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

ebaluatu egiten ditu Irungo Udalak herritarren partaidetzaren gaian 2018an sustatu dituen 

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

ere. 

Palmera Montero Gunea zentro zibiko gisa sendotzen da  eta gizartea elkartzeko eta dinamizatzeko 

gune gisa ere bai, eta bertan, Irunen oso eremu desberdinetan lanean ari diren hamaika elkartek 

dute egoitza iraunkorra. 

 

2018an "Alkatea auzoetan" programak amaitu du hiriko auzo guztietatik egiten ari den bigarren 

erronda. Parte-hartze irekiko ekimen hori bertako geografia osoan ibili da, auzoz auzo, herritarren 

proposamenak jasotzen, konpromiso zehatzak ezartzen, gardentasunez jakinarazten zer den 

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

diren jakiteko jarraipen iraunkor eguneratua eskainiz.  

 

Bosgarren urtez egin da Aurrekontu parte-hartzaileak prozesua, zeinak herritarren eskura jartzen 

duen Udal Aurrekontuko 1,5 milioi eurori buruz erabakitzeko ahalmena. Prozesu horrek, aurten ere 

metodologian aldaketa garrantzitsu batzuk egin zaizkiolarik, maila guztietan adostuak izan direnak, 

alegia, maila politiko, sozial eta teknikoan, 2018an parte hartze alorrean hazkuntza handia izan du 

2016 eta 2017 urteekin alderatuta.  

 

Herritarren partaidetzarako Araudia osatzeko 2016an hasitako parte-hartze prozesuak aurrerapauso 

handiak eman ditu 2018an, behin argituta geratu direnean talde motorraren bilerak geldiaraztea 

beharrezkoa egin zuten arazo juridikoak. Talde motor horretan ordezkatuta daude Udaleko talde 

politiko guztiak, auzo elkarteak, gazte elkarteak, Irungo Herritarren Foroa eta udal teknikariak.  

 

Era berean, laguntza ekonomikoa eta kudeaketarako laguntza iraunkorra ematen jarraitu da auzo-

elkarteek garatzen duten lan handi horretarako; izan ere, auzo-elkarteak auzoetako beharrak udalera 

bideratzeko tresnak dira, eta laguntzaile oso baliagarriak dira, hiriaren funtzionamendua kudeatzeko 

eta Irungo eta, bereziki, bere auzoetako bizimodua dinamizatzeko. 

 

 

Udal Gardentasun alorrean, 2018an jarraitu da Gardentasun Ataria mantentzeko lanekin, EUDELeko 

Udal Gardentasunerako Aginte Koadroak eta Udaletako Gardentasun Indizeak (ITA) ezarritako 

estandarrak kontuan hartuz, Nazioarteko Gardentasuna GKE erakundeak sustatua. 
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1. HERRITARREN PARTAIDETZA. 
 
 

1.1. Auzo Elkarteekiko harremanak. 
 

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

Kudeatutako Erregistro Orokorreko sarrerak (HAZ eta 
HAZ24or.) 

229 

 

Jasotako eta kudeatutako posta elektronikoak 204 

Gaiak:  

 Diru-laguntzak 11 

 Jaiak eta ekitaldiak 42 

 Auzo-elkarteei utzitako lokalen alokairuak. 18 

 Auzo-elkarteei utzitako lokalak mantentzea. 41 

 Bestelakoak 92 

 

Abisu-Kexa-Iradokizunen sistema 63 

   Alde Zaharra-San Juan auzo elkartea 9 

 Antzaran Auzo Elkartea 1 

 Artia auzo elkartea 1 

 Behobia - Bidasoa auzo elkartea 2 

 Dunboa auzo elkartea 2 

 Elitxu-Lapitze auzo elkartea 15 

 Larreaundi-Olaberria auzo elkartea 4 

 Meaka-Ibarla auzo elkartea 2 

 San Miguel auzo elkartea 4 

 Santiagoko “La Bañera” auzo-elkartea 1 

 Uztarri Ona - Urdanibia auzo elkartea 3 

 Katea-Landetxa auzo elkartea 19 

Diru-laguntzen kudeaketa. 
 
Irungo Udalak urtero garatzen du auzo-elkarteei laguntzeko plan bat, haien proiektuetan eta 
ekimenetan laguntzeko, betiere herritartasun demokratikoaren balioak bultzatzen eta 
herritarrek bizitza publikoan parte hartu dezaten laguntzen dutenetan,  urte osoan beren 
auzoetan irabazi asmorik gabe hainbat jarduera egiten dituzten aldetik. Laguntza horien asmoa 
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ere bada abian dauden programa jakin batzuk jarrai dezaten ziurtatzea eta hiriko elkarte-ehuna 
lagundu eta bultzatzea, auzoak dinamizatzea eta herritarren parte hartzeko bidea eskaintzea. 
 
Laguntzak lehia-erregimenean deitzen dira, hiriko auzo-elkarte guztiei zuzendutako deialdi 
publikoa eginez. Haien Oinarri arautzaileetan  
(ematen diren diru-laguntzen hiru ildoei eragiten dieten xedapen orokorrak dituzten Oinarri 
Orokorretan eta haietako bakoitza balorazio- eta banaketa irizpideak adieraziz arautzen duten 
eranskin espezifikotan egituratuta) 57.800 euroko guztizko zenbatekoa ezarri da, honela 
banatuta: 
 

 39.300 €, izaera kultural, informatzaile eta ludikoko jardueretarako. 
 14.000 €, auzoko liburutegiak mantentzeko. 
 4.500 €, auzo-elkarteen lokaletan Internetera sartzeko linean ordaintzeko. 

 
Kultura, informazio eta ludiko izaera duten jardueren lerroan, puntuatzeko irizpideak kontuan  hartuta  
eta oinarrietan ezarrita dagoen bezala 4.000 euroko mugarekin, laguntzen banaketa era honetan geratu 
zen: 
 

 Auzo-elkarteak 
Zenbatutako 

jarduera 
kop. 

Puntuazioa Diru-laguntza  

1  Alde Zaharra –San Juan 5 70 2.171,46 € 

2 Anaka 6 61 1.892,27 € 

3 Antzaran 10 54 1.675,12 € 

4 Artia 17 128 3.970,66 € 

5 Behobia-Bidasoa 7 57 1.768,19 € 

6 Alh-Belaskoenea 5 46 1.426,96 € 

7 Dunboa 13 83 2.574,73 € 

8 Elitxu-Lapitze 17 143 4.000,00 € 

9 Pinudi 7 48 1.489,00 € 

10 Landetxa 14 163 4.000,00 € 

11 Larreaundi-Olaberria 2 31 961,65  € 

12 Meaka-Ibarla 9 50 1.551,04 € 

13 Arbesko poligonoa 2 36 1.116,75 € 

14 San Migel 11 88 2.729,83 € 

15 Santiago 16 125 3.877,60 € 

16 Urdanibia-Berri 10 91 2.822,89 € 

17 Auzo elkarteen federazioa 4 41 1.271,85 € 

GUZTIRA     155 1.315 39.300,00€ 

 

 
Bestalde, 2018ko urriaren 26ko Udaleko osoko bilkurak 1 0910.481.01.924.20.2017 aurrekontu 
aplikazioa 20.000€-an handiagotzea adostu zuen Udalak Irungo auzo elkarteei kultura jarduerak, 
informazio eta jolas jarduerak egiteko ematen dizkien laguntza ekonomikoak indartzeko. 
Nolanahi ere, eta 2018 urtean ekarpen gehigarri horren arrazoizko aprobetxamendu bat egitea 
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ez dela bideragarria kontuan hartuz, Udal Kontuhartzailetzak erabaki zuen ekarpen hori 2019 
urtean sartzea, ekitaldi berrian diru-laguntzen lerro bera handituz.  
 
Auzo-liburutegietarako diru-laguntzaren ildorako, 8 elkartek egin dute eskaera, eta honela 
banatu da, baremoa aplikatuta: 
 

 
Auzo-elkarteak Diru-laguntza 

1 Alhondiga-Belaskoenea 1.804,66 € 

2 Artia 1.782,80 € 

3 Dunboa 1.893,81 € 

4 Elitxu-Lapitze 1.854,12 € 

5 Landetxa 1.851,76 € 

6 Arbesko poligonoa 1.525,00 € 

7 San Migel 1.787,85 € 

8 Urdanibia-Uztarri Ona 1.500,00 € 
 GUZTIRA     14.000,00 € 

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

 

 Auzo-elkarteak 
Diru-laguntzaren 

zenbatekoa 

1.  Alhondiga-Belaskoenea 300,00€ 

2.  Anaka-Puiana 300,00€ 

3.  Antzaran 296,40€ 

4.  Artia 300,00€ 

5.  Erdialdea-Zabaltza 300,00€ 

6.  Dunboa 300,00€ 

7.  Pinudi 300,00€ 

8.  Elitxu-Lapitze 300,00€ 

9.  Landetxa 300,00€ 

10.  Larreaundi 300,00€ 

11.  Meaka-Ibarla 300,00€ 

12.  San Migel 300,00€ 

13. . Santiago “La Bañera”  300,00€ 

14.  Urdanibia-Uztarri Ona 300,00€ 

15.  OIASO federazioa 300,00€ 

Guztira  4.496,40€ 

 
 
Gainera, bananduta kudeatu da erantzukizun zibileko aseguru-polizen kontratazioa, auzo-
elkarte guztiek hirian antolatzen dituzten jarduerengatik hirugarrenei eta gizarte-lokaletan 
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materialei eragindako kalteak estaltzekoa, eta kontratazio hori Oiaso2000 federazioan 
kontzentratzen da, eskalako ekonomiaren eta kudeaketa-arintasunaren arrazoiengatik. Horrela, 
aseguru-poliza horietara bideratuta diru-laguntza modu izendunean egin da, Alkatetzaren 
ebazpenaren bidez, auzo-elkarteen Federazio horren alde, 2.700 euroko zenbatekoan. 
 
 
Auzo-elkarteei utzitako lokalak mantentzea. 
 
Udalak lokalak uzten dizkie auzo-elkarte guztiei, Oiaso2000 auzo-elkarteen federazioari eta 
Hiritar Foroari, beren jarduera garatu dezaten. Lokal gehienak udalarenak dira, eta bakarren bat, 
alokatuta dago. 

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

Kontzeptua Elkartea Zenbatekoa (BEZ barne) 

Lapurretan hondatutako barroteak 
ordezkatzea 

Uztarri Ona 133,10 € 

Gontz berriak eta lapurretan botatako leihoa 
jartzea 

Uztarri Ona 108,90 € 

Sarrerako eskaileran zeramikazko piezak 
jartzea 

Uztarri Ona 399,30 € 

Komuna aldatu eta pixatokia libratu Pinudi 414,72 € 

Larrialdietako atea konpondu gontza aldatuta Katea - Landetxa 90,75 € 

Libratu Arbesko poligonoa 360,58 € 

Kamioi bidez libratzea Katea - Landetxa 834,90 € 

Hautsitako polikarbonatoa ordezkatu eta 
zigilatu 

Santiago “La Bañera”  237,68 € 

3 arketa hobetu eta bi tapa ipini Katea - Landetxa 1.452,00 € 

Liburutegiko berogailuen linea ipini eta 
entxufeak estali 

Arbeslp poligonoa 435,96 € 

Sarrailak ordezkatzea Anaka-Puiana 216,52 € 

Burdin-sarea hornitzea Katea - Landetxa 78,65  € 

Libratu Katea - Landetxa 266,20 € 

Libratu Arbesko poligonoa 143,99 € 

Eskuak lehortzekoa Katea - Landetxa 254,10 € 

Zoruak osorik berritzea Artia 6.341,61 € 

Solte dauden baldosak ordezkatzea Katea - Landetxa 477,95 € 

Hautsitako kristala jartzea Katea - Landetxa 73,52 € 

Bainugelako atea konpontzea Katea - Landetxa 96,80 € 

2 ate irekitzea eta kristalak jartzea Elitxu-Lapitze 307,35 € 

Guztira:  12.724,58 € 
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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, zerbitzu hori Irun eta bertako zerbitzuak hobetze aldera herritarrek parte 
hartzeko bide indartsua da. 2018ko jarduera-datu nagusiak Memoria específica y más detallada 
para Avisos, Quejas y Sugerencias atarian jasota daude eta hemen jasotzen dira adierazle 
nagusiak: 
 

 2017 2018 
Guztira erregistratutako abisu, kexa eta 
iradokizunak  

4.447 5.193 

- Abisuak eta matxurak 1.925 (43,28) 2.444%47,06 

- Kexak eta iradokizunak 2.522(56,71) 2.750%52,94 

Auzo-elkarteek aurkeztutakoak 67 62 
Beste entitate batzuei helarazitako abisuak 1.489(33,48) 1759 (33,87) 
Erantzuteko batez besteko denbora (egunak) 4,75 4,35 

 
Zenbaketa auzoka 2018an: 

 

 

Zein kanalen bidez jaso den zenbatuta, 2018an: 
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http://www.irun.org/enlaces/00040797.pdf
http://www.irun.org/enlaces/00040797.pdf
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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, 2018an erregistratutako jarduera guztia:  
 

Guztira jasotako komunikazioak 126 

 
 

1.4. Hiria oinarri duten herritarren partaidetza 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 bultzatzen da. 

 
 

1.4.1. ALKATEA AUZOETAN. 
 
"Alkatea auzoetan" prozesu parte-hartzailea da eta zera konbinatzen du: 

3478 
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25 

1429 

0 1000 2000 3000 4000 
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Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 10 

- Ekarpenak aurrez aurreko saioetan eta internet bidez jasotzea auzoz auzo; 
- Konpromisoak ezartzea jasotako eskaerei dagokienez; 
- gardentasuna, arrazoi teknikoengatik, ekonomikoengatik edo dena delakoagatik egin 

ezin diren eskaeretarako azalpenak ematerakoan udalaren web atarian. 
- 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, errazteko egitekoa betez, bai beren lokalak saio irekiak egiteko utziz, bai 
ekarpenak jasoz, bai auzoko bizilagunak parte hartzera eta beren hitza entzunaraztera 
animatuz. 
 
2016ko otsailaren 15ean "Alkatea auzoetan" programaren bigarren edizioa hasi zen eta 
Larreaundi auzoan eman zitzaion hasiera Irungo auzoetako bizilagunekin topaketa irekiak 
egiteko programa 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.  
 
2015-19 edizioan auzoetan eginiko bileren zerrenda, dataren arabera antolatuta: 
 

Auzoa 
Bileraren 
eguna 

Larreaundi 25/02/2016 

Artia 17/03/2016 

Belaskoenea 28/04/2016 

Dunboa 26/05/2016 

Behobia 29/09/2016 

Elitxu-Lapitze 20/10/2016 

San Migel 24/11/2016 

Anaka-Puiana 26/01/2017 

Pinudi 16/02/2017 

Antzaran 23/03/2017 

Urdanibia 25/05/2017 

Katea 20/09/2017 

Santiago 17/10/2017 

Meaka 23/11/2017 

Arbes 25/01/2018 

Alde Zaharra 22/02/2018 

Erdialdea 22/03/2018 
 
 
 
 

http://www.irun.org/
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Programako proposamenen jarraipenari buruzko zifrak 2019/02/22an: 
 

Eskaerak 
Eginak 

Eskaera 
betetzen 

Eskaerak 
egin gabe 

Bete ezin 
diren 

eskaerak 

Ez dute 
konpromisorik 

sortzen 
Konpromisoa 
sortzen dute 

ESKAERAK 
GUZTIRA 

267 82 51 54 147 454 601 

%58,81 %18,06 %11,23 %11,89 %24,46 %75,54   

 
Semaforo sistema baten bitartez programaren jarraipena egin daiteke link honetan:  El 
Alcalde en los barrios 2015-2019 
 
 

1.4.2. 2019ko PARTAIDETZAKO AURREKONTUAK 
 

2018ko irailean abian jarri da partaidetzako aurrekontuen bosgarren edizioa, herritarrek 
zuzenean parte hartzeko ekimena, 2019ko udal-aurrekontuaren zati bat zertako erabiliko den 
erabakitzea herritarren esku jartzen duena. 

 
PROIEKTUA KUDEATZEKO ETA KOORDINATZEKO TALDEA 

 

Prozesua diseinatu, planifikatu, kudeatu eta kudeatzeaz enkargatzen den talde teknikoa 
honela osatuta sortu zen: 

 Informazioaren Gizarteko, Herritarren Partaidetzako eta Auzoetako zuzendaria. 

 Partaidetzako eta Gardentasuneko teknikaria. 

 Kontratatutako aholkularitza-enpresako teknikariak (InnovaGenio consultoría). 
 

HERRITARREN PROPOSAMENAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK  
 

- Urte 1eko epean egin ahal izatea (2019). 
- Udalaren eskumenekoa izatea. 
- Ez gainditzea bi prozesuetako bakoitzeko aurrekontua. 
- Interes orokorrekoa izatea, ez pribatukoa. 

 
SISTEMATIKA ETA METODOLOGIA. 
 

Prozesuaren helburua da irundarren eskura jartzea 2019ko udal-aurrekontuko 1.500.000 
euro, haiek zuzenean erabaki zezaten diru hori zertan erabili. Prozesu hori bi arlotan 
egituratu da:  
 

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

 
Prozesu horretan, InnovaGenio enpresa irundarraren laguntza jaso dugu. Enpresaren 
funtsezko eginkizuna zen prozesuaren sistematika eraikitzen laguntzea eta, batik bat, saio 
presentzialetan parte hartzeko dinamika ezarri eta garatzea, eta baita konklusioen memoriak 
egitea ere. 

http://www.irun.org/cod/participacion/barrios.asp?idioma=1
http://www.irun.org/cod/participacion/barrios.asp?idioma=1
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2019ko PARTAIDETZAKO AURREKONTUETAN SARTUTAKO ALDAKETAK  

 
1. Saio presentzialei buruzko komunikatzea Irungo ezkaratza gehienetan jarritako kartel 

informatiboen bidez. 
2. Hiru saio presentzialetatik bira pasa dira. 
3. Prozesu orokorrean amaierako bozketara pasatzen diren 20 proposamenetatik 14 saio 

presentzialetik datoz (7+7), beraz, era horretan partaidetza presentziala bultzatzen da 
online partaidetzaren ordez. 

4. Hiriko lau puntu desberdinetan eta prozesuaren fase desberdinetan prozesuari buruz 
informatzeko eta erraztasunak emateko 4 karpa jarri dira. 

5. Gazteentzako saio presentziala kendu egin da eta prozesua gazteengana hurbiltzeko 
formularioak erabili dira, enpresa dinamizatzaileak gazteekin zuzenean lantzen dituenak. 

6. Irun Txartelaren bidez bozkatzeko identifikazio biguna sartu da, alegia, identifikatzeko 
segurtasuneko hiru mailetatik  2 mantentzen dira eta ontzien jolasaren bitartez 
identifikatzeko prozesua baztertu egin da, pertsona bat boto bat bermea mantenduz. 

7. Gazteentzako prozesuan bi proposamen sartu dira, eta Agenda 21ean dute jatorria bi 
proposamen horiek. 

 
2019ko PARTAIDETZAKO AURREKONTU PROZESUAREN FASEAK  

 
2018 urtean 09/12an hasi zen prozesua Palmera Montero gunean lehenengo saio 
presentziala eginez eta online jasotako proposamenak irekiz. 09/18an bigarren eta azkeneko 
saioa egin zen Luis Mariano Zentro Sozialean eta egun horretan itxi zen online proposamenak 
jasotzeko prozesua. 
 
Saio presentzialetan eztabaidatu eta bozkatzen dira bileretan parte hartu duten herritarrek 
aurkeztutako proposamenak eta saio bakoitzetik 7 proposamen aukeratzen dira finalera 
zuzenean pasako direnak. 
 
Saio presentzialetan babes gehien jasotako proposamenak eta aurre-bozketara pasatzen 
diren online aurkeztutako proposamenak teknikoki baloratzeko prozesua modu  paraleloan 
egiten da. Aurre-bozketa irailaren 26tik urriaren 01era egin da. 
 
Prozesurako ezarritako metodologiaren arabera, urriaren 04an saio presentzial ireki bat egin 
da, bozketa baino lehen, eta horren helburua da bozketara jarriko diren proposamenen 
balorazio teknikoari eta zenbaketa ekonomikoari dagokienez herritarrek aurkeztu dezaketen 
edozein zalantza argitzea. 
 
Amaierako bozketa elektronikoki egiten da IRUN txartelaren bidez identifikatuz, eta urriaren 
9tik 15era bitartean egin da. 
 
Informatzeko eta proposamenak jasotzeko 2 karpa jarri dira: 

o 09/13 Zabaltza plazan.  
o 09/15 Urdanibian 

Informatzeko eta amaierako bozketa egiteko 2 karpa jarri dira: 
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 10/11 Txanaleta 
 10/13 Zabaltza plazan. 

 
 

PROZESUAREN ZIFRAK 
 
Saio presentzialetako parte hartzea ondorengo koadroan jasotzen da: 
 

Data Lekua Parte hartzea 

12/09 Palmera Montero. 51 lagun 

19/09 Luis Mariano zentro soziala 91 lagun 

 
2018an amaierako online bozketa urriaren 9tik 15era bitartean egin zen. Guztira, 20 
proposamen bozkatu ziren prozesu orokorrean, eta 20, gazteenean.  Parte hartzearen zifrak 
ondorengo taulan jasota daude, baita 2016 eta 2017koak ere, konparatzeko erreferentzia 
bat edukitzearren: 
 

 Bozkatutako proposamena kop. Boto emaile kop. 

 

2016 2017 2018 

Δ 2017 
aldean, 

ehunekota
n 

2016 2017 2018 

Δ 2017 
aldean, 
ehunek

otan 
Orokorra 2.917 3.103 5422 %+74,73 716 864 1419 %+64,23 

Gazteak 347 243 193 %-29,97 78 96 53 %+23,07 

 
Parte hartzearen (bozketa) estatistika prozesu orokorrean, adin eta generoaren arabera: 
 

Adin-
tarteak 

Boto 
emaileak  

Boto 
emaile 

guztien % 

Emakumezko
ak 

Gizonezko
ak 

Biztanleak 
tarte bak. 

(>=16 urte) 

Tarte bak. 
biztanleen 

% 

16-19 19 1,34 11 8 2.343 0,81 

20-29 131 9,23 79 52 5.891 2,22 

30-39 342 24,10 214 128 7.709 4,44 

40-49 495 34,88 297 198 10.618 4,66 

50-59 246 17,34 127 119 9.219 2,67 

60-69 150 10,57 62 88 7.559 1,98 

70-79 33 2,33 13 20 5.637 0,59 

80-89 3 0,21 3 0 3.457 0,09 

90 edo 
gehiago 0 0,00 0 0 838 0,00 

 
1.419 

 
806 613 
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Parte hartzearen (bozketa) estatistika gazteen prozesuan, adin eta generoaren arabera: 
 

Adin-
tarteak 

Boto 
emaileak  

Boto 
emaile 

guztien % 

Emakumezko
ak 

Gizonezko
ak 

Biztanleak 
tarte bakoi. 

Tarte bak. 
biztanlee

n % 

16-18 1 1,89 0 1 1.759 %0,06 

19-22 16 30,19 14 2 2.355 %0,68 

23-26 12 22,64 8 4 2.341 %0,51 

27-30 24 45,28 13 11 2.412 %1,00 

 
53 

 
35 18 8.867 

  
2018AN EGINIKO BOZKETAREN EMAITZAK 

 
Prozesu honetan gailentzen den irizpide orokorraren arabera –bi prozesu paraleloen mugak 
hurrenez hurren erabakitzen dituzten 1,3 eta 0,2 milioi euroko zenbatekoak–, honako bi 
amaierako koadro hauetan laburbildu daiteke emaitza: 
 
PROZESU OROKORRA 

PROPOSAMENA 
KALKULATZEN 
DEN KOSTUA 

BOTOAK 

1. IRUNGO BIZIKLETARIENTZAKO BIDE SAREA ZABALTZEA HONDARRIBIRA ETA 
HENDAIARA JOATEKO: Hondarribiarekiko konexioa egitea (Puiana-Ospitalea) 

100.000 € 735 

2. GAUEKO SEGURTASUNA HOBETZEA POLIZIA GEHIAGO JARRITA 114.133 € 659 

3. 2019AN GIZARTE ONGIZATE ARLOKO PLANTILLA HANDITZEA GIZARTE LANGILE 
BATEKIN ADINEKOEI ARRETA EMATEA SENDOTZEKO. 

51.416  € 456 

4. ARTALEKU KIROLDEGIKO INSTALAZIO ETA ZERBITZUAK BERRITZEA 90.000 € 453 

5. 150.000 EURO ERABILTZEA HIRIKO AUZO GUZTIETAN KULTUR JARDUERAK 
EGITEKO. 

150.000 € 373 

6. KATEA AUZOAREN ETA URDANIBIA-JAIZUBIAREN ARTEAN OINEZKOENTZEKO BIDEA 
ERAIKITZEA 

250.000 € 314 

7. UDALETIK GAUETAN ELKARTZEKO ETA ETXERAINO OINEZ SEGURTASUNEZ IRISTEKO 
TOKIAK EZARTZEA  

10.000 € 268 

8. KONTZERTU GEHIAGO MUSIKA PROGRAMAZIOAN 100.000 € 253 

9. EGUZKITZA IKASTETXEKO JOLASTOKIA ERALDATZEA (lorategi gunea eta jolasak 
berritu eta hobetzea) 

150.000 € 251 

11. OÑAURREKO JOSTUN KALEAN PLAZA EKIPATZEA (hiri-altzariak, iturria, 
umeentzako jolastokia) 

90.000 € 193 

15. AURREKONTUA GEHITZEA ANIMALIENTZAKO EGUN DAUDEN TOKIAK HOBETO 
MANTENTZEKO 

60.000 € 152 
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16. OSASUN MODULUAK JARTZEA SAN MARTZIAL JAIETARAKO URDANIBIA PLAZAN: 6 
WC ETA 3 ASKA 

17.200 € 137 

18. UDALAREN ZERAMIKA TAILERREKO EKIPAMENDUA BERRITZEA ETA GEHITZEA 10.000 € 105 

19. URDANIBIAN EIHERA PLAZAKO HAUR PARKEA BERRITZEA. 30.000 € 102 

20. BERRUETA MARGOLARIA PIO BAROJA KALEAREKIN BERRURBANIZATZEKO 
PROIETUA IDAZTEA  

18.150 € 90 

 

GAZTEEN PROZESUAN 

PROPOSAMENA 

KALKULATZEN 

DEN KOSTUA 

BOTOA

K 

1. EMANTZIPAZIORAKO LAGUNTZA EKONOMIKOA: ETXEBIZITZA ALOKATZEKO 

LAGUNTZAK 
75.000 € 32 

2. GAZTE ELKARTEENTZAKO DIRU-LAGUNTZA GEHIAGO IZATEA 20.000 € 26 

3. AISIA ALTERNATIBOKO JARDUERAK ASTEBURUETAN 30.000 € 19 

4. ADIMEN EMOZIONALEKO TAILERRAK GAZTEENTZAKO 30.000 € 17 

5. LIBURUTEGIKO ORDUTEGIA ZABALTZEA IGANDE GOIZETAN 6.000 € 17 

6. SEXU AHOLKULARITZAKO ZERBITZUA GAZTEENTZAKO 30.000 € 16 

7. JARDUNALDI TEKNOLOGIKOA (ROBOTIKA, PROGRAMAZIOA, DRONEAK …). 8.000 € 15 

8. FAMILIA OSOARENTZAKO TAILER ETA JARDUERAK (PEDAGOGIKOAK, KULTURALAK, 

HEZKUNTZAKOAK, ETAB.). 
30.000 € 12 

10. DENBORA LIBREKO MONITORE ETA ZUZENDARIARENTZAKO IKASTAROAK DIRUZ 

LAGUNTZEA 
27.000 € 9 

 

 

KONKLUSIOAK: 
 
2018an herritarren parte hartzea handitu egin zen. Handitze horretan eragina izan 
lezaketen jarduerak hauek dira: 
- Saio presentzialak iragarriz prozesuari buruz komunikatzea hiriko ezkaratza 

gehienetan kartel informatiboak jartzearen bidez. 
- Prozesuaren bi faseetan informaziorako 4 karpa ipini izana (proposamenen 

aurkezpena eta bozketa) positiboki baloratzen dira.  
- Irun txartelaren bidez bozkatzea identifikazio "biguna" erabiliz. 
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1.5. Herritarren partaidetza aplikatuta egin diren planak, 
proiektuak eta beste ekimen batzuk. 

 

Honako hauek izan dira herritarren parte hartze eremuan 2018an egindako ekimen nagusiak: 
 

1.5.1. 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 ditu bost kartel finalista edizio honetan aurkeztu 
diren 27en artean. 
 

Amaierako bozketan, Irungo herritar 
ekintzaileei zuzendua udaleko web atariaren 
bitartez eta IRUN txartelaren ontzien jokoa 
eta PINaren bidez edo NAN+jaioteguna 
duplaren bidez identifikatuta, 3.676 boto 
erregistratu ziren eta "Barnetik"izeneko 
kartelak irabazi zuen, 1.252 boto jasota, 
erregistratutako boto guztien %34,06. 
 
Kartel irabazlea Iñigo Sanz Hernandez gazte 
irundarraren lana da eta irabazlearentzako 
zegoen 1.200€-ko saria eraman zuen. 
"Barnetik" lanaren atzetik geratu zen "Aupa 
neska" lana, Virginia Alonso Garciarena, 
300€-ko akzesita eramanez.  
 
 

 

 
 
 

1.5.2. MUSIKA TALDEAK AUKERATZEA SAN PEDRO ETA SAN MARTZIAL 
JAIETARAKO 

http://www.irun.org/
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2017an sartutako planteamendu aldaketak izandako emaitza onen ondotik artistak 
aukeratzeko garaian aurretik egiaztatuz oinarritutako sistema mantendu da, alde batetik 
momentuko panorama musikalean libre zeudenen eta bestetik beharrezko ezaugarri batzuk 
betetzen zituzten haien artean aurrez egiaztatuz: haien kaxetak aurrekontuan sartu behar 
zuen, eta sanmartzialetan libre egon behar zuten, eta, gainera, Irunen jo berriak izan ez eta 
doako kontzertuak eskaini. Aukera bideragarri horietatik aurrera, prozesu parte hartzailea 
egin zen. 
 
Horrela, eta helburua zelarik San Pedro eta San Martzial jaietako programan sartu behar 
ziren kontzertuak antolatzeko proposamenak jasotzea, jai ahalik eta partizipatiboenak 
antolatzeko helburu nagusiaren barruan, prozesua gauzatu zen, bosgarren urtez jarraian, 
martxoaren 6tik 13ra bitartean, www.irun.org udal-webaren bidez, Irunen erroldatutako 16 
urtetik gorakoek proposatutako zerrenda batetik hautatzeko aukera izan zezaten: 

- Talde euskaldun bat. 
- Tributu-talde bat. 
- Estatuko talde bat. 
- Hiru kontzertuetako bakoitzerako herriko talde telonero bat. 

 
Baldintza horiekin, 3.333 lagunek hartu dute parte bozketetan eta horrek argi adierazten du 
prozesu honetan gero eta jende gehiagok parte hartzen duela (2.766 2017an, 2.362 2016an 
eta 953 2015ean). 
 
Ekainaren 22ko kontzerturako talde euskaldun irabazlea Glaukoma izan da, 831 botorekin. 
Ekainaren 23ko emanaldirako, babes handiena lortu duen “tributu" taldea "Esto no es rock 
radical vasco" izan da. Guztira, 695 boto lortu ditu. Azkenik, ekainaren 28rako, Estatuko 
talderen bati dedikatutakoa, Kaotiko taldeak irabazi du 558 botorekin, baina disponibilitate 
faltagatik bigarren bozkatuenera jo behar izan zen, Maldita Nerea taldera, 478 botorekin. 
Telonero gisa kontzertuak irekitzeko herriko talde bozkatuenak Sangre de mono (968 boto), 
Zarata (732) eta Lanbroa (305) izan ziren. 
 
 

1.5.3. 2019KO UDAL EGUTEGIA "IRUNGO NIRE TXOKOA" ARGAZKIEN BIDEZ 
 

Aurreko urtean harrera ona izan zuelarik, Udalak berriz ere herritarrak protagonista bihurtu 
nahi izan ditu 2019ko udal egutegia diseinatzeko garaian, eta parte hartzaile beraiek 
ateratako argazkiak jasotzeko prozesu parte hartzailea egin da, "Irungo nire txokoa" gaia 
oinarri hartuz. 
 
Helburua bikoitza da, 2019ko egutegia konfiguratzea irundarren sormenetik lortutako eduki 
erabat irundarrak erabiliz eta gure hiriaren perspektiba berriak bilatu, agian hain ezagunak ez 
diren hiriko toki haien irudi desberdinak erabiliz. 
 

 

http://www.irun.org/


 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 18 

Hortaz, urriaren 22tik azaroaren 16ra bitartean 
JPG formatu digitaleko argazkiak, 30x20 
neurrikoak eta gutxieneko 250-300 ppp 
erresoluziokoak,  jasotzeko epea zabaldu zen. 
 
Aurkeztutako 367 argazkien artean AFI elkarteak 
(Irungo Argazki Elkartea), udal egutegia osatzen 
lagundu ohi duenak, irizpide artistiko eta 
teknikoetan oinarrituz, egutegiko 12 hilabeteak 
gehi azala egiteko 13 argazkiak aukeratzeko 
ardura izan zuen. 
 

 
 
 

1.5.4. GAZTEEN PARTE HARTZEA 
 

Agintaldiko beste helburuetako bat haurren eta gazteen parte hartzea sustatzea zen, 
partaidetzan hezi daitezela, gazteek ulertu dezatela haien iritzia ere garrantzitsua dela eta 
herritar gisa dauzkaten beharrak desberdinak direla eta entzunak eta atendituak izan behar 
dutela. Ziurrenera azken helburua izan beharko du Irungo Gazte Foro bat konfiguratzea, 
gazte garai laburretik azkar igarotzeak ahalbidetzen duen egitura ahalik eta 
egonkorrenarekin, baina kontzientziazioan urratsak eman nahi dira eta hori ez da erraza 
egungo gazteria politika eta publikotasunetik orokorki aldenduta bizi delako. 
 

 

Esparru horretan, "Alkatea auzoetan" 
programaren bigarren erronda amaituta, 
maiatzaren 18an saio bat egin zen 
Gaztelekuan, auzoetako saioen formatu parte 
hartzailearen antzera konfiguratua, haietako 
batzuek sare sozialetan adierazten dituzten 
eskaerak eta kezkak jasotzea ahalbidetuz. 
Gaztelekua aukeratzeko helburua izan zen 
haientzako topaleku nagusienetako bati 
hurbiltasuna adieraztea, parte hartzea 
eramatea gazteria dagoen tokira. 
 
Topaketa hori bigarren hezkuntzako 
ikastetxeen bidez, iGazte-ko sare sozialen 
bidez, gazteen lokalen eta gazteriaren 
programetan modurik zuzenean lan egiten 
duten talde eta erakundeen bidez sustatu 
zen. 

 
Saio hartan alkatea 12 eta 17 urte bitarteko hogeiren bat neska-mutilekin bildu zen eta han 
gazteek beren kexak, iradokizunak eta ideiak azaltzeko aukera izan zuten eta garraio publikoa 
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eta bizikleta bideak, denbora libreko jardueren eskaintza, skate park edo gizalegea bezalako 
gaiak jorratu zituzten. 
 
 

1.5.5. ViaIrun PROIEKTUA 
 

ViaIrun bezalako garrantzia duen proiektu batean ezinbestez herritarren parte hartzearekin 
kontatu behar da haien ikuspegia sartzeko eta proiektua definitzerakoan haien 
proposamenak sartzeko. Herritarren parte hartzeak lagundu behar du beharrak 
identifikatzen, arazoak ezagutzen, helburuak eta lehentasunak finkatzen, soluzioak eta 
alternatibak proposatzen … 
 
Horrela bada, informatzeko eta parte hartzeko prozesu oso zabal bat diseinatu zen, 2018ko 
azarotik 2019ko martxora arte iraun duena eta funtsean ondorengo atalak izan dituena: 
 
PROIEKTUARI BURUZKO INFORMAZIO FASEA: 
 

 
 
SAIO PARTE-HARTZAILEAK: 
 
Saioen dinamika garatzeko enpresa espezializatu baten laguntza edukita, ondorengo agente-
mota bakoitzarentzat parte hartzeko saio bikoitzak konfiguratu ziren: 

1. HERRITARRAK, ORO HAR. 
2. ADINEKO PERTSONAK. 
3. HAURRAK ETA GAZTEAK. 
4. EMAKUMEAK. 
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5. ELKARTEAK. 
6. PROFESIONALAK/ENPRESAK 
7. UDAL TEKNIKARIAK 
8. ORDEZKARI POLITIKOAK. 

 
INKESTAK: 
 
Alor horretan ViaIrun proiektuak egin duen ahalegina, ahalik eta gehien herritarren 
ekarpenak jasotzeko, ere garrantzitsua izan da.  Bertatik bertako saioen, erakusketa 
esparruetan jasotako ekarpenen eta udalaren web orriaren osagarri, inkesten bi linea 
ezarri dira: 
 
- 2019 urte hasierarako telefono bidezko inkesta bat planifikatuta dago inkesta egingo 

zaien 500 pertsonen lagin baten arabera. 
- Online inkesta multitematikoa http://www.irun.org/viairun/participa.asp: 

 

 
 
 

1.6. Herritarren partaidetzako araudia prestatzea 
 

2016ko urtarrilean abian jarri zen 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. 
 
2016an, lehenengo fase batean, lan-taldeak araudiaren egitura bat adostu zuen, Estatuko 
hainbat udalerrik onetsitako testu artikulatuak aztertu ondoren. Berritasunaren, aurrerapen 
demokratikoaren, zehaztasunaren eta ordenaren ezaugarriak eta beste hainbat kontuan hartuta 
hautatu ditu taldeak testu horiek. Egitura hori eraiki eta adostu ondoren, bilera ireki baterako 

http://www.irun.org/viairun/participa.asp
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deia egin zitzaien herritarrei; Oiasso Museoan izango zen 2016ko maiatzaren 18an; eta bertan, 
talde motorrak egindako lana ezagutzera emango zen, erreferentziazko udalen partaidetzako 
araudiei buruz egindako azterketa azalduz. Gainera, geroko araudia osatzeko proposatzen den 
egiturari buruz eta Irungo Udalaren testu artikulatuak hartu behar duen norabideari buruz talde 
horretan lortu zen adostasuna ere azaldu zuten. 

 
Baina gero Estatuko Gobernuak iragarri zuen konstituzio-kontrakotasunaren errekurtso bat 
aurkeztuko zuela Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legearen zenbait artikuluren aurka, 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 2016 amaieran gomendatu zuten kautela handiz jokatu behar zela eta Irungo 
Herritarren Partaidetzako Araudia prestatzeko proiektua gelditu behar zela harik eta egoera 
argitzen zen arte. Horrela, Estatuko gobernuaren balizko inpugnatzea saihestuko litzateke, 
araudia edo haren zati garrantzitsua babesten duten artikuluak aplikagarriak ez badira. Udaleko 
zerbitzu juridikoek ulertzen zuten ezin zela osoko bilkurara aurkeztu udal araudi baten onespena 
hainbeste zalantza edukita. 
 
Eusko Jaurlaritzaren eta Estatuko gobernuaren arteko Aldebiko Batzordean adostasuna lortu 
zutelarik Euskadiko Toki Erakundeen Legearen inguruan, eta Eusko Jaurlaritzako Erakundeen 
arteko Harremanetarako Sailburuordetzako Toki Administrazioetako Zuzendaritzarekin 
kontaktuan jarri ondoren, Udaleko Zerbitzu Juridikoek akordio horren terminoak aztertu zituzten 
eta egoera berri horrek eragindako bidezko egokitzapenak egin ziren Araudiaren zirriborro 
aurreratuan eta hortik aurrera, 2017 urtean, Araudia egiteko talde motorraren saioak egiten 
hasi ziren berriz ere. 

 

2018an lan taldeak hiru bilera egin zituen herritarren partaidetzarako Araudia egiteko. Saio 
horietan, Administrazio Orokorreko teknikariak landutako agiri horri talde politiko desberdinek 
aurkeztutako ekarpenak aztertu ziren eta ekarpen guztiak partekatu ondoren taldeak 
erabakitako haiek sartu ziren. 
 
 

1.7. Palmera-Montero gunea 
 
2018an Palmera Montero guneak helburu nagusitzat eduki du Irungo elkarteei zerbitzu multzo 
batzuk eskaintzea hiria dinamizatzeko eta herritarren parte hartzea bultzatzeko egiten dituzten 
jarduerak aurrera eraman ditzaten errazteko. 
 
2017 amaieran zentroko kudeatzailearen figura definitu zen, alegia, astelehenetik ostiralera 
Palmera Monteron egongo den udal langilea izango da eta bertan kokatuta dauden eta aretoa 
erreserbatzen duten elkarteei laguntza emango zaie eta eskaerak baimentzeko erreserben 
aplikazioa kudeatuko du. Figura horretan zentralizatzen da gorabeheren kudeaketa eta eraikinen 
mantentzea, haien funtzionamendu normalean sortzen diren arazoei zuzentzeko arreta ematean 
arintasunean irabaziz eta bide batez udalaren aldetik eraikina hobeto kontrolatzea erraztuko da. 
2018 urtean zehar Zentro Zibikoko kudeatzailearen figura mantentzen da. 
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2018an Palmera Montero gunean kokatuta jarraitzen dute 2017an "Elkarteen hotela" deitutako 
hartan lokalak utzita zituzten elkarteek eta jarduera esparru oso zabala betetzen dituzten 
elkarteak dira: 

 Kontsumitzaile eta erabiltzaileen Elkartea - Acubi  
 Irungo Auzo Elkarteen Federazioa "Oiaso"  
 Irungo Hiritar Foroa  
 "Nicolás Guerendiain" Irungo Errepublikanoen elkartea  
 Luis Mariano Lirika Elkartea  
 Irun Hiria Musika Banda  
 Betti Gotti Euskara Elkartea  
 Bidasoa Atletiko Taldea  
 Txolarte-Atzegi (Gipuzkoako Adimen Urritasuna dutenen Elkartea )  
 Aurreratu elkartea  
 Adiskidetuak 

 
2018an aretoak erreserbatzeko sistema sendotu da web aplikazioaren bidez, espazioen 
erreserbarako sistema sinkronizatzen duena sarbideen kontrolarekin. Horrela, elkarteek 
baimendutako pertsonak automatikoki sartu ahal izango dira areto erreserbatuetara, erreserba-
ordutegian.  Elkarteen munduari espazioak eskaintzeko sistema gisa agertzen da eta elkarteei 
aukera ematen die topaketak, bilerak, proiekzioak, hitzaldiak, antzerkiko entseguak eta abar 
egiteko areto egokiak erabili ahal izatera. IRUN txartelak funtsezko rola betetzen du elkarte 
erabiltzaileen izenean aritzen diren pertsonak aipatu web guneko aplikazioan autentikatzeko 
sistema bezala eta erreserbatutako areto eta espazioetara sartzeko giltza pertsonal bezala. 
Aplikazioak gardentasunaren helburua betetzen du, zentroaren jarduera jende aurrean ikusgai 
jarriz. 
 
2018an zehar mantentzen da 2017an zehaztutako ordutegia bertan kokatutako elkarteen 
beharren arabera eta aretoak erreserbatzeko aplikazioan alta emandako elkarteen eskaeren 
arabera.  
 
Ast./Ostir. 8:00-22:00 
Lar. eta ig. 10:00-14:00  eta 16:00-20:00 

 
 

ELKARTE ETA ERAKUNDE ERABILTZAILEAK 2018AN 
 
2018ko abenduaren 31n erreserben sisteman alta ematea eskatu ondoren areto polibalenteak 
erabili dituzten elkarteak eta erakundeak guztira 59 izan dira (2017an 37 izan ziren). 
 
Ondorengo taulan jasotzen da erreserben aplikaziora sartzeko baimena duten elkarteen edo 
erakundeen izena eta 2018 urtean gune hori erreserbatuta eduki duten minutu kopurua. 
 

 Erakunde edo elkarte erabiltzailea Minutuak  
1 Mondragon Unibertsitatea 34.043 
2 Garapenean Desorekak dituztenen elkartea-Aurreratu 25.564 
3 Jubilatu-Pentsiodunen elkartea Gure Altxor 12.042 
4 Bidasoaldeko Elkarte Feminista 6.918 
5 Komunitate Musulmana AN-NUR 6.566 
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6 Luis Mariano Lirika Elkartea 6.064 
7 Bidasoa Atletico Taldea - B. A. T. 5.173 
8 Hiritik At gizarte berrikuntzarako elkartea 4.200 
9 EH Bildu Udal Taldea 3.685 
10 Gure Esku Dago - Irun 2.548 
11 Meaka-Ibarla auzo elkartea 2190 
12 A. M. P. A. Txingudi Irungo Ikastola G. E. 2130 
13 Gaixo Psikikoen familiartekoen Gipuzkoako elkartea AGUIFES 1935 
14 ELA Gizalan Oarso Bidasoa 1694 
15 Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea 1621 
16 Irungo kanka Antzerki Elkartea 1440 
17 Dark Red Team Argazki Kultur Elkartea 1410 
18 "Adiskidetuak" Atzerritarrekiko Elkartasun Elkartea 1243 
19 Aitzondo Irungo Euskara Taldea 1110 
20 Bidasoako Txaranga Elkartea 1035 
21 A.M.P.A. Alaitsu Toki Alai BHI G.E. 1000 
22 Txingurri Heziketa Elkartea 990 
23 SUGAR & SPICE kultura sustapenerako elkartea 968 
24 Langile autonomoak Auto Taxi Irun 870 
25 Bidasoa activa- Bidasoa bizirik 750 
26 Palmera Monteroko 11. Blokeko jabeen komunitatea 722 
27 Irungo Mendizaleak 635 
28 Kale Dor Kayiko elkartea 600 
29 Auzo elkarteen federazioa Oiaso 2000 540 
30 La Bendición de Dios Emmanuel elkartea 480 
31 "Nicolás Guerendiain" Irungo Errepublikanoen elkartea 480 
32 Alarde Tradizionala. Alardeko Buruzagien Junta elkartea 478 
33 Eva Campo Müller Berrikuntza Soziala Sustatzeko Elkartea 450 
34 Real Unión Club, S.A.D. 394 
35 IRUN BIDASOKO ROTARY CLUB 391 
36 Gaurko andreak berdintasunaren aldeko elkartea 360 
37 Txikis del Bidasoa 360 
38 Irungo Baratze Parkeko Erabiltzaileen Elkartea (IRUNBAPE) 306 
39 Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan Elkartea 254 
40 C.D. Baloncesto Erroibide - Saski Baloi taldea 244 
41 Kemen Dantza Taldea 240 
42 Santiagoko Deabruak elkartea 225 
43 SOS ARRAZAKERIA BIDASOALDEA 225 
44 Foro Irun XXI Hogeitabat 224 
45 Irungo Sozialistak taldea 210 
46 Irungo Budisten elkartea Dag Shang Phende Chöling 210 
47 Hondar-Irun Bidasoa XXI igeriketa kirol elkartea 195 
48 Arbesko Errota auzo elkartea 180 
49 C.D. Dunboa-Eguzki K.E. 180 
50 Irungo San Martzial Alarde Tradizionaleko Buenos Amigos konpainia elkartea 179 
51 Compañía Uranzu 1922-Uranzu konpainia 160 
52 Enkantia, Casto Cantero eta Erlaitz kaleetako jabeen komunitatea 152 
53 Bidasoa KE 150 
54 Oskarbi Kultur Elkartea - Asociación Cultural Oskarbi 150 
55 Su Txikian, Bidasoaldeko Emakumeen Etxea sustatzeko elkartea. 136 
56 ACUBI Bidasoko Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Elkartea 127 
57 Anakako kofradia Kultur elkarte gastronomikoa 105 
58 Club Ciclista Irunés / Irungo Txirrindulari Elkartea 93 
59 Txingudi Tenis Kluba 92 

 
Palmera Monteron areto bat erreserbatu duten 59 elkarte edo erakundeetatik 16 bat elkarte 
edo erakunde daude aretoak hilero okupatzen dituztenak. Datu honetan ez dira kontuan hartzen 
udal zerbitzuek eginiko erreserbak. 
 
Hurrengo taulan ikus daiteke hilabeteka 2018an erreserbak egin dituzten elkarte eta 
erakundeen kopurua, 2017 urtea erreferentziatzat hartuz: 
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ARETOEN OKUPAZIOA ZIFRETAN 
 
2018an zehar eginiko erreserben kopurua hurrengo taulan jasotzen da eta 2017an eginiko 
erreserbekin alderatzen da. 2018an %24,39 hazi da erreserben kopurua 2017an eginikoekin 
alderatuta. 

 
2017/2018 konparatiboa 

  

 
2017 2018 

% , 2017. 
urteari 

dagokionez 

2 aretoa  155 259 %67,09 

4 aretoa  428 455 %6,30 

5 aretoa  290 372 %28,27 

Guztira 873 1086 %24,39 

 
Hileko xehetasunak aukera ematen du areto polibalenteen erabilerak izan duen joera denboran. 
Gune horrek martxan daramatzan bi urteak kontuan hartuz ikus daitekeena da uztaila-abuztua eta 
iraila direla jarduera gutxieneko hilabeteak eta abuztua dela erabilera gutxieneko hilabetea. 

 

 Erreserbak 
hilabeteka 

guztira 
2018 

Erreserbak 
hilabeteka 

guztira 
2017 

Urtarrila 90 31 

Otsaila  129 79 

Martxoa 131 108 

Apirila 89 51 

Maiatza 123 87 

Ekaina 95 77 

Uztaila  47 57 

Abuztua 15 45 

Iraila 48 54 
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Urria 116 87 

Azaroa 121 113 

Abendua 82 84 

 

 
Palmera Montero sendotzen da Irungo Udaleko udal zerbitzu desberdinek herritarrei 
zuzendutako jarduerak bideratzen dituzteneko gune bezala. 
 
Hurrengo taulan ikus daiteke udal zerbitzuek eginiko areto-erreserbaren %a, guztira eginiko 
erreserben arabera. 
 

 

 Udal zerbitzuek eginiko 
erreserba kopurua  

Guztira eginiko erreserben %  

Urtarrila 24 %26,7 
Otsaila 28 %21,7 
Martxoa 36 %27,5 
Apirila 30 %33,7 
Maiatza 48 %39,0 
Ekaina 31 %32,6 
Uztaila  13 %27,7 
Abuztua 9 %60,0 
Iraila 10 %20,8 
Urria 35 %30,2 
Azaroa  64 %52,9 
Abendua 29 %35,4 

 

2018an aretoa libre ez egotean atzera bota behar izan diren erreserba-eskariak 54 izan dira. 
 
 

1.8 Gogobetetasun inkestak eta bestelako azterketa 
estatistikoak. 

 
HAZ INKESTA - 2018 
 
Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren zerbitzu-eskaintzan eta haren ebaluazioan, zerbitzuaren 
kalitatea neurtzeko eta kudeatzeko sistema gisa, funtsezko tresnetako bat dira gogobetetasun-
inkestak. 
 
Apirilean inkesta laukoitza egin da eta horren helburua izan da erabiltzaileen gogobetetasuna 
neurtzea bertako zerbitzu guztiei buruz: Presentziala, 010 telefonoa, Kontsumitzailearen arreta 
eta informazioa (KIUB) eta Autozerbitzu terminalak. 
 
HAZeko bulego presentzialean egindako inkesta formatu erdi egituratu batean egin zen, 199 
inkestaturen lagin bat hartuta. Funtsezko alderdi guztiak ebaluatu ziren; hala nola, bulegoaren 
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antolaketa, informazioko/arretako langileek emandako arretaren kalitatea eta eraginkortasuna, 
ordutegiak, itxaron denborak eta abar. Emaitza globala 4,6/5 izan zen, bikaina, aurreko urteetan 
ateratako emaitzen antzeko bidetik.  
 
010 telefonoaren erabiltzaileen gogobetetasuna neurtzeko inkesta telefonoz egin zitzaien 
zerbitzuaren 151 erabiltzaile berriri, hori ere formatu erdi egituratuan, apirilaren 6tik 10era 
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 globala ,3/5 izan zen (aurreko urteko 475 emaitza zertxobait okertzen 
duena) baina inkestatuek emandako balorazio global hori nahiko harritzekoa da, izan ere 
ebaluatutako 8 faktoreak 4,4 eta 4,8 artean dabiltzalako.  

 
KIUB bulegoa ebaluatzeko, 124 inkesta egin ziren telefonoz, formatu erdi egituratukoak; horiek 
ere apirilaren 4 eta 5 bitartean. Horretan, agerian jarri zen erabiltzaileek oso ondo baloratzen 
dutela kontsulta eta erreklamazio zerbitzuek daukaten erabilgarritasuna. Emaitza globala 4,3/5 
baino gehiago izan zen, eta “Kontsumo-arbitrajeari buruzko informazioa eta aholkularitza” 
atalaren balorazioa nabarmendu zen, 4,7 puntu  jaso baitzuen. 
 
Bulego elektronikoak (autozerbitzu-terminalak) erabiltzen dituztenen gogobetetasuna 
ebaluatzeko, 50 inkesta egin ziren apirilaren 9 eta 17 bitartean, zerbitzu horietako bat erabili eta 
berehala inkestatuz. Hainbat alderdi neurtu ziren; hala nola, zerbitzu-eskaintza, terminalak 
erabiltzeko erraztasuna eta arreta-ordutegia. Balorazio globala oso positiboa izan zen (4,4 / 5), 
arreta-ordutegiaren balorazioa nabarmenduz (4,7) eta balio izan zuen baita ere jakiteko ekipo 
horiek erabiltzen dituztenak, gehientsuenak, 31 urtetik 50era bitarteko adin-tartean 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. Inkestan argi geratzen da inkesta egin dutenen %60 baino gehiagok 
dagoeneko IRUN txartela baduela eta %30ak tramitazio elektronikoa erabili duela eta helburu 
horrekin erabiltzen ez duenak ematen duen arrazoia gehienbat dela arreta presentzialaren 
berotasuna nahiago duela. 
 
Lau inkesten emaitzaren xehetasun osoa, aztertze-eremu guztietan, edonoren eskura dago udal-
webean, SAC+ zerbitzuari buruzko atalean eta Gardentasunaren Atarian. 

 

MUGIKORTASUN PATROIAK / ZAINTZARAKO MUGIKORTASUNA 
 
Mugikortasun, Bide Publiko eta Obretako ordezkaritzak bultzatuta, 2018ko lehen lau-hilekoan 
inkesta bat egin zen eta haren helburu nagusia zen Irungo herritarren mugikortasun pautak 
ezagutzea, arreta berezia jarriz pertsonen zaintza eta arretari lotutako joan-etorri guztiak, baina 
aukera oso zabala emanez, joan-etorriekin eta haiek egiteko arrazoiekin zerikusia duten alderdi 
pilo bat baloratuz.  
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Inkesta, presentziala, etxean bertan egina, modu aleatorioan aukeratutako 606 pertsonekin egin 
zen laginaren diseinu konplexu batean oinarrituta, zona, adin-tarte eta sexuaren arabera 
egituratuta, eta Madrileko Arkitektura Eskolaren laguntzarekin landutako galde-sorta bat erabiliz 
egin zen. Elkarrizketak planifikatu, antolatu eta aurrera eramateko lanak egiteko, 30 minutu 
inguruko iraupenarekin, kontratazio prozesu bat egin zen horretan espezializatutako hiru 
enpresa gonbidatuz, eta hortik GUREAK Marketing enpresa irten zen esleipendun 20.002€ (BEZ 
barne) zenbatekoagatik. 
 
GUREAK Marketing enpresak eginiko lana Arlo eskatzaileari entregatu zitzaion, aztertu zezan, 
IBM SPSS Statistics formatu digitalean, beraz, etorkizunean mugikortasun alorrean egin 
daitezkeen planetarako eta hiriaren diseinu urbanistikoa egiteko tresna baliotsua izan daiteke. 
 
  

 

1.8. Kontseilu sektorialak eta herritarrek parte hartzeko beste 
bide batzuk. 

 
Aholku Kontseilu Sektorialak 
 
Nahiz eta horien jarduna Partaidetza eta Gardentasuneko Memoria honen xede ez izan, 
herritarrei zuzenago eta irekiago zuzendutako prozesu eta ekimenetan ardazten baita, 
gutxienez, aipatu behar da Udal Kontseilu Sektorialen funtzioa. Kontsulta-organoak ira, udal-
gobernuko arloei laguntzeko sortuak, eta haien helburua da hiriko antolakunde esanguratsuek 
eta beren jardunaren xedeko eremuetan prestigioa duten pertsonek parte hartu dezaten 
laguntzea. Maiztasun desberdinekin biltzen dira haien artean, eta kudeaketa-eremu bakoitzean 
ematen diren proiektu edo arazoen arabera. 

 
Gaur egun, Kulturako, Ingurumeneko, Plangintzako, Euskarako eta Gizarte Ongizateko aholku-
kontseiluak daude operatibo. 

 
 

Sare sozialak 
 
Irungo Udalak informatzeko eta parte hartzeko 2.0 bideak eskaintzen ditu sare sozialen bidez, 
bai sare orokorretatik (Komunikazio Kabineteak Twitter, Youtube eta Instagram bidez 
kudeatutako"irun informa" zerbitzuak nabarmenduz) eta bai herritarrekin harreman zuzenena 
duten zerbitzuen sare espezifikoen bitartez, Facebook eta Twitter-en profilak dituztenak. 
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Posta elektronikoak 
 
Udalaren webeko iradokizunen postontzia eta participacion@irun.org eta aavv@irun.org posta 
elektronikoak eta, bereziki, sac.010@irun.org egunero herritarrek, enpresek eta bertako 
elkarteek bidalitako komunikazio ez formalak jasotzeko tresnak dira, eta egoki kudeatzen dira. 

 
 
 

2. UDAL GARDENTASUNA. 
 

2.1. Gardentasunaren ataria. Jardueraren egoera eta neurria. 
 

2015eko urtarriletik Irungo Udalak Udal Gardentasunaren Atari bat dauka, non 2014tik egiten ari den 
lana gauzatzen den eta Udal Gardentasunaren proiektuak marrazten zuen bide-orriaren bitartez 
trazatu dena.  
 
Gardentasun Ataria herritarrei zabaldu zitzaien ITAren (Udaletako Gardentasun Indizea, Nazioarteko 
Gardentasuna erakundeak landua)  %50a gainditzen zuen adierazle kopuru batekin, eta abenduaren 
9ko 19/2013 Legeak, Informazio Publikoa Eskuratu eta Gobernu Onari buruzko Legeak ezarritako 
obligazio ia guztiak betetzen saiatzen da.  
Hasierako egoera horretatik abiatuta, Atariaren edukia hazten joan da eta 2016an Irungo Udaletik 
eskatu zitzaion Nazioarteko Gardentasun erakundeari borondatezko ebaluaketa bat egin zezala eta 
8,25/10 puntuazioa lortu zen, ITA-2014 estandarrak jasotzen dituen 80 adierazleetatik 66 bete 
zirelarik. 

 
 

UDAL GARDENTASUNAREN ATARIKO 2018ko JARDUERA ERREGISTROA ETA EDUKIEN KUDEAKETA. 
Gardentasun Atariaren premisa eraikitzaileetako bat auto-kudeatzeko gaitasuna da; hau da, eduki 
informatzaileen eta adierazleen argitalpenaren programazio automatizatua. Horrela, bada, haien 
ardura duten udal-arloek kudeatzen ari diren unean bertan ikusten dira atarian.  
Hala ere, Gardentasun Atarian badira atal kopuru dezentea zuzenean automatizagarriak ez direnak 
(edo errentagarri ez litzatekeen kostu batean izango lirateke, eskuz mantendu beharko lirateke eta) 
beraz, zeregin hori Parte-hartze eta Gardentasun zerbitzutik egiten da, beti ere udal arloen 
kolaborazioarekin kontatuz. 

 
Erregistratutako jarduera (2018an Udal Gardentasunaren Atarira izandako sarrerak): 
2018an guztira 18.425 bisitari erregistratu dira eta guztira 29.610 orrialde begiratu dira, beraz, 2017 
urtearekin alderatuta %7,17ko eta %2,86ko igoera izan dute, hurrenez hurren. 
 
Hurrengo tauletan ikus daiteke bisitari kopuruaren urteko bilakaera eta Gardentasun Ataria sortu 
zenetik azkeneko hiru urteetan bisitatutako orrialdeak. 
 

mailto:participacion@irun.org
mailto:aavv@irun.org
mailto:sac.010@irun.org
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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 Legea, Gardentasuna, Informazio Publikoa Eskuratzeko eta Gobernu 
Onari buruzkoa, herritarrentzako eskubide hori ezartzen du eta Irungo Udalak eskaintzen dituen 
arretarako bide guztietatik errazten da, eskaerarik egin beharrik gabe eta eman daitekeen 
informazioari buruzko mugak Legeak zehazten dituen haiek izanda. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre 

Octubr
e 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

2018 1.798 2.276 1.436 1.872 1.554 1.742 1.547 993 1.431 1.428 1.214 1.134 

2017 1.637 1.679 1.744 1.048 2.040 1.441 1.312 963 1.215 1.319 1.454 1.340 

2016 3.733 2.520 2.268 1.932 1.564 1.080 1.089 1.094 1.190 1.281 1.406 1.557 
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Portal de Transparencia Municipal - Evolución visitas 

Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septie
mbre 

Octubre 
Noviem

bre  
Diciemb

re 

2018 2.944 3.866 2.175 3.307 2.403 2.837 2.769 1.556 2.080 2.019 1.875 1.779 

2017 2.555 2.804 2.694 1.817 3.706 2.513 2.228 1.630 1.941 2.205 2.324 2.369 

2016 8.412 4.176 3.924 3.157 2.852 1.719 1.734 1.830 1.859 2.109 2.150 1.564 
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Portal de Transparencia Municipal - Evolución páginas vistas 
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Eskubide horrekin lotuta urtean zehar eskaera kopuru oso txikia jasotzen da eta kudeatutakoek 
batez ere proiektu urbanistikoekin izan dute zerikusia eta baita ere Herri Administrazioetako 
Administrazio Prozedura arautzen duten 39 eta 40/2015 Legeek zehazten dituzten antolakuntza 
neurriak eta eraldaketak ezartzeko Udala jarraitzen ari den sistematikarekin zerikusia izan dute. 

 

 

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

2018an, udalaren 12 osoko bilkurak eman 
dira www.irun.org bidez eta Teledonosti 
tokiko kanalaren bidez, bai ohiko saioak bai 
bereziak, eta baita haur 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/
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