetan izan diren jardueren neurketa: 
 

Erregistro Orokorrean (HAZ eta HAZ24or) izandako sarrera 
kudeatuak 

106 

 
 

Jaso eta kudeatutako posta elektronikoak 256 

Gaiak:  

 Diru-laguntzak 44 

 Jaiak (antolakuntza, baliabideak, komunikazioa) 23 

 Auzo elkarteei utzitako lokalen alokairuak 23 

 Auzo elkarteei utzitako lokalen mantenua 81 

 Beste batzuk 85 

 
 

Abisuen-Kexen-Iradokizunen sistema 66 

  

 Alhondiga-Belaskoeneako Auzo Elkartea 1 

 ARTIAko Auzo Elkartea 1 

 Behobia-Bidasoako Auzo Elkartea 1 

 Dunboako Auzo Elkartea 4 

 Pinudiko Auzo Elkartea 2 

 Elitxu-Lapitzeko Auzo Elkartea 2 

 Arbesko Errotako Auzo Elkartea 4 

 San Migeleko Auzo Elkartea 10 

 Santiagoko Auzo Elkartea "La Bañera" 1 

 Urdanibiako Uztarri-ona Auzo Elkartea 2 

 Kateako Auzo Elkartea 34 

 Oiaso 2000 Auzo Elkarteen Federazioa 1 
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Diru-laguntzen kudeaketa. 
 
Irungo Udalak auzo elkarteentzako laguntza plana garatzen du urtero, haiei lagundu ahal izateko  
herritar demokratikoen balioak bultzatzen eta bizi publikoan herritarren parte hartzea garatzen 
laguntzen duten proiektuak eta ekimenak aurrera eraman ditzaten, beren auzoetan urtean 
zehar egiten dituzten irabazi asmorik gabeko jardueren bidez. Era berean, laguntza horien 
helburua da jada abian dauden zenbait programaren jarraipena ziurtatzea, herritarren elkartze 
ehuna bideratu eta bultzatzea, auzoen dinamizazioa sustatzea eta herritarrek parte hartzeko 
bideak eskaintzea. 
 
Diru-laguntza deialdiak konkurrentzia erregimenean egiten dira hiriko auzo elkarte guztiei 
zuzendutako deialdi publikoaren bidez. Haien Oinarri arautzaileetan (Oinarri Orokorretan 
egituratuak, ematen diren hiru diru-laguntza ildoak ukitzen dituen xedapen generikoekin, eta 
haietako bakoitza arautzeko eranskin espezifiko banarekin, dagozkien balorazio eta banaketa 
irizpideak adierazita) 57.213 euroko zenbatekoa jaso da guztira, honako era honetan banatuak: 
 

 38.713 € - Kultur, informazio eta jolas jardueretarako. 
 14.000 € - Auzoetako liburutegiak mantentzeko. 
 4.500 € - Auzo elkarteen lokaletan Interneten sartzeko lineak ordaintzeko. 

 
Aurkeztutako jarduera proiektuen ebaluazioaren emaitzak honako banaketa hau ekarri du: 
 

 
Auzo Elkartea 

Kontatutako 
jarduera kop. 

Puntuazioa Diru-laguntza 

1 Anaka 15 76 2.034,07 € 

2 Antzaran 15 106 2.836,99 € 

3 Arbesko Errota 2 20 535,28 € 

4 Artia 23 128 3.425,80 € 

5 Behobia-Bidasoa 9 58 1.552,32 € 

6 Alh-Belaskoenea 5 34 909,98 € 

7 Dunboa 16 86 2.301,71 € 

8 Elitxu-Lapitze 37 140 3.746,97 € 

9 Pinudi 10 51 1.364,97 € 

10 Landetxa 22 187 4.000,00 € 

11 Larreaundi-Olaberria 8 37 990,27 € 

12 Meaka-Ibarla 10 62 1.659,37 € 

13 Arbesko errota 6 51 1.364,97 € 

14 San Migel 16 140 3.746,97 € 

15 Santiago 11 107 2.863,76 € 

16 Urdanibia-Berri 
(Uztarri ona) 

12 83 2.221,42 € 

17 Irungo Alde Zaharra –San 
Juan 

10 94 2.515,82 € 

18 Erdialdea 1 4 107,06 € 

19 Oiasso 3 20 535,28 € 

GUZTIRA ………..      38.713,00 € 
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Auzoetako liburutegiak mantentzeko diru-laguntza ildorako, 8 izan dira eskaera aurkeztu duten 
elkarteak, eta honako banaketa hau sortu da baremoa aplikatuta: 
 

 
Auzo Elkartea Diru-laguntza 

1 Alhondiga-Belaskoenea 1.751,63 € 

2 Artia 1.750,59 € 

3 Dunboa 1.752,82 € 

4 Elitxu-Lapitze 1.751,81 € 

5 Landetxa 1.751,75 € 

6 Arbesko errota 1.750,90 € 

7 San Migel 1.750,51 € 

8 Urdanibia-Uztarri Ona 1.740,00 € 

 GUZTIRA ………..     14.000,00 € 

 
 
Interneten sartzeko diru-laguntza ildorako, berriz, 15 eskaera jaso dira, eta honela geratu da 
banaketaren emaitza:   
 

 
Auzo Elkartea Diru-laguntza 

1 Alhondiga-Belaskoenea 301,89 

2 Anaka-Puiana 303,14 

3 Antzaran 246,84 

4 Artia 303,47 

5 Erdialdea - "Ensanche" 300,82 

6 Dunboa 303,67 

7 Pinudi 301,89 

8 Elitxu-Lapitze 317,82 

9 Landetxa 303,45 

10 Larreaundi 303,14 

11 Meaka-Ibarla 303,77 

12 San Migel 301,07 

13 Santiago "La Bañera" 303,67 

14 Urdanibia-Uztarri Ona 301,89 

15 Oiaso Federazioa  303,47 

 GUZTIRA ………..     4.500,00 € 

 
 
Gainera, bereiz kudeatu da erantzukizun zibileko aseguru polizen kontratazioan laguntzeko 
diru-laguntza, hiriko auzo elkarte guztiek antolatutako jarduerek lokal sozialetan hirugarrenei 
egin dakizkiekeen kalteak eta eragin ditzaketen kalte materialak estaltzeko. Haren kontratazioa 
Oiaso-2000 Federazioan biltzen da eskala ekonomia arrazoiengatik eta kudeaketa arintzeagatik. 
Halatan, aseguru poliza horietarako diru-laguntza modu izendunean egin da, Alkatetzaren 
ebazpenaren bidez, aipaturiko Auzo Elkarteen Federazio horren alde, 2.540 euroko kopuruan. 
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Azkenik, aipatzekoa da, 2015. urtean osatu dela elkarteei ematen zaien laguntza Foru 
Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko duten egoera erregularizatzeko, izandako araudi 
aldaketen ondoren, aldaketa horiek diru-laguntza publikoak jasotzen dituzten elkarte guztiak 
beren sozietateen zerga adierazpenak bide elektronikotik egitera behartzen baitituzte. 
 

 

Auzo elkarteei utzitako lokalen mantenua 
 
Udalak lokalak uzten dizkie auzo elkarte guztiei, Oiaso-2000 Auzo Elkarteen Federazioari eta 
Hiritar Foroari beren jarduera aurrera eramateko. Lokal horietako gehienak udalarenak dira eta 
baten bat alokairuan hartua. 
 
2015. urtean handitu egin da utzitako lokalen inbentarioa, Foruen karrikako 2. zenbakiko udal 
aretoak Erdialdeko Auzo Elkarte berriari – Ensanche- utzi baitzaizkio, behar bezala egokitu 
ondoren. Era berean, Kateako “La República” eskola zaharraren zesioa kudeatu da auzoko auzo 
elkarteari uzteko. 
 
20 lokal horiek mantentzeko, kontusail ekonomiko eutsia kudeatu behar da aretoak 
kontserbatzeko eta konpontzeko, honako banaketa honekin urtean zehar sortu diren beharrak 
eta arazoak aintzat harturik: 
 

Kontzeptua Elkartea Zenbatekoa (BEZ barne) 

Berogailuak jartzea Erdialdea 701,39 € 

Liburutegiko sarrerako atea konpontzea  Artia 102,85 € 

Leiho batean kristal hautsia aldatzea Arbesko Errota 117,61 € 

Pertsianak konpontzea Erdialdea 175,45 € 

Bainugelan osagarriak jartzea  Erdialdea 159,10 € 

Sarrailak jartzea Erdialdea 235,18 € 

Sarrailak jartzea Erdialdea 118,00 € 

Leihoa konpontzea Arbesko Errota 356,95 € 

Ateak eta hezetasunak margotzea Arbesko Errota 592,90 € 

Harraskaren azpian jarioa konpontzea Arbesko Errota 91,96 € 

Espantsio-ontzia jartzea Artia 232,32 € 

Berogailuak desmuntatzea Erdialdea 105,27 € 

Instalazio elektrikoa saneatzea Katea - Landetxa 6.921,18 € 

Instalazio elektrikorako hutsuneak betetzea  Katea - Landetxa 1.732,72 € 

Larrialdietako atea konpontzea Katea - Landetxa 254,10 € 

Ataripeko sabaia konpontzea Katea - Landetxa 612,50 € 

Korridorean altxatua zegoen zorua 
konpontzea 

Katea - Landetxa 459,80 € 

Guztira ….  12.969,28 € 
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Informazioaren Gizartea, Auzoak eta Herritarren Parte hartzea Ordezkaritzaren beste 
kolaborazio batzuk. 
 
Hiriko auzo elkarteekin duen etengabeko harremanean, Informazioaren Gizartea, Auzoak eta 
Herritarren Parte hartzea Ordezkaritzak koordinazio lanak egin ditu hainbat ekimen eta 
proiektutan, honako hauetan, besteak beste: 
 

- Urdanibia plazaren urbanizazio berria inauguratzeko ekitaldiak. 
- Mugikortasuna, Herri Bideak eta Obrak Arloko proiektuen inguruan adostasunak bilatzea, 

esate baterako, Kateako pilotalekua estaltzea, Julian Gayarre kalearen urbanizazioa 
Anakan.  

- Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria Arloak aurrera eramandako Urdanibia plaza 
eta Urantzu kale inguruko gizarte arazoari buruzko azterketa, Arbesko Errotako eta Alde 
Zaharra-San Joango auzo elkarteen laguntzarekin. 

- “Auzo sortzaileak” proiektua, Kultura eta Kirol Arloak garatua Irun Factoryrekin batera. 
 

 

1.2. Abisuak, Kexak eta Iradokizunak. 
 

Abisu, Kexa eta Iradokizunen zerbitzuari esker, herritarrek sumatzen dituzten arazoen berri 
eman diezaiokete Udalari edo hirirako nahiz Udalak ematen dituen zerbitzuetarako hobekuntza 
proposamenak arkez ditzakete. Zerbitzu horren helburua da jakinarazpen horiek aurkezteko eta 
tratatzeko bide arin eta azkarra eskaintzea, HAZeko Erregistro Orokorraren eta dauden kanal 
guztien bidez (aurrez aurre HAZen, 010 telefonoan eta  web orrian aurkezten diren eskaeren 
formalismorik gabe. 
 
Horrenbestez, Irun eta hirian eskaintzen diren zerbitzuak hobetzeko lanean herritarrek parte 
hartzeko bide indartsua da zerbitzu hori. Hona hemen 2015ean egin duen lanaren datu nagusiak 
(Abisuen, Kexen eta Iradokizunen Memoria espezifikoa eta zehatzagoa prestatu da, eta hemen 
adierazle nagusiak bakarrik jaso dira): 
 
 

Erregistraturiko abisuak, kexak eta iradokizunak guztira  4.250 

- Abisuak eta matxurak 1.982 (% 46,63) 

- Kexak eta iradokizunak 2.149 (% 50,56) 

- Beste jakinarazpenak, zorionak ematea eta abar 119 (% 2,80) 

Auzo elkarteek aurkeztuak 66 (% 1,55) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abisuak, Kexak eta Iradokizunak - Auzoen arabera 
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Abisuak, Kexak eta Iradokizunak – Zein bidetatik jaso diren kontuan hartuta 
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1.3. "Alkatearekin hizketan" zerbitzua. 
 

Alkatetzako Kabineteak kudeatzen duen “Alkatearekin hizketan” zerbitzua herritarrek parte 
hartzeko tresna gisa sortu zen. Zerbitzu horri esker, Irungo alkateari zuzenean bidal 
diezazkiokegu, Interneten bidez, Abisuen, Kexen eta Jakinarazpenen zerbitzuaren bidez egiten 
diren hiriaren eta Udalaren funtzionamenduarekin loturiko ohiko alderdiei buruzko 
jakinarazpenak baino garrantzi edo irismen handiagoko proposamenak. Alkateari arazo 
pertsonalagoen edo espezifikoagoen berri emateko ere bada zerbitzu hori. 
 
Zerbitzu honetan 2015ean erregistraturiko jarduera guztira:  
 

Jasotako jakinarazpenak guztira 195 

 
 
 

1.4. Parte hartze esperientziak 
 
Herritarrek eta gizarte agenteek beren ekarpenak egin ahal izateko esparru egituratua eta 
dinamizatua eskaintzeko aurrera eraman diren herritarren parte hartze prozesu nagusiak 
jaso dira atal honetan. Saio irekian eta bide elektronikotik egin dira ekarpen horiek, 
“demokrazia irekia” deiturikoa bultzatuz.  
 
 

1.4.1. ALKATEA AUZOETAN. 
 
Udal Etikaren aldeko Irungo Alkatearen Dekalogoak, aurreko agintaldiaren hasieran 
argitaratu zenak, hiriko auzoetako biztanleekin topaketa irekiak egiteko konpromisoa 
jasotzen zuen, auzokoei entzun eta dituzten ideiak, kezkak eta iritziak jaso ahal izateko. 
 

Konpromiso horri forma emateko, “Alkatea auzoetan” ekimena jarri zen abian, eta 
harantzago doa bere planteamenduetan, honako hauek konbinatzen dituen parte hartze 
prozesua eratuz: 
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- Aurrez aurreko saioetan eta Interneten bidez 
ekarpenak jasotzea auzoz auzo; 

- Jasotako eskaerekin loturik konpromisoak 
hartzea; 

- Gardentasuna, arrazoi tekniko eta 
ekonomikoengatik edo beste arrazoi 
batzuengatik gauzatu ezin diren eskaeren 
aurrean azalpenak ematean; 

- Eta kontuak ematea, http://www.irun.org 
web gunearen bidez etengabe informazioa 
emanez, hartutako konpromisoen betetze 
maila zertan den jakiteko.  

Era berean, aipatzekoa da, prozesu honetan egiteko garrantzitsua dutela auzo elkarteek, 
bideratzaile lana egiten dutelako, bai beren lokalak saio irekien eskura jarrita, bai ekarpenak 
jasota, bai auzoko pertsonak parte har dezaten motibatzen, haien ahotsa ere entzun dadin. 
 
Prozesu horri Larreaundin eman zitzaion hasiera 2011ko abenduan eta hiriko 17 auzoetan 
ibili da dagoeneko. Mila lagunetik gora bildu dira aurrez aurreko saioetan, eta 482 eskaera 
jaso dira guztira. Horietatik 392k konpromisoak sortu dituzte.  
 
Ondoko koadro honetan jaso dugu “lehen itzuli” horren amaieran egoera zertan den: 
 

 
 
 
 

http://www.irun.org/
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1.4.2. AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK 2016. 
 
Irungo hirian Aurrekontu Partehartzaileen bigarren edizioa egin da 2015eko laugarren 
hiruhilekoan. Herritarrek zuzenean parte hartzeko ekimen horrek herritarren esku uzten du 
2016ko Udal Aurrekontuko zati bat zertarako erabili erabakitzeko aukera. 
 
SISTEMATIKA ETA METODOLOGIA. ALDAKETAK LEHEN EDIZIOARI DAGOKIONEAN. 
 
Lehen esan den bezala, prozesuaren helburua zen 2015eko Udal Aurrekontuko 1.500.000 
euro irundarren eskura jartzea, haiek zuzenean erabakitzeko diru hori zertan erabili, 
prozesua bi esparrutan egituratuta: 

 
- Orotarikoa, 16 urtetik gorako herritar guztientzat, 1.300.00,00 euro inguru. 
- Gazteriarena, 16 eta 30 urte arteko hiriko gazteentzat, 200.000,00 euro inguru. 

 
InnovaGenio enpresa irundarraren laguntza izan dugu prozesu hori aurrera eramateko. 
Haren egiteko nagusia zen prozesuaren sistematika eraikitzen laguntzea, eta batik bat, 
aurrez aurreko saioetan parte hartzeko dinamika finkatzea eta garatzea, ateratako 
ondorioen memoria egiteaz gainera. 
 
Joan den urtean aurrera eramandako lehen esperientziaren ondoren, eta 2014ko prozesuan 
jasotako ohar teknikoetatik, udal talde batzuek aurkeztutako proposamenetatik eta jasotako 
herritarren ekarpenetatik abiatuta, 5 aldaketa garrantzitsu egin ziren parte hartze 
dinamikaren inguruan. Oinarri metodologikoa osatu zen eta auzo elkarteei, Hiritar Foroari 
eta Oiaso-2000 Federazioari aurkeztu zitzaien, eta Informazio Batzordean eta Bozeramaileen 
batzordean erakutsi zen, baina ez zen prozesua hobetzeko ekarpen nabarmenik egin 
(IFZrekin egiteaz gainera AIZ bidez parte hartzeko aukera irekitzea salbu). Hona hemen 
oinarri metodologiko hori laburbilduta: 
 
1. Proiektuko “Talde higiarazlea”. 

 

Prozesua “eraikitzeaz” arduratuko zen eta eraikitze prozesu honen funtsezko erabakiak 
hartu eta beronekin loturiko komunikazio planaren oinarriak ezarriko zituen taldea: 

o Irungo Alkatea. 

o Ogasun, Sustapen Ekonomiko eta Plan Estrategikoko Ordezkaria.  

o Ogasun, Sustapen Ekonomiko eta Plan Estrategikoko Zuzendaria.  

o Informazioaren Gizartea eta Herritarren Parte Hartzea arloko Ordezkaria.  

o Informazioaren Gizartea eta Herritarren Parte Hartzea arloko Zuzendaria.  

o Komunikazioa eta Alkatetzako Kabineteko arduraduna  

o innovaGenio aholkularitzako teknikaria.  
 

 
2. Proposamenak biltzea, aukeratzea eta bozkatzea. 
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3 parte hartze saio egin ziren orotariko prozesurako, geografikoki hiriko ahalik eta esparru 
handiena hartuko zuten lekuetan, herritarren parte hartzea errazteko.  

 
InnovaGeniok eztabaida taldeen sisteman oinarrituriko dinamika proposatu zuen. Talde 
horietan beren proposamenak eztabaidatzen zituzten parte hartzaileek, talde bakoitzak 
proposamen batzuk aukeratuz. Bozeramaile batek haiek azaltzen zituen, eta azken 
bozketa egiten zen saio bakoitzean boto gehien izan zituzten 12 proposamenak 
aukeratzeko. 
 
Gainera, ekarpenak biltzeko beste bide bat ireki zen Interneten bidez, eta haren ondoren 
bozketa bat egin zen bereziki Irunen erroldatutako 16 urtetik gorakoentzat (IRUN Txartela 
edo IFZ/ANZ + jaiotze datarekin kudeatutako egiaztapenarekin) beste 12 proposamen 
aukeratzeko. Guztira 48 aukeratu ziren azken bozketarako. 
Gazteen prozesurako ez ziren aurrez aurreko saioak egin, Web orriaren bidez bildu ziren 
proposamenak, hedatze kanpaina eginez gazteei begira irismen handia duten online 
baliabide guztietan, eta bereziki iGazteren zerbitzuen bidez. 
 
Azken bozketa bakarrik Interneten bidez egin zen 48 proposamenen aurrean orotariko 
prozesuan, eta 20 proposamenen aurrean gazteen prozesuan (proposamen kopuru 
handia jaso izan balitz, aurre-bozketa bat ere egitea pentsatu zen). Esparru bakoitzean 
eskumena duten udal teknikariek aldez aurretik teknikoki baliozkotu behar zituzten 
proposamen guztiak, bakoitzarentzat aurrekontu ekonomiko balioetsia ere ezarrita.  
Udal teknikariek baliozkotzat hartzen ez zituzten proposamenak, saio bakoitzean 
sortutako proposamenen zerrendan boto gehien izan zituzten hurrengoez ordezkatuko 
ziren. 

 
3. Parte hartzea bultzatzeko eta prozesuaren gardentasuna bermatzeko irizpideak. 

 

“Talde higiarazleak” ondoko jarraibide hauek ezarri zituen prozesua arautzeko: 
 

 Proposamenen aurre-aukeraketa honako 4 irizpide hauetan oinarrituta: 

- Urte 1eko epean (2016) aurrera eraman ahal izatea. 

- Udal eskumeneko esparrua izatea. 

- Bi prozesuetako bakoitzeko aurrekontua ez gainditzea. 

- Interes orokorrekoa izatea, ez pribatukoa. 

 Parte hartze saioak erabat irekiak izatea, pertsona batek saio bat baino gehiagotan 
parte hartzeko aukera saihestu gabe, baina botoa haietako bakar batean soilik 
emanez (kontrola NANren bidez). 

 Online jasotako proposamenetarako aurre-bozketa bat egin zen beharreko 
egiaztapenarekin (IRUN Txartela eta baita NAN+jaiotze data bidez ere parte hartzea 
errazteko), bozketa ekintza bakarrean eta hartan pertsona bakoitzak 5 proposamen 
bozkatu zitzakeen gehienez. 

 Jarduera esparru bakoitzean eskumena duten udal teknikariek ebaluatu zituzten 
aukeratutako proposamenak, eta haiek izan ziren halaber baliozkotzat hartutako 
proposamen bakoitzerako aurrekontu hurbilketa egiteaz arduratu zirenak. 
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 Azken bozketaren aurretik saio ireki bat egin zen proposamen finalistak azaltzeko eta 
haien inguruan bildutakoek egin zezaketen edozein nabardura edo argibide jaso ahal 
izateko. 

 Online kanaleko aurre-bozketan aintzat hartutakoen jarraibide berdinen arabera egin 
zen azken bozketa, aukeratutako proposamenen aurrekontua kontuan hartu gabe. 

 Gardentasunik handiena prozesuan (Fase guztiak www.irun.org webgunean berehala 
argitaratuta, onartu ez ziren proposamenen zerrenda arrazoiak emanda, azken 
bozketaren aurretik egindako proposamenen balorazio teknikoen emaitzak eta 
abar.). 

 
 

PROZESUA BIDERATZEA 
 

Prozesua 10/7an jarri zen abian, orduan egin baitzen aurrez aurreko lehen saioa eta 
orduan ireki zen halaber proposamenak online jasotzeko aukera. Aurrez aurreko 
hirugarren eta azken saioa egin arte (10/21) eutsi zitzaion aukera horri, eta herritarren 
ekarpen ugari jaso ahal izan ziren, haietako asko proposamen errepikatuak baziren ere eta 
beste batzuei ezezkoa eman bazitzaien ere eskatutako baldintzak ez zituztelako betetzen. 
Guztira 74 proposamen geratu ziren aurre-bozketarako eta haietatik 12 aukeratu ziren 
aurrez aurreko saioetan jasotako 36 proposamenekin elkartzeko. Gazteen prozesuan, 
proposamenen ebaluazioak erabaki zuen haietako 20k bakarrik betetzen zituztela 
prozesuko arauak, eta azken bozketara pasa ziren zuzenean.  
 
Orotariko prozesuan egin ziren aurrez 
aurreko hiru saioetan 92 proposamen 
eztabaidatu eta bozkatu ziren guztira. 
Hiru saioetan aurrez aurreko partea 
hartzea 264 lagunekoa izan zen, eta 225 
lagunek eman zuten botoa (hori ikusita, 
ondorioztatzen da 39 pertsona 
errepikapen izan zirela bi edo hiru 
saiotan). 

  

Aurrez aurreko saioetan sostengu handiena izan zuten proposamenen balorazio 
teknikorako prozesua haiekin batera egin zen. Proiektu bakoitzerako eskumena zuten 
arloetako udal teknikariek ehun proposamen inguru aztertu zituzten, aurkeztutako asko 
eta asko baztertu egin baitziren teknikoki bideragarriak ez izateagatik (hori ondo islatu eta 
arrazoitu da Web orrian) eta sostengu maila txikiagoa zuten beste proposamen batzuk 
hartu behar izan ziren aintzat.  
Teknikoki baliozkotzat hartutako proposamen bakoitzerako aurrekontu ekonomiko bat 
ezarri da. Horri dagokionean azpimarratu behar da aztertu beharreko proposamenen 
bolumena handia eta aztertzeko denbora txikia izateagatik, gutxi gorabeherakoak izan 
direla estimazio ekonomiko horiek, arloetan erabiltzen diren estandar teknikoetan eta 
merkatuko estandarretan oinarritu behar izan baitira askotan. 
 

http://www.irun.org/
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Azken online bozketa azaroaren 6 eta 13 artean egin zen 48 proposamen aintzat hartuta 
orotariko prozesuan eta 20 gazteriaren prozesuan, eta honako parte hartze maila hau izan 
zen: 

 
1. OROTARIKOA 

 
- Azken fasean Internet bidez jasotako botoen guztizko kopurua (bozkatutako 

proposamenak): 25.746 (joan den urtean 11.950).  
- 7.027 lagunek hartu dute parte azken bozketan. Hartatik atera dugu boto-emaile 

bakoitzak bozkatutako proposamenen batez bestekoa 3,66 izan dela. 
 

2. GAZTERIARENAK 
 

- Azken fasean Internet bidez jasotako botoen guztizko kopurua (bozkatutako 
proposamenak): 879 (joan den urtean 303). 

- 301 izan dira azken bozketan parte hartu duten 16 eta 30 urte arteko pertsonak. 
Hartatik atera dugu boto-emaile bakoitzak bozkatutako proposamenen batez 
bestekoa 2,84 izan dela. 
 

 

EMAITZAK 
 
Prozesu honek oinarri duen irizpide orokorraren arabera, bi prozesu paraleloen mugek, 
hurrenez hurren, ezartzen duten 1,3 eta 0,2 milioi euroren muga, ondoko azken bi koadro 
hauetan laburbildu daiteke: 

 

OROTARIKOA / GENERALISTA 
 

 
 

GAZTERIARENA / JUVENIL 
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1.5. Herritarren parte hartzea izan duten planak, proiektuak eta 
beste ekimenak. 

 

Udal kudeaketaren modu aurreratua da planak eta proiektuak herritarren parte hartzearekin 
egitea, herritarrak erantzukizunkide izanik plan eta proiektu horiek egoki garatzeko behar diren 
helburuak eta baliabideak definitzeko orduan. Kudeaketaren ikuspegi barnerakorra da, 
ekarpenen bat (proposamenak, ideiak, hobetzeko helburuak, ...) egiteko duten hiriko sektore 
guztiak eta herritarrak, oro har, aintzat hartuta. 
 
Era berean, herritarrei zabaldutako erabaki dinamika bat ere finkatu da azken urte hauetan, 
bozketen bidez, jai ekitaldiak eta elementu adierazgarriak (jaietako kartelak eta abar) 
aukeratzeko. Horiek garrantzi handiko erabakiak ez badira ere, herri, sentimendu... izaera handia 
dutenez, parte hartze kopuru handiak eskaintzen dituzte. 
 
2015. urtean alor horretan aurrera eramandako ekimen nagusiak honako hauek dira: 
 
 

1.5.1.  PIO BAROJA KALEA ETA PORTU PLAZA BERRURBANIZATZEA. 
 

Herritarrei bozketa prozesua zabaldu zitzaien Udal Web Orriaren bidez www.irun.org eta bi 
fasetan garatu zen. 
 
Artian 2012. urtean egin zen herritarrek parte hartzeko prozesuan sortu zen esku hartze 
hau, haren ondoren auzoko inguru hau berrurbanizatzeko beharra ikusi baitzen. Horregatik, 
Auzo Elkartearekin koordinaturik idatzi zen anteproyecto que contempla mejorar la 
accesibilidad entre la calle Pío Baroja y la plaza Portu y la conexión con la calle César 
Figuerido. 
 
Artiako Auzo Elkartearen lokaletan urtarrilaren 
15ean egin zen auzoko herritarrei zabaldutako 
saioaren ondoren, hartan azaldu baitzen 
berrurbanizazio proiektu hau, urtarrilaren 
19tik otsailaren 2ra parte hartze prozesu xume 
bat zabaldu zen herritarren iritzia ezagutzeko. 
Hauxe da, oinarrizko web informatikoa 
zabaldu zen, proiektuaren informazio xehea 
azaltzen zuena, PDF formatuan, eta esteka bat 
participacion@irun.org helbideko postontzira, 
iritziak, ekarpenak eta proposamenak 
jasotzeko. 

 

 
 
 

 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/enlaces/00028861.PDF
http://www.irun.org/enlaces/00028861.PDF
http://www.irun.org/enlaces/00028861.PDF
mailto:participacion@irun.org
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Denboraldi hori amaitu ondoren, web orriaren bidez 24 ekarpen jaso dira (18 lagun 
desberdin). Pertsona berak bidalitako ekarpenak behin bakarrik kontabilizatzen dira, jarrera 
berdin-berdina azaltzen baitute kasu guztietan. 
Jasotako iritziak aztertu ondoren, ikusi zen guztiak kezkatuta zeudela proposatutako 
proiektuak gauzatzeak ekarriko lukeen aparkaleku galeragatik. Horrez gainera, inguruan 
hobekuntzak egiteko beharra azaltzen zen jasotako idatzi askotan, hirigintza edo 
mugikortasuna hobetzeko proposamen desberdinekin. 
 
Jasotako iritzi kopuru txiki hori, Auzo Elkarteak bultzatzen duen auzoaren hobekuntzaren 
sustapena eta 2012ko parte hartze prozesuan ere jasotako herritarren nahia aintzat 
harturik, Udalak gogoeta prozesu bat zabaldu zuen gero, hasierako proiektua birplanteatzea 
komeni ote zen ikusteko, baina betiere haren oinarri gisa hartuta Pio Baroja kalearen eta 
Portu plazaren arteko irisgarritasunaren hobekuntza, alde batetik, eta Berrueta margolaria 
kalearekiko kohesioa, bestetik. Hobekuntza horiek ez ziren eztabaidagai izan jasotako 
ekarpen bakar batean ere. 
 

 

1.5.2.  CIPRIANO LARRAÑAGA KALEA BERRURBANIZATZEKO PROIEKTUA 
 

Joan den urteko apirilaren 28an bilera irekia izan zen Cipriano Larrañaga eremuko 
biztanleekin eta ostalariekin. Lehen topaketa horretatik sortu zen Udal Gobernuak hartu 
zuen berrurbanizazio proiektua egiteko konpromisoa, bileran planteatutako proposamenak, 
kexak eta ekarpenak jasota. Horiek guztiak dokumentu batean bildu ziren eta jende aurrean 
jarri ziren hainbat bidetatik, Udalaren Web orriaren bidez, besteak beste. 
 
2015eko Udal Aurrekontuetan berrurbanizazio proiektu hori egiteko kontusail ekonomiko 
bat jarri ondoren, kale hori birmoldatzeko proiektua egin zuen Mugikortasun, Herri Bide eta 
Obra Arloak, inguruko TAO plazen berregituraketarekin loturik, egoiliarren TAO jarrita. 
Aparkaleku plazak murriztu bai baina espaloiak zabaldu eta eremu garbiagoak eta irekiagoak 
sortuko zituen proiektu horren zirriborroa martxoaren 2an aurkeztu zitzaien herritarrei, Luis 
Marianoko Erretiratuen Etxeko aretoetan egin zen bilera irekian. Cipriano Larrañaga kaleko 
aparkaleku plazen galera konpentsatzeko, aldameneko kaleetan egoiliarrentzako 
erreserbaturiko TAO eremua jartzearekin osatu zen udalaren proposamena. 
 

 

Martxoko hilabete osoan jende aurrean 
egon zen proiektua Udalaren Web 
orrian, eta ekarpenak jasotzeko 
prozesua egin zen beren iritzia eman 
nahi zuten eta martxoaren 2an egin zen 
aurrez aurreko bilerara ezin joan izan 
ziren pertsona guztientzat irekia, edo 
bilera hartan esandakoa osatu nahi izan 
zutenentzat ere.  
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Partikularren, ostalarien eta Erdialdeko “Ensanche” Auzo Elkartearen aldetik jasotako 
proposamenak analisi fasera pasa ziren, udal teknikariek azter zitzaten, proiektuan sartzea 
bideragarria zen baloratu ahal izateko. 
 
Azken proiektua Alkateak eta Mugikortasun, Herri Bide eta Obra Arloko arduradun politiko 
eta teknikoek aurkeztu zuten azaroaren 9an egin zen beste bilera ireki batean, hura ere Luis 
Mariano Gizarte Zentroan. Bilera hartan egiaztatu ahal izan zen, parte hartze prozesu ireki 
baten bidez, lortu dela adostutako proiektua, alde hartako biztanleek, merkatariek eta 
ostalariek berretsia. 
 
 

1.5.3. URDANIBIA PLAZAREN BERRURBANIZAZIOA – INAUGURAZIOA. 
 
2013. urtean parte hartze prozesu bat egin zen eta haren helburua izan zen, oro har, 
herritarren ekarpenak jasotzea, eta baita Alde Zaharreko gizarte eragile nagusienak ere 
(gastronomi elkarteak, ostalaritza, merkatariak). Prozesu hartan, dinamizazio eta inplikazio 
paper garrantzitsua izan zuen orduan sortu berria zen Alde Zaharra-San Juan Auzo Elkarteak. 
Jasotako ekarpen guztiak, eta udal talde batzuetatik eta Hiritar Forotik jasotako 
proposamenak ere, aztertu zituzten teknikariek, eta haietako asko sartu ziren Mugikortasun, 
Herri Bide eta Obra Arloak garatutako atariko proiektuan. Haiei guztiei esker, proiektua 
hobetu egin zen eta  2013. urte amaieran, 2014. urtean eta 2015. urte hasieran eraman da 
aurrera. 
Gardentasuna faktore garrantzitsua izan zen halaber parte hartze prozesu hori kudeatzeko 
moduan. Dokumentu publiko bat sortu zen jasotako ekarpen guztiekin eta proiektuan 
haietako zein sartuko ziren eta zein ez azaltzen zen, kanpoan uzteko arrazoiak azalduta. 
 
2015eko martxoaren 28 – 29ko asteburuan egin zen inauguraziorako, Alde Zaharra-San Juan 
Auzo Elkarteak ekitaldi programa bat planteatu eta sustatu zuen, eta haren helburua zen, 
oro har, herritarrei ezagutzera ematea hirian modu irekian gozatzeko irabazten zen 
espazioaren eraberritze lanaren emaitza, eta inguruko biztanleen bizi-kalitatea hainbat 
alderditan hobetzea. Auzo Elkarteak proposaturiko ekitaldien programak herri izaera handia 
zuen, eta inguruan ugari diren elkarte eta ostalari asko inplikatu zituen. Era berean, 
Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte hartze Arloaren laguntza izan zen programa 
hori prestatzeko prozesuan Auzo Elkartea eta Udal koordinatzeko. Kultura eta Kirola Arloak 
ere laguntza handia eman zuen hainbat jarduera antolatzeko orduan, musika ekitaldiak, 
herri kirolak, erakusketak, haurrentzako jokoak...).  
 
Jai giroko asteburua izan zen emaitza, herri izaera handikoa, eta herritar askok hartu zuten 
parte. Guztiek izan zuten aukera berrurbanizazio lanetik etorritako hobekuntzak ezagutzeko 
eta jarduera programa zabal batez gozatzeko. Hiriko kultur eta folklore elkarte askok 
lagundu zuten ekitaldia antolatzen. 
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1.5.4. SAN MARTZIALETAKO KARTELEN LEHIAKETA. 
 

Herritarrei bozketa prozesua zabaldu zitzaien Udal Web Orriaren bidez www.irun.org eta bi 
fasetan garatu zen. 
 

Aurkeztutako 39 kartelak oinarri hartuta 
egin zen hasierako aurre-bozketa eta 8 
finalista aukeratu ziren. 3.123 lagunek hartu 
zuten parte. 
 
Azken bozketan, 8 kartel finalistak oinarri 
hartuta, 2.607 boto erregistratu ziren. 
Emaitzak oso banatuak izan ziren eta 423 
boto izan zituen azken irabazleak. 
 
Bi kasuetan IFZ + jaiotze data erabili ziren 
identifikazio sistema gisa. 

 
 
 

1.5.5. SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETARAKO MUSIKA TALDEAK AUKERATZEA 
 

Planteamendu irekiago batekin, eta San Pedro eta San Martzial jaietako Programan sartzeko 
kontzertuak antolatzeko proposamenak jaso ahal izateko, hirugarren urtez segidan, prozesu 
bat eraman zen aurrera martxoaren 6tik 22ra, Udalaren Web Orriaren bidez, 
http://www.irun.org, Irunen erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonentzat. Hartan, hiru 
talde edo bakarlari proposatzeko aukera ematen zen, 2014ko edizioan egonak ez izateko 
baldintzarekin. 
 
Logikoa denez, esaten zen, laguntza gehien izan zituzten proposamenak 
eskuragarritasunaren eta proposaturiko artisten katxearen arabera ekarriko zirela. 
 
953 lagunek egin zituzten beren proposamenak 3, 2 edo talde bat edo bakarlariak 
ekartzeko, 2014an egin zen prozesu berdinean baino ehun lagun gehiagok, hain zuzen ere, 
eta 451 talde edo bakarlari desberdin proposatu zituzten guztira. 
Agenda aukerak, katxearen zenbatekoa eta zegoen aurrekontua kontuan harturik, "Esne 
Beltza", "Remember Queen" eta "Loquillo" izan ziren aukeratutako taldeak. 
 
 
 
 

1.5.6. "Herri bazkaria 2015" LEHIAKETA. 
 

Betti-Gotti, "Herri bazkaria" antolatzen duen gazte elkartearen laguntzarekin, parte hartze 
prozesu xume bat egin zen 2015eko edizioko kamiseta aukeratzeko. 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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Hasieran 8 diseinu aukeratu ziren. 
Horretarako, arte osaera eta euskararen 
erabilera izan ziren Betti-Gottik aintzat 
hartu zituen irizpideak. Bozketa egin zen 
ekainaren 19 eta 23 artean, Udal Web 
Orriaren bidez www.irun.org, eta Herri 
Bazkarirako sarrera erosia zuten pertsona 
guztiek hartu ahal izan zuten parte hartan, 
txartelean agertzen zen kodea erabilita.  

 

 
Guztira 301 boto erregistratu ziren, eta 80 jaso zituen (% 26,58) diseinu irabazleak. 
 
 

1.5.7. UGALDE-KATEAKO KIROL INSTALAZIOAK HOBETZEKO, BALIABIDEZ 
HORNITZEKO ETA ESTALTZEKO IDEIAK BILTZEA 

 
2015eko azken asteetan parte hartze prozesu bat hasi da ekarpenak eta ideiak jaso eta 
beharren programa prestatzeko Katea–Landetxa auzoan dauden Ugaldeko kirol instalazioak 
hobetzeko, baliabide egokiz hornitzeko eta, hala behar badu, zati bat estaltzeko. 

 
Katea–Landetxako Auzo Elkarteak, ekimen hau bultzatu duenak, egungo kirol eremua 
hobetuko balitz azken urte hauetan hirigintza garapen handia izan duen hiriko lurralde 
esparru horri eskainiko litzaizkiokeen aukerak miatzeko interesa azaldu zion hiriko Udalari, 
kontuan izanik, gainera, Irungo erdialdearekin komunikazio bikainak dituela esparru horrek. 
Instalazio horietan belar artifizialeko futbol zelaia, eskubaloian eta saskibaloian jokatzeko 
kantxa irekiak eta aldagelak daude. 
 
Prozesuak aintzat hartu nahi ditu auzoko auzo elkartearen proposamenak eta ikuspegia, 
beren jarduera auzoan garatzen duten kirol klubenak, baina baita hiriko beste klub 
batzuenak ere, toki esparru global baten ikuspegitik begiratuta, hori onuragarria izan 
bailiteke etorkizunean Ugalde-Kateako kirol instalazioak hobetzeko proiektu bat aurrera 
eramateko. 
 

 

Parte hartze prozesua bideratzeko, 
kontratazio txikiaren prozedura eraman 
da aurrera laguntza teknikoa eduki ahal 
izateko prozesua diseinatu, prestatu, 
garatu eta dinamizatzeko lanetan, eta 
prozesuan ateratako ondorioak aurkeztu 
eta eman ahal izateko. 

 

http://www.irun.org/
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Era honetako prozesuak eraiki eta garatzen eskarmentua duten tokiko hiru enpresari egin 
zaie gonbidapena, eta azkenean HIRITIK-AT izan da esleipenduna, harexek aurkeztu baitu 
prozesu honek dituen helburuak lortzeko prozesu landuagoa eta egokiagoa eskaintzen zuen 
proposamena. 
 
Memoria hau egin den datan, HIRITIK-AT hasia da prestaketa lanetan, eta lehen harremanak 
izan ditu auzoko auzo elkartearekin eta gaur egun instalazio horiek erabiltzen dituzten 
klubekin, oinarri egokiak finkatu ahal izateko 
 

 

1.6. Gogobetetze inkesta. 
 
Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuko Zerbitzuen Kartak eta haren ebaluazioak, Zerbitzuaren 
kalitatea neurtzeko eta kudeatzeko sistema gisa, bere funtsezko tresnetakotzat jotzen ditu 
gogobetetze inkestak. 
 
2015eko lehen hiruhilekoan inkesta laukoitza egin da eskaintzen dituen zerbitzu guztiei 
begira: aurrez aurre, 010 telefonoaren bidez, Kontsumitzailea Informatzeko Udal Bulegoa 
(KIUB) eta Autozerbitzurako Terminalak, erabiltzaileek duten gogobetetze maila neurtzeko. 
 
HAZen aurrez aurreko bulegoan egindako inkesta formatu erdi-egituratuan egin zen, galdetu 
zaien 200 laguneko lagina oinarritzat hartuta. Funtsezko hainbat alderdi ebaluatu dira 
honako hauekin loturik: bulegoaren antolakuntza, kalitatea, informazioa/arreta eskaintzen 
duten langileek emandako arretaren eraginkortasuna, ordutegiak, itxarote denborak eta 
abar, eta 4,66/5 izan da emaitza globala.  
 
010 telefonoaren erabiltzaileen gogobetetze maila neurtzeko aurrera eramandako inkesta 
telefonoz egin zen, zerbitzua berriki erabili duten 150 lagun oinarritzat hartuta, formatu 
erdi-egituratuan halaber, otsailak 2 eta 11 artean. Zerbitzuko alderdi nagusiak (arreta 
ordutegia, itxaron denbora, langileen adeitasuna, ezagutza eta arretaren eraginkortasuna 
eta abar), gehien eskatzen diren arreta motak eta erakutsitako kalitatea eta zerbitzuaren 
bilakaera ebaluatu ziren eta hobetzeko iradokizunak jaso ziren. Inkestaren emaitza globala 
4,5/5 izan zen.  
 
KIUB ebaluatzeko, 101 inkesta egin ziren telefonoz, formatu erdi-egituratuan, haiek ere 
otsailak 2 eta 11 artean. Haietan garbi geratu zen erabiltzaileek oso balorazio ona egiten 
diotela kontsulta eta erreklamazio zerbitzuaren erabilgarritasunari, emaitza globala 4,66/5 
izan baitzen. 
 
Bulego elektronikoen (autozerbitzurako terminalak) erabiltzaileen gogobetetzea 
ebaluatzeko, 60 inkesta egin ziren zerbitzua erabili eta berehala. Hainbat alderdi neurtu 
ziren: zerbitzu eskaintza, terminalen erabilera erraztasuna eta arreta ordutegia, eta oso 
handia izan zen balorazio globala (4,9 / 5). Era berean, ekipo horiek erabiltzen dituzten 
pertsona gehienak 31 eta 50 urte arteko adinean dabiltzala jakiteko balio izan zuen. 
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Era berean, esan behar da inkesta horietan arreta berezia eman zaiola herritarrek, arreta eta 
informazioa jasotzeko bide desberdinen inguruan, eta bereziki IRUN Txartelari buruz, duten 
ezagutzari eta egiten duten balorazioari, haien hedapenean eragiteko eta jende guztiak 
erabil ditzan bultzatzeko politikak ezartzeko laguntza gisa. 
 
Udal Web orrian (HAZ+ atalean, eta Gardentasun Atarian) ikusgai daude lau inkesta horiek 
azterketa esparru guztietan izan dituzten emaitzen xehetasun guztiak. 
 

 

1.7. Batzorde Sektorialak eta herritarrek parte hartzeko beste 
bide batzuk. 
 
Aholku Batzorde Sektorialak 
 
Horien jarduera ez bada ere Parte hartze eta Gardentasun Memoria honen gaia, zuzenean 
eta modu irekian herritarrei zuzendutako prozesuetan eta ekimenetan oinarritzen denez, 
aipamen bat gutxienez egin behar zaio Udal Batzorde Sektorialen funtzioari. Udal gobernu 
arloei laguntzeko sortu ziren aholku organo horiek eta haien helburua da hiriko erakunde 
adierazgarrienen eta jarduera esparru bakoitzean entzute handikoak diren pertsonen parte 
hartzea bultzatzea. Maiztasun desberdinekin biltzen dira, kudeaketa esparru bakoitzean 
dauden proiektuen eta arazoen arabera. 
 
Honako hauek dira gaur egun jardunean ari diren Aholku Batzordeak: Kulturakoa, 
Ingurumenekoa, Plangintzakoa, Euskarako eta Gizarte Ongizatekoa. 
 
 
 
Gizarte  Sareak 
 
Irungo Udalak informatzeko eta parte hartzeko 2.0 bideak eskaintzen ditu gizarte sareen 
bidez, bai izaera orokorrekoak, bai herritarrekin harreman zuzenagoa duten zerbitzuek 
dituztenak. 
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Posta elektronikoak 
 
Udal Web orriko iradokizunen postontzia, participacion@irun.org, aavv@irun.org eta posta 
elektronikoak eta bereziki sac.010@irun.org herritarrek, enpresek eta bertako elkarteek 
bidaltzen dituzten jakinarazpen ez formalak egunero jasotzeko tresnak dira, eta gero 
jakinarazpen horiek behar bezala kudeatzen dira. 
 
 
Udalbatzaren Osoko Bilkurak zuzenean ematen dira www.irun.org atariaren bidez 
 
2015. urtean zehar, www.irun.org web 
orriaren bidez eta Teledonostiren tokiko 
kanalen bidez eman dira Udalbatzak egin 
dituen 13 Osoko Bilkurak, Haurren Osoko 
Bilkura eta Hiriko Urrezko Domina emateko 
ekitaldiak. 
 
Egindako osoko bilkura guztien bideoak ikus 
daitezke Youtuveren udal kanalean 
horretarako prestatu den lekuan. Udal Web 
orritik eta Gardentasun Ataritik sar daiteke 
hartan. 

 
 

 

2. UDAL GARDENTASUNA 
 

2.1. Gardentasun Ataria 
 

2014. urtean hasi zen gauzatzen aurreko agintaldiaren hasieran marraturiko Udal 
Gardentasun proiektua. EUDELek babestutako Gardentasunaren aldeko Euskadiko Udalen 

mailto:participacion@irun.org
mailto:aavv@irun.org
mailto:sac.010@irun.org
http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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Sarean sartu zen Irungo Udala, eta bere kudeaketaren Gardentasunaren 
autoebaluaziorako saio pilotu batean parte hartu zuten udaletako bat izan zen, Europako 
Kontseiluaren metodologia aplikatuz, eta Osoko Bilkuran onartuz Irungo Udaleko Kalitate 
Instituzionalerako konpromiso, jokabide eta gobernu onerako kode etikoa. 
 
Urrats horien egin ondoren, eta arestian aipaturiko autoebaluaziorako prozesu horrek 
eskainitako diagnostikoan oinarrituta marratutako ibilbidearekin, Gardentasun Ataria 
garatzeko ardatza ezarri zuen Alkateak, Gardentasunari buruzko Legeak 2015eko 
abenduaren 10etik aurrera ezarri zuen betebeharrari aurrea hartuz. Halatan, 2014ko 
bigarren hiruhilekotik aurrera, eta barnean prestaturiko Ataria ekoizteko metodologiari 
jarraiki, hasi ginen Atari hori eraikitzen, honako oinarri hauek aintzat harturik: 
 

 Helburu politikoa: Hobekuntza handiak Udalaren gardentasun egoeran, 
autoebaluazioak BSCrekin ezarritako lan ildoen arabera, eta Gardentasun Legeak 
jarritako derrigorrezkotasun epeari aurrea hartuta. 

 EUDELen Gardentasun Sareak egindako Udal Gardentasuna garatzeko Gida 
Praktikoko Aginte Koadroa hartu genuen oinarritzat. 

  Egitura hori Nazioarteko Gardentasunaren Udalen Gardentasun Indizearekin (UGI) 
harmonizatzea. 

  Iraunkortasun bermea. Ez du une jakin bateko ahalegin eutsiezina izan behar. 
 Ahalik eta integrazio handiena Udal Informazio Sistemarekin. 
 Zerbitzuan jartzea: 2015eko urtarrila (1. FASEA). 

 
Antolakuntza eskema: 
 

 
Abiapuntu gisa, 2012ko UGIn (Udalen Gardentasun Indizea) lekurik hoberenean zeuden edo 
EUDELek nabarmendutako jardunbide egokiren bat zuten Gardentasun Atarietako indargune 
nagusiak aztertu genituen, Bilbo, Alcobendas, Madrid, Gijon, Zaragoza, Ermua, Logroño, 
Sevilla, Malaga,… Azterketa horrek jardunbide egokien txostena ekarri zuen, oso ondo landua 
eta xehetasun guztiekin.  
 
Bigarren urratsean, informazio kalitate irizpideekin (sakontasuna + argitasuna + 
iraunkortasuna), UGIren adierazle bakoitzerako erreferentzia hoberenak finkatu ziren. 
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Helburua: Lan Plana definitzea edukiak sortzen eta sartzen joateko eta esku hartzeak 
finkatzeko, eta Gardentasun Atariak izan behar duenaren inguruan, atalez atal, beharreko 
erabakiak hartzeko. 
 
Atariko azpiegitura lan horietatik abiatuta hasi ginen Gardentasun Ataria egiaz eraikitzen, 
Aukeratutako jardunbide egokiak gure Udalean dauden informazio edukiekin (Udal Web 
orrian jada argitaratuak nahiz argitaratu gabeak) kontrastatzeko prozesuarekin. 
 
Aukeratutako egituraren arabera eta erabilgarritasun eta erraztasun irizpideak aplikatuz egin 
zen Atariaren diseinua:  
 

 
 
Gardentasun Ataria 2015eko urtarrilean ireki zitzaien herritarrei, UGIren % 50 gainditu 
behar zuen adierazle kopuruarekin, baina Gardentasunari, Informazio Publikoa 
Eskuratzeko bideari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak 
ezarritako obligazio ia guztiak betetzeko ahaleginak eginez, eta Alkatetzaren agindua, arau 
hori indarrean hasi behar zuen egunari ia urtebete aurreratzeko agindua, beterik. 
 
Abian jarri ondoren, harekin bukatutzat eman zen proiektuaren 1. fasea, 2015. urte osoan 
zehar jarraitu da Gardentasun Atarian adierazle eta eduki berriak sartzeko lanarekin. Esan 
beharrik ez dago Gardentasunaren kudeaketak, Aginte Koadroari etenik gabe jarraituz, lan 
eta dedikazio handia eskatzen duela, adierazle berrien eta informazio esparruen 
argitalpenerako ez ezik, aurretik ezarritakoak eguneratuak edukitzeko ere; izan ere, kasu 
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guztietan ez da bideragarria argitaratutako informazioa, Udalak dituen ohiko kudeaketa 
prozeduretatik abiatuta, % 100ean automatizatuak dauden prozesuen bidez ematea. 
 
Era berean, esan behar da, Udalbatzak 2015eko urriaren 28an egindako Osoko Bilkuran 
onartu zituela kargu hautetsi guztien curriculum vitae edo bakarkako ibilbide profesionala 
argitaratzeko beharreko galdetegiak, eta baita haien ondasunen eta jardueren bakarkako 
adierazpena argitaratzeko galdetegia ere. Ulertzen zen onarpen hori beharrezkoa zela 
19/2013 Legeak jasotako derrigorrezkotasun fase berrian argitalpenen edukiak 
homogeneizatzeko. 
 

 

2.2. Informazio publikoa eskuratzeko Eskubidea betetzeko prozedura 
ezartzea. 

 
Herritarrek duten publizitate aktiboaren printzipioa dela-eta, zuzenean Udal Web orriaren 
/ Gardentasun Atariaren bidez eskaintzen ez den informazio publikoa eskuratzeko 
eskubidea bete ahal izateko bide egokia eskaini ahal izateko, prozedura osagarria 
diseinatu eta ezarri zen azaroan. Gardentasun Atariarekin lotu da hura, eta Antolakuntza 
eta Kalitate Zerbitzuak finkatu du hura kudeatzeko modua: 
 

Eskatzeko modua: WEB orritik (IrunTxartelaren, NAN Elektronikoaren edo Izenpe 
Ziurtagiriaren bidez), "Eskari-orri Orokorra” tramitea erabilita, aurrez aurre HAZen eta 
posta ziurtatuaren bidez. 
 
Beharreko dokumentazioa: 
Eskari-orri Orokorra, honako hauek zehaztuta:  
 Pertsona eskatzailearen NORTASUNA eta HARREMANETARAKO MODUA.  
 Ahalik eta modu argienean deskribatu ZEIN INFORMAZIO ESKURATU NAHI DEN. 

Eskatutako informazioa ez bada behar bezala identifikatuta geratzen, eskaera 
zehazteko eskatuko da.  

 Eskatutako INFORMAZIOA ESKURATZEKO MODUA (paperean edo bide 
elektronikotik). Ez bada zehazten, eskaera jaso den bide beretik erantzungo da.  

Informazio publikoaren eskaerak egiteko EZ DA ARRAZOIRIK ESKATZEN.  
 
Tramitazioa: 
   
 Ez onartzeko arrazoiak eta jokoan dauden interesak aztertuko dira eskaera 

erabakitzeko orduan.  
 Eskatutako informazioa beste erakunde batek egina bada, eskaria hari bidaliko 

zaio informazioa eskuratzearen inguruan beharreko erabakia har dezan.  
 Eskatutako informazioak hirugarren pertsonen eskubideak edo interesak ukitzen 

baditu, alegazioak egiteko epe bat emango zaie.  
  Eskaera osorik edo zati batean onartu edo ukatu egin daiteke.  
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Bestalde, edozein bidetatik, “ABISUAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK” zerbitzutik, esate 
baterako,  jasotzen diren  informazioa eskuratzeko edo/eta argitaratzeko eskaera 
guztiak aztertuko dira eta, hala behar badu, bete egingo dira. 
Gainera, eskatzailea identifikatzen bada eta harremanetarako modu bat uzten badu, 
erantzun egingo zaio.   
 

 
2.3. Borondatezko ebaluazio eskaera Nazioarteko Gardentasunari. 

 

Abenduaren amaieran, Irungo Alkateak gardentasun mailaren borondatezko ebaluazioa 

egiteko eskatu dio Espainiako Nazioarteko Gardentasunari, UHI-2014ren estandarrak, 

metodologiak eta adierazleak aintzat harturik, Udalaren Gardentasun Proiektuaren 

aurrerakuntza mailaren balorazio independentea, adituek egina, estandar 

entzutetsuenaren araberakoa, eduki ahal izateko. 

 

Era berean, helburua da diagnostiko guztiz fidagarria edukitzea proiektuaren garapenean 

oraindik dauden eskasiei buruz, eskasi horiek konpontzeko ahaleginak egin ahal izateko. 

 


