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

ebaluatu egiten ditu Irungo Udalak herritarren partaidetzaren gaian 2017an sustatu dituen 

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

ere. 

2016 urtea Palmera Montero gunea ireki zenekoa izan bazen, 2017a, Irungo elkarteei zuzendutako 

eta udal zerbitzuen barne erabilerarako areto polibalenteak erreserbatzeko sistema abian jarri den 

urtea izan da.  

Palmera Montero guneak 2017an aurrera egin du zentro zibiko gisa eta gizartea elkartzeko eta 

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

hamaika elkartek dute egoitza iraunkorra. 

 

“Alkatea auzoetan” programarekin jarraitu da, parte-hartze irekiko ekimena da eta berriz ibili da 

bertako geografia osoan, auzoz auzo, herritarren proposamenak jasotzen, konpromiso zehatzak 

ezartzen, gardentasunez informatzen zerbait  bideragarria denean eta arrazoiak emanez eskaerak 

zergatik ez diren bideragarriak esaterakoan, eta konpromiso horiek nola betetzen diren jakiteko 

jarraipen iraunkor eguneratua eskainiz. Lehenengo edizioa 2015ean itxi zen eta, bigarren hau, 

2016an hasi zena, hiriko 14 auzotatik igaro da dagoeneko, 2017an 7 auzotatik, eta 2018ko martxoan 

amaitzea aurreikusita dago. 

 

Laugarren urtez, Aurrekontu Parte-hartzaileen prozesua egin da, alegia, herritarren eskuetan jartzen 

da Udal Aurrekontuko 1,5 milioi euro zertan erabili erabakitzea. Prozesu horrek, aurten ere aldaketa 

metodologiko garrantzitsuak izan dituelarik, maila guztietan adostuak, alegia, maila politikoan, 

sozialean eta teknikoan, 2017an igoera dezentea izan du partaidetzari dagokionez 2016 urtearekin 

alderatuta.  

 

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

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

herritarren erantzunkidetasuna bultzatu da, hirirako erabaki garrantzitsuak hartzerakoan. 

Mantenimendu eta Obra departamenduak bultzatutako prozesu hauek aipagarriak izan dira: 

- Hondarribia kalearen berrurbanizazioa. 

- Juan Vollmer plazaren urbanizazioa. 

- Larreaundiko azpiestazioaren eremua. 
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2017an jarraitu egin zen 2016an hasitako prozesu parte-hartzailea Herritarren Partaidetzarako 

Araudia prestatzeko. Talde eragilearen bilerak egiten jarraitu da, non udaleko talde politiko guztiak 

ordezkatuta dauden, baita auzo-elkarteak, gazte-elkarteak, Irungo Hiritar Foroa eta udal teknikariak 

ere.  

 

Era berean, auzo-elkarteek egiten duten lan handi horri etengabeko laguntza, ekonomikoa eta 

kudeaketa alorrekoa, ematen jarraitu da; izan ere, auzo-elkarteak auzoetako beharrak udalera 

bideratzeko tresnak dira, eta laguntzarako eragile oso baliagarriak dira, hiriaren funtzionamendua 

kudeatzeko eta Irungo eta, bereziki, beren auzoetako bizimodua dinamizatzeko. 

 

 

Udalaren Gardentasun alorrean, 2017 urtean Gardentasun Ataria mantentzen jarraitu da, EUDELek 

emandako Udal Gardentasunerako Aginte Koadroaren bitartez ezarritako estandarrak eta 

Nazioarteko Gardentasuna ONG taldeak sustatutako Udaletako Gardentasun Indizea (ITA) kontuan 

hartuz. Erakunde horrek 2016 urtean Irungo Udala baloratu zuen 80 adierazletik 66 betetzen zituela, 

beraz, 10etik 8,25 esan nahi du.  

 

Nahiz eta 2017 ez den izan Atarian eduki berri garrantzitsuak sartu direneko urtea, egungo egoerak 

berretsi egiten du 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, gai honetan legeria bera baino anbiziosoagoak baitira estandar horiek. 

Nolanahi ere, oraindik bidea dago egiteko eremu honetan, eta Gardentasunaren Ataria mantentzen 

eta hobetzeko lan egiten jarraituko 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 Partaidetzako 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.) 

187 

 
 

Jasotako eta kudeatutako posta elektronikoak 167 

Gaiak:  

 Diru-laguntzak 27 

 Jaiak (antolatzea, baliabideak, komunikazioa) 8 

 Auzo-elkarteei utzitako lokalen alokairuak. 15 

 Auzo-elkarteei utzitako lokalak mantentzea. 47 

 Beste batzuk 70 

 
 

Abisu-Kexa-Iradokizunen sistema 64 

 Alde Zaharra-San Juan auzo-elkartea 3 

 Alondegia-Belaskoenea auzo elkartea 1 

 Anaka-Puiana auzo elkartea 1 

 Artia auzo elkartea 1 

 Erdigunea-Zabaltza auzo elkartea 2 

 Dunboa auzo-elkartea 9 

 Elitxu-Lapize auzo elkartea 7 

 Larreaundi-Olaberria auzo elkartea 1 

 San Migel auzo elkartea 2 

 Santiago “La Bañera” auzo elkartea 3 

 Katea-Landetxa auzo elkartea 34 

 
 
Diru-laguntzen kudeaketa. 
 
Irungo Udalak urtero garatzen du auzo-elkarteei laguntzeko plan bat, haien proiektuetan eta 
ekimenetan laguntzeko, betiere herritartasun demokratikoaren balioak bultzatzen eta 
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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 herritarrei parte hartzeko bidea eskaintzea. 
 
Laguntzak lehia-erregimenean deitzen dira, hiriko auzo-elkarte guztiei zuzendutako deialdi 
publikoa eginez. Haien Oinarri arautzaileetan  
(honela egituratuta: ematen diren diru-laguntzen hiru ildoei eragiten dieten xedapen orokorrak 
dituzten Oinarri Orokorretan, eta haietako bakoitza arautzen duten eranskin espezifikotan, 
baloratzeko eta banatzeko irizpideak adieraziz) 57.213 euroko guztizko zenbatekoa ezarri da, 
honela banatuta: 
 

 39.285 €, izaera kultural, informatibo eta ludikoa duten jardueretarako. 
 14.000 €, auzoko liburutegiak mantentzeko. 
 4.500 €, auzo-elkarteen lokaletan Internetera sartzeko lineak ordaintzeko. 

 
Gainera, 2017ko uztailaren 26ko udalaren osoko bilkuran erabaki zen 1 
0910.481.01.924.20.2017 aurrekontu-aplikazioan 15.000€ gehiago jartzea izaera kultural, 
informatibo eta ludikoa duten jarduerak garatzeko diru-laguntzen lerroa indartu ahal izateko. 
Era horretan, 2017an, jarduera horiek finantzatzeko 54.285 eurora zabaldutako aurrekontu 
batekin kontatu da eta horren behin betiko banaketa, puntuazioaren irizpideak kontuan hartuz 
eta Oinarrietan ezarritako gehienezko 5.000 euroko mugarekin, era honetan geratu zen: 
 

Auzo-elkarteak 
Jarduera 

kop. 
Puntuazioa 

Diru-laguntza 

oinarrizkoa 
  

Diru-laguntza 

zabaldua 
gehigarria  

Anaka 9 53 1.824,10   2.644,99 820,89 

Anzaran 7 46 1.583,18   2.295,65 712,47 

Artia 25 154 4.000,00   5.000,00 1.000,00 

Behobia-Bidasoa 8 52 1.789,68   2.595,08 805,40 

Alon.-Belaskoenea 5 34 1.170,18   1.696,78 526,61 

Dunboa 15 83 2.856,61   4.142,15 1.285,54 

Elitxu-Lapize 16 105 3.613,78   5.240,07 1.626,29 

Pinudi 7 48 1.652,01   2.395,46 743,45 

Katea 14 140 4.000,00   5.000,00 1.000,00 

Larreaundi-Olaberria 4 25 860,42   1.247,63 387,21 

Meaka-Ibarla 13 69 2.374,77   3.443,47 1.068,70 

Arbesko poligonoa 6 36 1.239,01   1.796,59 557,58 

San Migel 20 111 3.820,28   5.000,00 1.179,72 

Santiago 18 111 3.820,28   5.000,00 1.179,72 

Urdanibia-Berri 9 68 2.340,35   3.393,57 1.053,21 

Alde Zaharra –San Juan 4 49 1.686,43   2.445,36 758,93 

Oiasso 2 19 653,92   948,20 294,28 

GUZTIRA 182 1.203 39.285,00  54.285,00 15.000,00 
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Auzo-liburutegietarako diru-laguntzaren lerrorako, 8 elkartek egin dute eskaera, eta honela 
banatu da, baremoa aplikatuta: 
 

 
Auzo-elkarteak Diru-laguntza 

1 Alondiga-Belaskoenea 1.911,33 € 
2 Artia 1.775,29 € 
3 Dunboa 1.899,13 € 
4 Elitxu-Lapize 1.902,62 € 
5 Katea 1.839,83 € 
6 Arbesko poligonoa 1.400,00 € 
7 San Migel 1.771,80 € 
8 Urdanibia-Uztarri Ona 1.500,00 € 

 GUZTIRA:     14.000,00 € 

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

 
Auzo-elkarteak Diru-laguntza 

1 Alondiga-Belaskoenea 311,83 € 
2 Anaka-Puiana 313,57 € 
3 Anzaran 300,47 € 
4 Artia 319,10 € 
5 Erdialdea-Zabaltza 313,60 € 
6 Dunboa 311,31 € 
7 Pinudi 308,14 € 
8 Elitxu-Lapize 376,89 € 
9 Katea 314,93 € 

10 Larreaundi 314,02 € 
11 Meaka-Ibarla 309,05 € 
12 San Migel 318,09 € 
13 Santiago “La Bañera”  250,00 € 
14 Urdanibia-Uztarri Ona 319,00 € 
15 Oiaso-2000 federazioa 120,00 € 

 GUZTIRA:     4.500,00 € 

 
 
Gainera, bereizita 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 Oiaso-2000 federazioan kontzentratzen da, 
eskalako ekonomiaren eta kudeaketa-arintasunaren arrazoiengatik. Horrela, aseguru-poliza 
horietara bideratutako diru-laguntza modu izendunean egin da, Alkatetzaren ebazpenaren 
bidez, auzo-elkarteen Federazio horren alde, 2.590 euroko zenbatekoan. 
 
Auzo-elkarteei utzitako lokalak mantentzea. 
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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. 2017ko berrikuntza bezala, Alde Zaharra - San Juan auzo elkartearen egoitza 
aldatu egin da Arbelaitz kaleko lokaletik, "Nicolás Guerendiain" Irungo Elkarte 
Errepublikarrarekin partekatzen zuenetik, Jesus kalean alokatutako lokalera, izan ere auzo 
elkarte baten beharretarako egokiagoa da. 

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

Kontzeptua Elkartea Zenbatekoa (BEZ barne) 

Trabatzeak konpondu Katea - Landetxa 278,30 € 

Hainbat konponketa - La República Katea - Landetxa 690,37 € 

Tenkagailuan jarioa konpontzea Katea - Landetxa 273,99 € 

Margotzea - Alde Zaharra Alde Zaharra - San Juan 225,92 € 

Ur-kontagailua jartzea Alde Zaharra - San Juan 192,27 € 

Margotze-lanak Larreaundi 2.359,50 € 

Azulejuak jarri ondoren komuneko sakagailua 
konpontzea  

Katea - Landetxa 102,85 € 

Lapurretan hautsitako atea ordeztu Katea - Landetxa 477,95 € 

Instalazio elektrikoa egokitzea Meaka 995,36 € 

Deskargagailuaren goma eta flotagailua 
ordeztu. 

Katea - Landetxa 82,28 € 

Ateak, leihoak, burdin hesiak eta hormak 
margotzea 

Santiago “La Bañera”  762,30 € 

Hautsitako polikarbonatoak ordeztu Santiago “La Bañera”  359,18 € 

Erretenak eta zorrotenak garbitu Katea - Landetxa 360,58 € 

OCA Instalazioa egokitzea Elitxu-Lapize 172,58 € 

Solairuartetik sintasola kentzea - La República Katea - Landetxa 90,75 € 

Behartutako leihoa konpontzea Urdanibia-Uztarri Ona 108,90 € 

Kutxatilak libratu Katea - Landetxa 127,05 € 

Koadro elektrikoa, lineak eta berogailuak 
jartzea 

Arbes 2.582,10 € 

Koadro elektrikoan programagailua jartzea eta 
berogailuak ordezkatzea 

Elitxu-Lapize 428,55 € 

Lapurretan hautsitako atea ordeztu Alde Zaharra - San Juan 1.591,15 € 

Arkupeko euskarri diren zutoin-oinarriak 
konpontzea - El Rancho gelak 

Pinudi 1.197,90 € 

Margotze-lanak Artia 254,10 € 

Kartelaren diseinua eta hornikuntza Alde Zaharra - San Juan 96,80 € 

Guztira:  13.810,73 € 
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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). 
Horrela, bada, Irun eta bertako zerbitzuak hobetze aldera herritarrek parte hartzeko bide 
indartsua da zerbitzu hori. Honako hauek izan dira 2017ko jarduera-datu nagusiak (Memoria 
espezifikoa eta xehatuagoa prestatu da abisu, kexa eta iradokizunetarako, eta hemen adierazle 
nagusiak jasotzen dira): 
 

 2016 2017 
Guztira erregistratutako abisu, kexa eta iradokizunak  3.904 4.447 

- Abisuak eta matxurak 1.628 
(%41,70) 

1.925 
(43,28) 

- Kexak eta iradokizunak 2.275 
(%58,27) 

2.522 
(56,71) 

Auzo-elkarteek aurkeztutakoak 50 (%1,28) 67 
Beste entitate batzuetara igorritako abisuak 969 (%24,82) 1.489(33,48) 

Erantzuteko batez besteko denbora (egunak) 5,72 4,75 

 
2017ko zenbaketa auzoka: 
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2017ko zenbaketa, jasotako kanalaren arabera: 
 

 
  
 
 

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, 2017an erregistratutako jarduera guztia:  
 

Guztira jasotako komunikazioak 160 
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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, 
zuzeneko demokrazia bultzatuz. 

 
 

1.4.1. ALKATEA AUZOETAN. 
 
"Alkatea auzoetan" partaidetzazko prozesua da eta ondorengoak konbinatzen ditu: 

- Aurrez aurreko saioetan eta internet bidez 
ekarpenak jasotzea auzoz auzo; 

- Konpromisoak ezartzea jasotako eskaerei 
dagokienez; 

- Gardentasuna, arrazoi tekniko, ekonomiko 
edo dena delakoagatik egitea ezinezkotzat 
jotzen diren eskaeretarako udal web atarian 
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. 
 
Prozesu hau, lehenengo edizioan, 2015ean amaitu zen, hiriko 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 etengabeko jarraipena egiten du konpromisoak zenbateraino 
betetzen diren jakiteko, eta udalaren webean haien eguneratzea kudeatzen du.  
 
2016ko otsailaren 25ean hasi zen "Alkatea auzoetan" programaren bigarren edizioa eta 
Larreaundin berriro ekin zitzaion Irungo auzoetako bizilagunekin topaketa irekiak egiteko 
erronda berri bati, helburutzat hartuta haiei entzutea eta haien ideiak, kezkak eta iritziak 
jasotzea, proposamenak gauzatzeko konpromisoak ezartzea bideragarritasuna erabakitzeko 
azterketak eginez eta herritar guztiei etengabe informatzea konpromiso horiek nola 
betetzen ari diren azalduz.  
 

http://www.irun.org/
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2017 urtean zehar 7 saio egin dira (Anaka-Puiana, Pinudi, Antzaran, Urdanibia, Katea, 
Santiago eta Meaka) eta 2018 urterako geratu da zikloaren itxiera Arbes, Alde Zaharra eta 
hirigunean eginez. 
 
Saio hauetako parte hartzea 50etik 90era bitarteko jende kopuruan mantentzen da. 
 
 

1.4.2. 2018ko AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK. 
 

2017ko irailean abian jarri da aurrekontu parte-hartzaileen laugarren edizioa, herritarrek 
zuzenean parte hartzeko ekimena, 2018ko udal aurrekontuaren zati bat zertako erabiliko den 
erabakitzea herritarren esku jartzen duena. 

 
PROIEKTUAREN TALDE KUDEATZAILEA ETA KOORDINATZAILEA 

 

Prozesua diseinatu, planifikatu, kudeatu eta komunikatzeko ardura duen talde teknikoa 
honela osatuta konfiguratu zen: 

 Informazioaren Gizarteko, Herritarren Partaidetzako eta Auzoetako zuzendaria. 

 Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasuneko zuzendaria. 

 Partaidetzako eta Gardentasuneko teknikaria. 

 Komunikazioko eta Alkatetzako Kabineteko arduraduna. 

 Kontratatutako enpresako teknikariak (InnovaGenio aholkularitza). 

 
 

HERRITARREN PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK  
 

- Urte 1eko epean egin ahal izatea (2018). 

- Udalaren eskumenekoa izatea. 

- Ez gainditzea bi prozesuetako bakoitzeko aurrekontua. 

- Interes orokorrekoa izatea, ez pribatukoa. 

 
 

SISTEMATIKA ETA METODOLOGIA. 
 

Prozesuaren helburua da irundarren eskura jartzea 2018ko udal-aurrekontuko 1.500.000 
euro, haiek zuzenean erabaki dezaten diru hori zertan erabili. Prozesu hori bi arlotan 
egituratu da:  
 

- Orokorra, 16 urtetik gorako biztanleria guztiari begira, 1.300.000 euro ingurukoa. 
- Gazteentzakoa, 16-30 urte bitarteko hiriko gazteentzako, 200.000 euro ingurukoa. 

 
Prozesu horretan, InnovaGenio enpresa irundarraren laguntza daukagu. 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. 
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2018ko AURREKONTU PARTE-HARTZAILEETAN SARTUTAKO ALDAKETAK  
 

1. Aurreko urteetan partaidetzazko prozesu honetatik atera diren proiektuak agerian 
jartzea. 

2. Aurrekontu parte-hartzaileak denboran bateragarri egitea udal aurrekontuaren 
egutegiarekin. 

3. Aurrez aurreko saioetara joateari balio handiagoa ematea, saio desberdinetako botoen 
kontrola ezabatuz. 

4. Gazteentzako prozesua indartzeko modua bilatzea sare sozialen erabilera egokiago eta 
biziago bat eginez, proiektuei buruzko bideoak landuz. 

5. Bozketa-aurreko fasea iritsi baino lehen proposamenen bideragarritasun tekniko eta 
ekonomikoa egiaztatzea aurreratzea. 

6. Bozketen emaitza partzialaren ikusgarritasuna berreskuratzea, motibazioa pizteko. 
7. Boto elektronikoa egiten denean sartzen diren proposamenek 1,3/0,2 milioi euro ez 

dutela gainditzen kontrolatzea. 
8. Prozesu orokorreko amaierako bozketan sartzen diren proposamenen kopurua 

murriztea gehienez 20ra. 
9. Prozesua herritarrengana hurbiltzea bozketa egingo den azkeneko asteburuan karpa bat 

jarrita. 
 
 
2018ko AURREKONTU PARTE-HARTZAILEEN PROZESUKO FASEAK  

 
2017an prozesua 09/13an hasi zen aurrez aurreko lehenengo saio bat eginez eta online 
eginiko proposamenak jasotzeko bidea irekiz; 09/18an bigarrena egin zen eta azkenekoa 
09/11n, eta egun horretan itxi zen proposamenak online jasotzeko aukera. 
 
Aurrez aurreko saioetan eztabaidatu eta bozkatzen dira bileretara joandako herritarrek 
aurkeztutako proposamenak; saio bakoitzetik 5 proposamen aukeratzen dira zuzenean 
finalera pasatzeko. 2017an 3 bilera egin ziren: 

 

o 09/1 Palmera Montero gunean. 
o 09/14 Lekaenea ikastetxean. 
o 09/21 Luis Mariano zentro sozialean 

 
Aurrez aurreko saioetan babes gehiena lortu duten proposamenen balorazio teknikoa 
egiteko prozesua aldi berean egiten da eta aurrekontu alorreko balorazioa ere bai. Denbora 
horretan bertan udal teknikariek baloratu behar dute internet bidez aurkeztutako 
proposamenen bideragarritasun teknikoa, aurre-bozketan bozkatu ahal izan daitezen. 
 
Prozesurako ezarritako metodologiaren arabera, aurrez aurreko saio ireki bat egiten da 
bozketa aurretik, eta horren helburua da bozkatuko diren proposamenen balorazio tekniko 
eta zenbaketa ekonomikoari buruz herritarrek planteatu dezaketen edozein  zalantza 
argitzea.  
 
Amaierako bozketa elektronikoki egiten da, IRUN txartelaren bidez identifikatuta, eta 
urriaren 6 eta 15 bitartean izaten da. 
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PROZESUAREN ZIFRAK 
 
Aurrez aurreko saioetako parte hartzea ondorengo taulan jasotzen da: 
 

Data Lekua Parte hartzea 

01/09 Palmera Montero Gunea 54 lagun 

14/09 Lekaenea ikastetxea 26 lagun 

21/09 Luis Mariano zentro soziala 21 lagun 

 
 
2017an amaierako online bozketa urriaren 6tik 13ra bitartean egin zen. 20 proposamen 
bozkatu ziren guztira prozesu orokorrean, eta 20, gazteenean.  Parte hartzeari buruzko 
zifrak ondorengo taulan jasotzen dira, baita 2016 urtekoak ere, alderatzeko erreferentzia 
bat izateko: 
 

 Bozkatutako proposamen kop. Boto emaile kop. 

 2016 2017 Δ 2016 aldean 
(%) 

2016 2017 Δ 2016 aldean 
(%) 

Orokorrean 2.917 3.103 +6,38% 716 864 +20,67% 

Gazteenean 347 243 -29,97% 78 96 +23,07€ 

 
 
Prozesu orokorreko parte hartzearen (bozketa) estatistika adin eta generoaren arabera: 
 

Adin tarteak 
Boto 

emaileak  

Boto 

emaile 

guztien 

% 

Emakumezkoak Gizonezkoak 

Adin-

tarteko 

biztanleak 
(>=16 urte) 

Adin-

tarteko 

bizt. % 

16-19 11 1,27 5 6 2.292 0,48 

20-29 46 5,32 30 16 5.740 0,80 

30-39 200 23,15 122 78 7.982 2,51 

40-49 269 31,13 147 122 10.553 2,55 

50-59 151 17,48 79 72 9.032 1,67 

60-69 124 14,35 46 78 7.528 1,65 

70-79 60 6,94 18 42 5.354 1,12 

80-89 3 0,35 1 2 3.488 0,09 

90 edo gehiago 0 0,00 0 0 803 0,00 

 

864 

 

448 416 
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Gazteen prozesuko parte hartzearen (bozketa) estatistika adin eta generoaren arabera: 
 

Adin 

tarteak 

Boto 

emaileak  

Boto 

emaile 

guztien 

% 

Emakumezkoa

k 

Gizonezkoa

k 

Adin-

tarteko 

biztanleak 

Adin-

tarteko bizt. 

% 

16-18 16 16,67 11 5 1.735 0,92% 

19-22 31 32,29 21 10 2.290 1,35% 

23-26 20 20,83 13 7 2.251 0,89% 

27-30 29 30,21 21 8 2.370 1,22% 

 

96 

 

66 30 8.646 

  
 

2017AN EGINIKO BOZKETAREN EMAITZAK 
 

Prozesu honetan gailentzen 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 

Aurrekon. 
zenbatetsia 

Botoak 

1 
Eskoletako jangelak oporrengatik itxita dauden garaian egoera ekonomiko 
larrian dauden familietako haurren nutrizioa atenditzeko laguntza berezia. 

20.000 € 389 

2 Kultur eskaintza, musika, antzerkia, ikuskizunak, eta abar handitzea 150.000 € 381 

3 Parke estaliak hirian (hiriko parkeetako bat estaltzea) 380.000 € 335 

4 Artia auzoan igogailua 450.000 € 232 

5 Oñaurre eta Katea auzoak lotzea errei beretik 60.000 € 218 

6 
Katea auzoa eta Txingudi zentro komertziala txirringa bide batez konektatzeko 
ikerketa 

12.000 € 207 

7 
Artiako futbol zelaiaren ondoko pista polibalentea eskubaloia edo saskibaloia 
egiteko estali eta egokitzeko ikerketa. 

20.000 € 157 

8 
Udal errausketa-labe bat eraikitzeko bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa 
aztertzea 

25.000 € 143 

9 Junkaleko plaza berrurbanizatzeko proiektua idaztea 100.000 € 138 

10 
Letxunborro hiribidean (60 zenbakian) botoidun semaforoarekin 
oinezkoentzako pasabidea egitea 

35.000 € 102 

11 
Iparralde hiribideko 8 zenbakian oinezkoen pasabidea altxatzea (Irungo 
merkatuko sarrera parean) 

15.000 € 79 

12 
Behobian, Juan Thalamas Labandibar kalean, autobus geltokia eta markesina 
tokiz aldatzeko ikerketa. 

3.000 € 76 

13 Hiriko sarreretan seinaleak jartzea FICOBAko aparkalekura iritsi ahal izateko. 6.000 € 34 

Guztira: 1.276.000 
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GAZTEEN PROZESUAN: 

 
Proposamena 

Aurrekon. 

zenbatetsia 
Botoak 

1 Bidegorri sare bat hobeto konektatua, luzeagoa eta Irun osora iritsiko dena. 95.000 € 45 

2 Asteburuetan eta azterketa garaian liburutegiaren (CBA) ordutegia zabaltzea. 19.000  € 34 

3 Gazte elkarteentzako diru-laguntzak zabaltzea. 20.000 € 33 

4 Emantzipatzeko diru-laguntzak. 75.000 € 24 

5 Adimen emozionalari buruzko tailerrak 3.000 € 16 

6 FIFA torneoa 2.000 € 1 

7 MAGIC torneoa 2.000 € 1 

Guztira: 216.000 € 
 

 

KONKLUSIOAK: 
 
2017an herritarren parte hartze maila zertxobait hazi egin zen 2016koarekin alderatuz, 
bai aurrez aurreko parte hartzean eta bai telematikoan parte hartze kopuruak nabarmen 
egin baitzuen behera. Aurrekontu parte-hartzaileak herritarrengana hurbiltzeko bideetan 
lan egiten jarraitu behar dugu 2017 urtean hasi dugun ildotik, alegia, Zabaltza plazan 
karpa informatibo bat ipiniz bozketako azken bi egunetan eta prozesua ikastetxeetara 
ere hurbilduz. 
 

 

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

 

Honako hauek izan dira herritarren parte hartzearen esparruan 2017an egindako ekimen 
nagusiak: 
 

1.5.1. HONDARRIBIA KALEA BERRURBANIZATZEA 
 

2017ko ekainaren 1ean San Vicente de Paul ikastetxean auzoko bizilagun eta 
merkatariei zuzendutako saio irekian aurkeztu zitzaien Hondarribia kalea berritzeko 
hasierako planteamendua, kale hori hasten denetik Gipuzkoa plazaraino doan 
tartean. Berrurbanizatzeko proiektu horrek, kaleko zati horrez gain, San Migel plazan 
ere eragina izango du eta prozesuan kontuan hartuko da baita ere etorkizunean 
Zubiaurre kalean egin beharko diren lanak, gaur gaurkoz aurreproiektu egoeran 
dagoena eta ondorengo tratamendu bat izango duena. 
 
Une horretatik aurrera kanal desberdinen bitartez prozesu parte hartzaile bat ireki 
zen, batez ere udalaren web atariaren bitartez, hortik jaso baitziren 89 lagun edo 
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iritzi-taldeen  ekarpenak (orokorki, lagun bakoitzak proposamen bat baino gehiago 
egin zuen) eta horrek balio izan digu saio ireki berri batean, irailaren 21ean, 
osteguna, berriz ere San Vicente de Paul ikastetxean, aurkeztu den proiektuari behin 
betiko forma emateko 
 
Herritarrek eginiko ekarpenak 4 eremutan bildu ziren: 
 

EREMUA 
PROPOSAMEN 

KOPURUA 

 Orokorki proiektuari buruzko  gogoetak (funtsean, Udalak aurkeztutako 
zirriborroarekin erabat  ados) 

33 

Diseinuarekin zerikusia dutenak (tamaina txikiko zuhaitzak, lorategi 
bertikalaren aldeko eta kontrako jarrerak, espaloien zabalera, etab.) 

161 

Aparkatzearekin zerikusia dutenak (karga/deskargaren arazoa eta 
aparkalekuak murriztearen alternatibak) 

54 

Proiektuarekin zerikusirik ez duten kontuak 5 
 
 
 

 
 
Prozesu horri buruzko informazio guztia Udal web atariko Herritarren Partaidetza atalean 
argitaratuta dago. 
 http://www.irun.org/cod/participacion/hondarribia.aspx?idioma=1 
 
 

1.5.2. SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL JAIETARAKO KARTEL LEHIAKETA. 
 

Herritarrei irekitako bozketa-prozesua www.irun.org udal-webaren bidez, eta bi fasetan 
garatuta. 
 
Lehenengo fase batean, arte, komunikazio, diseinu eta argazkilaritzaren munduko pertsonek 
eratutako Arte Batzorde batek aukeratu zituen bost kartel finalista edizio honetara aurkeztu 
ziren 28en artean. 
 

http://www.irun.org/cod/participacion/hondarribia.aspx?idioma=1
http://www.irun.org/
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Amaierako bozketan, udal web atariaren 
bitartez Irunen erroldatutako herritarrei 
irekia, ontzien jolasaren bidez eta IRUN 
txartelaren PINa sartuta edo 
NAN+jaioteguna dupla bidez, 1.927 boto 
erregistratu ziren eta "BIKOTE" izeneko 
kartelak irabazi zuen, 561 boto jasota. 
 
Kartel irabazlea Angel Blanco diseinatzaile 
grafiko errenteriarraren lana da eta 
irabazlearentzako zen 1000 euroko saria 
berak jaso zuen. "Bikote" lanaren atzetik 
"San Marcial en curva" lana sailkatu zen, 
Xabier Arribas artista irundarrarena, 545 
boto jasota, eta 200 euroko akzesita eraman 
zuen. Atzetik "Tropa", 360 botorekin; 
"Gureak", 231rekin; eta "Fun di 2", 230ekin.  
 
 

 

 
 
 

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

Iaz sartu zen planteamenduaren aldaketak emaitza onak eman zituenez, aurretik 
egiaztatzean oinarritutako sistematika mantendu egin da gero artistak hautatzeko; alde 
batetik uneko musika-panoraman erabilgarri baitzeuden eta, bestetik, beharrezko ezaugarri 
batzuk betetzen zituzten: haien kaxetak aurrekontuan sartzen ziren, sanmartzialetan libre 
zeuden, Irunen jo berriak ez ziren eta gainera doako kontzertuak eskaintzen zituzten. Aukera 
bideragarri horietatik aurrera, prozesu parte hartzailea egiten zen. 
 
Horrela, eta helburua zelarik San Pedro eta San Martzial jaietako programan sartu behar 
ziren kontzertuak antolatzeko proposamenak jasotzea, jai ahalik eta parte hartzaileenak 
antolatzeko helburu nagusiaren barruan, prozesua gauzatu zen, bostgarren urtez jarraian, 
martxoaren 15etik 23ra 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 

http://www.irun.org/
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- Bertako talde telonero bat. 
 
Baldintza horietan, 2.766 lagunek hartu dute parte bozketetan eta horrek esan nahi du 
prozesu hau etengabe hazten doala (2.362 lagun 2016an eta 953 lagun 2015ean). 
 
Horrela, talde euskaldunaren kategoriako irabazlea, ekainaren 23ko kontzerturako, Ken 
Zazpi izan da, 1.242 botorekin. Ekainaren 25eko kontzertuan, tributo-talde batekin, boto 
gehien jaso duena Tributo Pop Español 70-80-90 -La Poptelera izan da, guztira 605 
botorekin. Azkenik, ekainaren 28rako, Estatu mailako talde bat aukeratzerakoan Mago de Oz 
taldeak irabazi du 610 botorekin eta talde teloneroa Los Secos (695 boto) izan da. 
 
 

1.5.4. LARREAUNDIKO AZPIESTAZIOAREN EREMUA 
 

2017ko urriaren 23an prozesu parte hartzaile bat hasi zen Larreaundi auzoan eta horren 
helburua zen Larreundiko azpiestazioaren eremuan kabitu zitezkeen balizko proiektuen 
zerrenda batetik herritarrek ezartzen zituzten lehentasunak jasotzea. 
 
44 pertsona bertaratuta (25 emakume eta 19 gizon) hasi zen dinamika parte hartzailea eta bi 
ordutan aukera eman zen bertako bizilagunek esan zezaten zer-nolako proiektuak gauzatuko 
lituzketen Larreaundiko azpiestazioa dagoen tokian. 
 
Ondoren epe bat ireki zen aurrez aurreko saiora joaterik izan ez zuten lagunek online 
ekarpenak egin zitzaten. 

 

  

 
Prozesuaren jarraipena udal webeko Herritarren Partaidetza atalean egin daiteke: 
http://www.irun.org/cod/participacion/larreaundi.aspx?idioma=1 

 

 
 

1.5.5. JUAN WOLLMER PLAZAREN BERRURBANIZAZIOA. 
 

2016ko azaroan, parte hartzeko prozesu bat hasi zen, Juan Wollmer plaza urbanizatzeko 
proiektuari dagokionez. 
 

http://www.irun.org/cod/participacion/larreaundi.aspx?idioma=1
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Prozesua hasi zen herritar guztiei irekita zegoen bilera bat eginez. IRUN Factory-ren 
instalazioetan egin zen 2016/11/28an. Bilera horretan 100 bat lagunek parte hartu zuten. 
Bertan aurkeztu ziren proiektuaren infografiak eta plazak dituen erabilerei buruz eztabaida 
bat zabaldu zen. 
 
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 webean, 
eta bertan, ekarpenak 11/29tik 12/20ra bitartean bide elektronikoz jasotzeko aukera ireki 
zen. Guztira, 125 ekarpen jaso ziren. 
 
2017ko maiatzaren 22an, Palmera Montero gunean proiektuaren emaitzak eta lehenengo 
irudiak aurkeztu ziren herritarrek eginiko ekarpenak barne zirela.  
 
 

 

 

 
1.5.6. UDALAREN 2018ko EGUTEGIA "IRUN NIRE BALKOITIK" ARGAZKIEKIN 

 
Lehen aldiz, Udalak herritarrak protagonista bihurtu nahi izan ditu 2018ko udal egutegia 
diseinatzeko garaian, parte hartzen zuten lagunek beraiek ateratako argazkiak jasotzeko 
prozesu parte hartzaile bat eginez. Argazkien gaia "Irun nire balkoitik" izan zen. 
 
Helburua bikoitza da; alde batetik 2018ko udal egutegia konfiguratzea irundarren sormenetik 
lortutako eduki erabat irundarrekin, eta bestetik, gure hiriaren ikuspegi berriak bilatzea, 
bakoitzak bere balkoitik ikusten dituen ohiko toki horien irudi desberdinak. 
 

Beraz, hainbat astez, eta azaroaren 16a azken eguna izanik, JPG formatu digitaleko, 20x15 
tamainako itxuran eta gutxienez 300 pp-ko erresoluzioarekin, argazkiak jasotzeko epea ireki 
zen. 
 
Aurkeztutako ehunka argazkien artetik, AFI (Irungo Argazki Elkartea) elkartea, udal egutegian 
kolaboratu ohi duena, izan zen irizpide artistiko eta teknikoetan oinarrituta, egutegiaren 12 
hilabeteak gehi azala osatzeko erabili diren 13 argazkiak aukeratzeko arduraduna. 
 

http://www.irun.org/cod/participacion/wolmer.aspx
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1.6. Herritarren partaidetzako araudia prestatzea 
 

2016ko urtarrilean abian jarri zen Irungo Udalaren Herritarren Partaidetzako Araudia 
prestatzeko berariazko prozesu parte-hartzailea. Prozesu hori, 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. 
 
2016an, lehenengo fasean, lan-taldeak araudi-egitura bat adostu zuen, Estatuko hainbat udalek 
onetsitako testu artikulatuak aztertu ondoren. Berritasunaren, aurrerapen demokratikoaren, 
zehaztasunaren, ordenaren eta abarren ezaugarriak eta beste hainbat kontuan hartuta hautatu 
ditu taldeak testu horiek. Egitura hori eraiki eta adostu ondoren, bilera ireki baterako deia egin 
zitzaien herritarrei; Oiasso Museoan izango zen maiatzaren 18an, asteazkena; eta bertan, talde 
motorrak egindako lana ezagutzera emango zen, erreferentziazko udalen partaidetzako araudiei 
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 azaldu zuten. 

 
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 
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Partaidetzako Araudia prestatzeko proiektua gelditu behar zela harik eta egoera argitzen zen 
arte. Horrela, Estatuko gobernuaren balizko aurkaratzea saihestuko litzateke, araudia edo haren 
zati garrantzitsua babesten duten artikuluak aplikagarriak ez badira. Udaleko zerbitzu juridikoek 
ulertzen zuten udal-araudi baten onespena ezin zela osoko bilkurara aurkeztu hainbeste galdera 
edukita. 
 
Behin Eusko Jaurlaritza eta Estatuaren arteko Aldebiko Batzordearen baitan akordio batetara 
iritsita Euskadiko Toki Erakundeen Legeari zegokionean, eta Eusko Jaurlaritzako Erakundeen 
arteko Harremanetarako Sailburuordetzaren Tokiko Administrazioko zuzendaritzarekin 
kontaktatu ondoren, akordio horren terminoak aztertu zituzten Udal Zerbitzu Juridikoek eta 
Araudiaren zirriborro aurreratuan egoera berri horretatik sortutako beharrezko egokitzapenak 
egin ziren eta jarraian talde motorra beste bilera batera deitu zen 2017/05/25ean, gai zerrenda 
honekin: 

 

 Aldebiko Batzordearen akordioak (Estatua - Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
administrazioa) Irungo Herritarren Partaidetzarako Araudiaren zirriborroan izan duen 
eraginari buruzko informazioa. 

 2018ko aurrekontu parte-hartzaileak: egindako edizioak birpasatzea eta 2018ko 
ediziorako hobetzeko proposamenak aurkeztea. 

  
Bilera horretan, Euskadi-Estatuaren artean LILE legeari buruz lortutako akordioak gure 
proiektuan zer-nolako garrantzia eta eragina duen informatzeaz gainera, lan-taldeak bere 
zeregina areagotu zuen aurrekontu parte-hartzaileen hurrengo edizioan inplementatu nahi diren 
hobekuntza metodologikoak aztertuz. 
 
Hurrengo deialdia 2017/09/21ean egin zen herritarren partaidetzarako araudia prestatzearen 
inguruan jarraitu beharreko pausuez hitz egiteko, kontuan hartuta udal teknikariek dagoeneko 
zirriborroan aplikatu dituztela arautegiak ezarritako egoera berritik sortutako aldaketak eta, 
beraz, prozesuaren amaierako fasea ireki dezakegula, partaidetza irekiaren bitartez. Hala ere, 
aipatu saio horretan udal taldeetako ordezkarietako batzuek denbora eskatu zuten araudiaren 
zirriborroari ekarpen gehigarriak egin ahal izateko 2017ko urrian Gipuzkoako Foru Aldundiak 
emango zuen prestakuntza-saioen ondoren, ordezkari politikoei zuzendua baitzegoen eta 
Gobernu Irekiari bultzada emateko tresna gisa herritarren partaidetza sustatzera bideratuta. 
Beraz, era horretan itxaron denbora bat ireki zen ekarpen gehigarriak lantzeko, eta horrek urte 
amaieraraino eraman gintuen. 2017 urte hasierarako talde motorraren bilera berri bat 
egitekotan geratu ziren, jasotako ekarpen berri guztiak baloratu ahal izateko. 
 

1.7. Palmera Montero gunea: Aretoak erreserbatzeko sistema 
abian jartzea eta zerbitzuak finkatzea 

 
Palmera Montero gune berriaren helburu nagusietako bat elkarte irundarrei zerbitzu multzo bat 
eskaintzea da, hiria dinamizatzeko eta herritarren partaidetza sustatzeko elkarteek dituzten 
jarduerak aurrera eramatea erraztu dezan.  

 
Horretarako, Palmera-Montero guneak bi ildo nagusi ezartzen ditu bertako elkarteekiko 
elkarlanaren eremuan: alde batetik, erabilera anitzeko guneak bertako behe eta lehen solairuan, 
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edukiera eta aukera desberdinak dituztenak eta Irungo elkarte guztien eskura jartzen direnak 
aurrez erreserba eginda, eta, bestetik, hamaika areto izaera iraunkorrarekin eta dohainik uzteko 
konfiguratuta. Bertan kokatutako elkarteak ondorengoak dira: 

 

ELKARTEA 

ACUBI - Bidasoko Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkartea 

Oiaso-2000 Auzo Elkarteen Federazioa 

Irungo Hiritar Foroa 

"Nicolás Guerendiain" Irungo Elkarte Errepublikanoa 

Luis Mariano Lirika Elkartea 

"Irun Hiria" Musika Banda 

Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 

Bidasoa Atletiko Taldea 

Txolarte-Atzegi (Gipuzkoako Adimen Urritasuna duten Pertsonen 
Elkartea ) 

Aurreratu Elkartea, Garapen Arazoen Elkartea 

“Adiskidetuak” Irungo Elkarte Kulturaniztuna 

   

Gainera, 3 zenbakiko erabilera anitzeko aretoa (2. solairua) Txolarte-Atzegi Adimen 
Urritasunaren Gipuzkoako 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 egiteko (funtzionalak, 
sendoak, erraz mugitzekoak eta erabiltzaileek behar dituzten behar ergonomikoetarako 
egokiak). 
 

 
 
2017ko urtarrilean abian jarri da Palmera Montero gunean aretoak erreserbatzeko sistema 
web aplikazio baten bitartez. Aplikazio horrek sinkronizatzen du espazioak erreserbatzeko 
sistema eta sarbideen kontrola, beraz, era horretan, elkarteek baimendutako pertsonek 
sarbide automatikoa izango dute erreserba-ordutegian erreserbatutako aretoetara. 
 
Erabilera anitzeko hiru areto dira, neurri desberdinekoak, elkarteen eskura jartzen direnak. 
Areto horiek, bakoitza, ikus-entzunezko eta megafoniako ekipamendu aurreratuarekin 
hornituta daude. 
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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. 

 
 

PALMERA MONTERO GUNEAREN ORDUTEGIA 
 
2017 urtean zehar gune horren ordutegia zehazten joan da bertan kokatzen diren elkarteen 
beharrak kontuan hartuz eta aretoen-erreserbarako aplikazioan alta emanda dauden elkarteen 
eskaerak kontuan hartuz. Era honetan konfiguratuta geratu da: 
 
Astel./Osti.: 8:00-22:00h 
Lar. eta Ig.: 10:00-14:00 eta 16:00-20:00 

 
 

ELKARTE ERABILTZAILEAK 2017an 
 
2017ko abenduaren 31 arte erabilera anitzeko aretoak erabili dituzten elkarteak, erreserba-
sisteman alta eman ondoren, hauek dira: 
 

1. Meaka Ibarla auzo elkartea 
2. Arbesko Errota auzo elkartea 
3. ACUBI Bidasoko Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkartea 
4. AGUIFES Gaixo Psikikoen Familiartekoen Gipuzkoako Elkartea 
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5. Alarde tradizionala. Alardeko Buruzagi Junta elkartea 
6. Gure Altxor Jubilatu-Pentsiodunen elkartea 
7. Kale Dor Kayiko elkartea 
8. Luis Mariano Lirika Elkartea 
9. "Nicolás Guerendiain" Irungo Elkarte Errepublikarra 
10. Santiagoko Deabruak elkartea 
11. "Adiskidetuak" Atzerritarrekiko Elkartasun Elkartea 
12. Artitadetó Artisten Elkartea 
13. Pagoki elkartea 
14. Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 
15. Bidasoa Atletico Taldea - B.A.T. 
16. Bidasoaldeko Elkarte Feminista 
17. Erroibide - Saski Baloi taldea 
18. C. D. Bidasoa 
19. Compañía Uranzu 1922-Uranzu Konpainia 
20. Cruz Roja / Gurutze Gorria – Irun 
21. Dark Red TeamAsoc. Cult. Fotográfica 
22. Ezezagunok Antzerki Taldea 
23. Oiaso 2000 auzo elkarteen federazioa 
24. Hurkoa Fundazioa 
25. Gaurko andreak berdintasunaren aldeko elkartea 
26. Gure Esku Dago – Irun 
27. Irungo kanka Antzerki Elkartea 
28. Irungo Mendizaleak 
29. Kemen Dantza Taldea 
30. Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatea 
31. Mondragon Unibertsitatea 
32. Nagusilan-RSVP 
33. Real Union Kluba, KEA 
34. Auto Taxi Irun langile autonomoak 
35. Txikis del Bidasoa 
36. Txingudi Sahararekin Tadamun Elkartea 
37. Txingurri Heziketa Elkartea 

 

 
ARETOEN OKUPAZIOA ZIFRETAN 
 
2017an zehar izan den erreserba kopurua ondorengo taulan jasotzen da. Hilabete desberdinetan 
eta aretoen arabera eginiko erreserbak jasotzen dira.  
Zifrek erakusten dute Irungo udalerrian elkarteek daukaten jarduera handia. 

 
2017ko zifrak guztira 

 

 2 Aretoa 4 Aretoa 5 Aretoa Guztira 

2017ko erreserbak 
guztira 

155 428 290 873 
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2017ko hilabeteetako zifrak 
 

 2 Aretoa 4 Aretoa 5 Aretoa Guztira hilabeteko 
erreserbak 

Urtarrila 0 18 13 31 
Otsaila  13 31 35 79 
Martxoa 16 46 46 108 
Apirila 10 20 21 51 
Maiatza 20 36 31 87 
Ekaina 21 45 11 77 
Uztaila 8 28 21 57 
Abuztua 0 38 7 45 
Iraila 9 31 14 54 
Urria 17 45 25 87 
Azaroa 21 54 38 113 
Abendua 20 36 28 84 

 

 
Era berean, Palmera Montero guneak erantzun egin die Irungo Udaleko udal zerbitzu 
desberdinek herritarrei zuzendutako jarduerak egin ahal izateko zeuzkaten leku arazoei. 
 
Hurrengo taulan ikus daiteke udal zerbitzuek eginiko areto-erreserben % bestea, 2017ko azken 
lau-hilabetean zehar guztira eginiko erreserbekin alderatuta. 

 

 Udal Zerbitzuen erreserba 
kopurua  

GUZTIRA erreserbak Guztira eginiko erreserben %  

Iraila 13 54 24% 
Urria 28 87 32% 
Azaroa 52 113 46% 
Abendua 24 84 28% 

 

 
ANULATZEAK ETA ATZERA BOTATZEAK 
 
2017an erreserbetan 109 anulazio egin dira elkarteen aldetik, eta arrazoiak honela sailkatu 
daitezke: 

o Data aldaketa 
o Eskaeran akatsa 
o Jarduera bertan behera utzia 
o Jarduera Palmera Montero gunetik kanpoko toki batera aldatu da. 
o Jarduera Palmera Montero gunearen barnean beste toki batera aldatu da. 
o Beste batzuk 

 
Jarduera egiteko eskaera baztertzea 71 kasutan izan da. Arrazoien artean, aipatzekoak: 

o Eskaeran akatsa 
o Jarduerak eraikinean eragin akustikoa zeukan. 
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o Jarduerak animaliekin 
o Aretoak ez zeuden libre. 
o Aretoak behar besteko afororik ez. 

 
2017 urte amaieran zentroko kudeatzailearen figura zehaztu zen, Palmera Monteron 
astelehenetik ostiralera goizez egongo den udal langilea, bertan kokatutako elkarteei eta 
aretoaren erreserba egiten dutenei laguntza emanez, eta eskaerak baimentzeko erreserbarako 
aplikazioa kudeatuz. Gainera, eraikinetako gorabehera eta mantentze lanen kudeaketa hobetu 
nahi da, haien funtzionamendu normalean sortzen diren arazoak zuzenean atenditzeko garaian 
arintasuna lortzeko, Udalaren aldetik eraikinaren kontrol hobea egitea errazteaz gainera. 

 
 

1.8. Haurtzaroaren kontseilu-proiektua. 
 

2017an, 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: Haurtzaroaren 
Kontseilua. 
 
Innobasqueren topaketen artean, honako hauetan parte hartu da 2017an, eta gai hauek ardatz 
hartuta: 

 

25/01/2017 

UmHerri2016 jardunaldiaren balorazio kolektiboa 
Haurren Hiria sarearen kontrastea eta 2017rako laneko plana 
lantzea 

22/02/2017 Finantzaketa 

19/06/2017 Proiektuari buruzko komunikazioa eta sozializazioa. 

20/11/2017 Gazteriarekiko partaidetza esperientziak - Ikaskuntzak  

 
 
Arloaren planifikazioan erabakitzen da Haurtzaroaren Kontseiluaren proiektua gauzatzea 2018ko 
bigarren hiru-hilabetean egitea, Irungo haurrei irekitako lehen saio parte hartzailea antolatuz. 
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1.9. Gogobetetasun-inkestak. 
 

HAZ INKESTEA - 2017 
 
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren zerbitzu-eskaintzan eta haren ebaluazioan, zerbitzuaren 
kalitatea neurtzeko eta kudeatzeko sistema gisa, funtsezko tresnetako bat dira gogobetetasun-
inkestak. 
 
Martxoan zehar inkesta laukoitza egin da, eta helburua izan da haren zerbitzu guztietako 
erabiltzaileen gogobetetasuna neurtzea: aurrez aurreko zerbitzua, 010 telefonoa, 
Kontsumitzaileari arreta eta informazioa ematea (KIUB), eta Autozerbitzuko Terminalak. 
 
HAZeko bulego presentzialean egindako inkesta formatu erdi-egituratu batean egin zen, 200 
inkestaturen lagin bat hartuta. Funtsezko alderdi guztiak ebaluatu ziren; hala nola, bulegoaren 
antolaketa, informazioko/arretako langileek emandako arretaren kalitatea eta eraginkortasuna, 
ordutegiak, itxaron-denborak eta abar. Emaitza globala 4,8/5 bikaina izan zen eta 2016ko 
inkestaren emaitza ona ere (4,6 / 5) hobetu egin zuen, eta ebaluaketarako erabilitako 12 
faktoreetan 4,8 eta 4,9 puntuko balorazioa jaso zen kasu guztietan.  
 
010 telefonoaren erabiltzaileen gogobetetasuna neurtzeko inkesta telefonoz egin zitzaien 
zerbitzuaren 183 erabiltzaile berriri, hori ere formatu erdi egituratuan, martxoaren 15etik 21era 
bitartean. Zerbitzuaren alderdi nagusiak ebaluatu ziren (arreta-ordutegia, itxaron-denbora, 
langileen adeitasuna, arretaren ezagutza eta eraginkortasuna, gehien eskatzen ziren arreta-
motak eta haien kalitatea, zerbitzuaren bilakaera; hobetzeko iradokizunak ere jaso ziren. 
Inkestaren emaitza globalak 4,7 / 5 puntuazioa eman zuen eta ebaluatutako 8 faktoreetan 4,6 
eta 4,8 arteko balorazioa jaso zen, beraz, honako honetan ere emaitzak bikainak direla esan 
daiteke.  

 
KIUB ebaluatzeko, 60 inkesta egin ziren telefonoz, formatu erdi-egituratukoak; horiek ere 
martxoaren 21etik 23ra bitartean. Horretan, agerian jarri zen erabiltzaileek 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, martxoaren 2 eta 10 bitartean 48 inkesta egin ziren zerbitzua erabili eta berehala. 
Hainbat alderdi neurtu ziren; hala nola, zerbitzu-eskaintza, terminalak erabiltzeko erraztasuna 
eta arreta-ordutegia. Balorazio globala oso positiboa izan zen (4,6 / 5), eta arreta ordutegiaren 
balorazioa (4,9) azpimarratu beharra dago, eta balio izan zuen jakiteko ere ekipo horiek 
erabiltzen dituztenen artean,  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. 
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Lau inkesten emaitzaren xehetasun osoa, aztertze-eremu guztietan, edonoren eskura dago udal-
webean, SAC+ zerbitzuari buruzko atalean eta Gardentasunaren Atarian. 

 

 
BIZIKLETAREN ERABILERARI BURUZKO INKESTA 
 
Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra ordezkaritzak bultzatuta, 2017ko azkeneko asteetan 
inkesta bat egin zen eta haren helburu nagusia zen herritarren artean bizikletaren erabilera 
maila neurtzea, baita erabiltzaileek bizikleta erabiltzen dutenean aurkitzen dituzten oztopo 
nagusiak ere, erabilera motak (garraiobidea, ludikoa, kirola egiteko) eta Irunen bizikletaren 
erabilera gehiago orokortzea lortzeko sartu beharko liratekeen jarduerak edo hobekuntzak 
jasotzea. Hori guztia ondorengo metodologia-fitxa kontuan hartuz: 

 
Datuak jasotzea  Telefono bidezko elkarrizketa  

Inkesta-mota  Erdi egituratua  

Inkestaren hizkuntza  Euskara edo gaztelania  

Inkestaren batez besteko iraupena  6 minutu  

Eremu-lana egitea  Azaroaren 28tik abenduaren 22ra arte 

Solaskideak  Irungo herritarrak 

Egindako inkesta-kopurua  393 

Laginaren banaketa Biztanleriaren banaketa homogeneoa, 
auzoetako biztanleriaren arabera eta 
sexuaren faktorean orekatuta. 
 

16 eta 69 urte bitartekoak. 

 
 
Memoria hau egin den denboran, azterketa bultzatu duen Arloa amaitzen ari da jasotako datuen 
azterketa fasea, eta asmoa da inkesta horren emaitzak epe laburrean argitaratzea. 
 

 
 

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 dira, udal-
gobernuko arloei laguntzeko sortuak, eta haien helburua da hiriko erakunde 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. 
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Gaur egun, Kulturako, Ingurumeneko, Plangintzako, Euskarako eta Gizarte Ongizateko aholku-
kontseiluak daude operatibo. 

 
 

Sare sozialak 
 
Irungo Udalak informatzeko eta parte hartzeko 2.0 bideak eskaintzen ditu sare sozialen bitartez, 
bai zerbitzu orokorrei buruzkoak (Komunikazio Kabineteak kudeatutako "Irun-informa" 
zerbitzuak nabarmentzen dira Twitter, Youtube eta Instagramen) eta bai zerbitzuen arlo 
espezifikoei buruzkoak, herritarrekiko harreman zuzenagoan, batez ere Facebook eta Twitter 
profilen bitartez. 

 

 
 
 

Posta elektronikoak 
 
Udalaren webeko iradokizunen postontzia  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. 

 
 
 

2. UDAL GARDENTASUNA 
 

2.1. Gardentasunaren ataria. Jardueraren egoera eta neurria. 
 

Irungo Udalak 2015eko urtarriletik Udal Gardentasun Ataria dauka, non 2014ko erdialdera 
garatutako lana gauzatu eta bideratu zen Udal Gardentasun proiektuari forma ematen zion bide-
orriaren bitartez.  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. 

mailto:participacion@irun.org
mailto:aavv@irun.org
mailto:sac.010@irun.org
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 Egitura hori harmonizatzea ITA (Udalen Gardentasun Indizea) metodologia eta 
sailkapen sistemarekin, Nazioarteko Gardentasuna ONG erakundeak garatuak. 

 Jasangarritasun-bermea. Ez du ahalegin puntuala izan behar, berorren mantentzea 
bideraezina litzateke eta, baizik eta noiznahi begiratzeko tresna izan behar du, ahalik 
eta modurik automatikoenean atera ditzan Udalaren kudeaketa lanetik egunero 
sortzen diren informazio edukiak. 

 Aurreko puntuari dagokionez, ahalik eta integraziorik handiena Udal Informazio 
Sistemarekin. 
 

 
 

Gardentasun Ataria herritarrentzat zabaldu zen ITAren %50a gainditzen zuen adierazle-
kopuruarekin, eta gardentasunari, informazio publikoa berreskuratzeko bideari eta 
gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legeak ezarritako ia obligazio guztiak 
estaltzen saiatuz, eta Alkatetzatik adierazitakoa betez, hots, arau hori indarrean jarri baino 
ia urtebete lehenago. Hasierako egoera horretatik abiatuta, Partaidetza eta Gardentasun 
zerbitzua lanean ari da aipatu Atariaren irismena mantentzeko eta zabaltzeko. 
 
 

UDAL GARDENTASUN ATARIKO 2017ko JARDUERAREN ERREGISTROA ETA EDUKIEN 
EGUNEROKO KUDEAKETA: 
 
Lehen adierazi bezala, atariaren premisa eraikitzaileetako bat auto-kudeatzeko gaitasuna 
zen; hau da, eduki informatzaileen eta adierazleen argitalpenaren programazio 
automatizatua. Horrela, bada, haien ardura duten udal-arloek kudeatzen duten unean 
ikusten dira atarian.  
 
Hala ere, Gardentasunaren Atarian atal asko daude zuzenean automatizatu ezin direnak 
(edo errentagarria ez den kostuan egin daitezkeenak, eskuz edo erdi-eskuz eginiko 
mantentze-lanarekin alderatuta). Horregatik, Partaidetza eta Gardentasuneko 
teknikariaren eginkizun garrantzitsuenetako bat da zeregin hori; izan ere, aginte-
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koadroaren etengabeko jarraipena egin behar du, eta arloekin kudeatu informazioa 
lortzea eta argitaratzea. 
 
Erregistratutako jarduera (2017an Udal Gardentasunaren Atarian izandako sarrerak): 
 
2017 urtean Atariak oso jarduera garrantzitsua izan du eta guztira 28.786 orrialde bisitatu 
zirela erregistratu zen, nolanahi ere 2016 urtearekin alderatuta zertxobait jaitsi egin zen, 
ziurrenera zerbait berria izateari utzi ziolako. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 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 publikoa –hain 
zuzen, udal-webaren/Gardentasun Atariaren bidez publizitate aktiboaren printzipioaz zuzenean 
eskaintzen ez dena– eskuratzeko duten eskubidea gauzatzeko. 
 
Abenduaren 9ko 19/2013 Legeak, Gardentasun, Informazio Publikoa Eskuratu eta Gobernu 
Onari buruzkoak, herritarren eskubide hori ezartzen du, Irungo Udalak eskaintzen dituen 
arretarako kanal guztien bitartez ematen duena, eskaera egin beharrik gabe eta eman ahal 
daitekeen informazioaren inguruan dauden muga bakarrak legeak zehazten dituen haiek soilik 
direlarik. 
 
Eskubide horri dagokionez urtean eskaera oso gutxi jaso dira eta kudeatu diren haiek, funtsean, 
proiektu urbanistikoekin zerikusia daukate eta Herri Administrazioetako Prozedura 

 

Bisitari-kopurua Ikusitako orri-kopurua 

 

2017 2016 2017 2016 

Urtarrila 1.637 3.733 2.555 8.412 

Otsaila 1.679 2.520 2.804 4.176 

Martxoa 1.744 2.268 2.694 3.924 

Apirila 1.048 1.932 1.817 3.157 

Maiatza 2.040 1.564 3.706 2.852 

Ekaina 1.441 1.080 2.513 1.719 

Uztaila 1.312 1.089 2.228 1.734 

Abuztua 963 1.094 1.630 1.830 

Iraila 1.215 1.190 1.941 1.859 

Urria 1.319 1.281 2.205 2.109 

Azaroa 1.454 1.406 2.324 2.150 

Abendua 1.340 1.557 2.369 2.518 

Guztira 17.192 20.7144 28.786 36.440 
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Administratiboa arautzen duten 39 eta 40/2015 Legeen bitartez zehaztutako antolakuntzarako 
neurriak eta eraldaketak ezartzeko Udala jarraitzen ari den sistematikarekin ere bai. 

 

 

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

2017an, udalaren 13 osoko bilkurak eman 
dira www.irun.org bidez eta Teledonosti 
tokiko kanalaren bidez, bai ohikoak bai 
bereziak, eta baita haurren eta gazteen 
osoko bilkurak ere. 
 
Bilkura guztietako bideoak ikusteko 
erabilgarri geratzen dira Youtubeko udalaren 
kanalean gaitutako biltegi batean, eta 
udalaren webaren bidez eta Gardentasun 
Ataritik sartu daiteke bertara. 
 
 

 
 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/

