
2020ko urtarrilaren 9an,  

Zaldibian 

 



 Legegintzaldi berriaren lehen seihilabeteko 

balantzea 

 2020rako aurrekontu proposamena 

 2020an arlokako erronka nagusien azalpena 

 Tarte irekia: norberak lekarkeena 



 Udalbatza:  
◦ Osaketa: EHBilduko 6 zinegotzi, EAJ-PNVko 3 zinegotzi. 

◦ Maiztasuna Ohiko Bilkurak: urtarrila, apirila, uztaila, urria. 

◦ Aldaketa: Unai Belokik kargua utzi eta Xabier Irastorzak 
hartuko du bere lekua. 

◦ Hil honetako Osoko Bilkuran Batzorde berri bat eratuko da, 
EHBilduko 2 zinegotzik eta EAJ-PNVko batek osatua, Ohiko 
Osoko Bilkureako gaiak lantzeko, batez ere.  

 



 Batzordeak eta lan-arloak: 
◦ KULTURA, EUSKARA, KIROLA batzordea 
◦ HIRIGINTZA batzordea 
◦ INGURUMENA, LANDA GARAPENA ETA LEHEN SEKTOREA 

arloa 
◦ ONGIZATE ETA ZERBITZU arloa 
◦ BERDINTASUNA, ANIZTASUNA,  
 GAZTERIA ETA HEZKUNTZA arloa 
 
Indartu beharrekoak: guztietan eskertuko  
da herritar gehiago gerturatzea, baina 
batez ere hirigintza batzordean. 



 Sei hilabeteotan esku artean izan ditugun gai batzuk: 
◦ Udalbatza eta batzorde/lan-arloak martxan jartzea 

◦ Udal Eraikin berriaren lanak 

◦ Talde, Elkarte eta Erakundeekin lehen harremanak izatea 

◦ Herri-bideak: lortutako diru-laguntzekin konponketak egitea 

◦ Herriko festak: aurre-lanak, antolakuntza-lanak, baimenak… 

◦ Hilerri aurreko lanak eta hilerriko auzolana 

◦ Zaldibi Plazara! Prozesua martxan jartzea 

◦ Berdintasun teknikaria: Foru Aldundiarekin hitzarmena 
sinatu eta lanpostua sortzea 

◦ … 

 





PROZEDURA: 
• Batzorde eta arloetako erronkak aintzat hartuta eta udal-langileekin 
kontrastatu ondoren, Udal Gobernuak landu duen proposamena da 
hau. 
•EAJ-PNVko zinegotziei proposamena azaldu eta helarazi zitzaien 
abenduaren 17an egin genuen aldebiko bileran, beraien 
proposamenetarako tartea emanez. 
•Gaur, urtarrilaren 9an Udal Herri Batzarrean aurkezten ditugu 
proposamenaren ezaugarri nabarmenenak eta proposamenak biltzeko 
tartea ere emango da. 
•Datorren astean berriz aldebiko bilera egingo da. 
•Urtarrilaren 22an aurreikusi dugu Ohiko Osoko Bilkura behin-behineko 
onarpena emateko.  
•Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta jendaurreko epea amaitu 
ondoren sartuko dira indarrean 2020ko aurrekontuak.  



 

   

  346.800,00 
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  344.201,58 

  1.236.436,46 
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AURREKONTU PROPOSAMENA 2020 



 

   

  743.230,85 

  662.784,46 

  5.000,00 

  272.327,25 

  193.095,48 

  0,00 

  66.000,00 

  



 LANGILEGOA………………………………………..743.230,85€ 

 
◦ 2019an Lanpostu balorazio prozesua burutu da 

◦ Adostasun zabala izan du  

◦ Pasa den uztailetik indarrean da 

◦ Ordainsariak eguneratzeaz gain, funtzioak eguneratu eta 
ordenatu dira, baita hutsuneak betetzeko neurriak hartu 
ere. 

◦ Aurten ofizial eta peoi lanpostuen deialdia eta hautaketa 
prozesua egitea aurreikusten da. 

◦ Berdintasun teknikaria (interinitatez) lanean da asteartetik 

 



 INBERTSIO ERREALAK…………………......……193.095,48€ 

Udal Eraikin berria…………………………………………..100.000€ 

      (6.000€ konpromisoa eta 94.000€ altzariak) 

Hilerri aurrea…………………………………………………….52.000€ 

      (Aparkalekua, argiteria, landareak eta beste) 

Baserri Bideak…………………………………………….…24.895,48€ 

Ordenagailuen Zerbitzari berria…………………………..6.500€ 

Sarraila Elektronikoak: Antzokia-Gure Ametsa……..5.500€ 

Gure Ametsa Biltegiko ate-leihoa………………………...4.200€ 



 

Arloari lotutako aurrekontu 
proposamena: nabarmenenak 

 

Arloari lotutako erronka 
nabarmenenak 



 KULTURA AURREKONTUA 
 Kultur eta kirol ekintzak .......................   47.500€ 
 Musika Eskola ……...........................72.000€(-sarrera kuotak) 
 Jaiak (herrigunea ta auzak)...……………….49.000€ 
 Kultur-Kirol taldeei laguntzak.................19.500€  
 
 KULTURA ERRONKAK 2020 
 Taldeekin bilerak egoeraren argazkia ateratzeko  
 Jai ereduaren inguruko eztabaida diseinatu eta garatu  
 Dantza taldeko biltegia osatu Kimuenen  
 Musika Eskolaren gaia landu  
 Antzokia: hobekuntza lanak eta bideak aztertu  



 EUSKARA AURREKONTUA 
 Euskalduntze laguntzak....................   5.500€ 
 UEMA…….............................................6.700€ 
 Goierri Telebista……………………………....3.034€ 
 Goierriko Hitza – Goiberri………………...4.551€ 
  
 EUSKARA ERRONKAK 2020 
 Euskaraldia  - Nokaldia 
 Euskalduntzeko Aisa taldeak indartzea  
 Goierri TB herri osoan ikustea 



 KIROLA AURREKONTUA 

  Toki-Alai margotzea........................  12.000€ 

  Kultur-Kirol taldeei laguntzak...........19.500€  

  

 KIROLA ERRONKAK 2020 

 Eskola Kirolaren gaia landu  

 Kirol taldeen eguneraketa administratiboan lagundu 

 Luberri gimnasioko hezetasuna  

 Kirol instalazioak hobetzen jarraitu  



 HIRIGINTZA AURREKONTUA 
 Udal Eraikin Berria (altzariak).................................................100.000€ 
 Hilerri-aurrea: aparkalekuak, argia...........................................52.000€  
 Baserri bideak ……………………………………………………………..…..24.895,48€ 
 Errepideak ................................................................................22.000€ 
 
 HIRIGINTZA ERRONKAK 2020 
 Obraren jarraipena eta altzarien esleipena (Leader diru-laguntza) 
 Beti Gazte Ostatua-Eguneko Arreta Zerbitzua landu  
 Lekualdaketa eta Udaletxe zaharraren eraispena prestatzen hasi 
 Hilerri aurreko argiteria, aparkalekuak eta landaredia 
 Plan Orokorraren baitako Eraikitze ordenantzak landu 
 Baserri bideen hobekuntza lanak egin eta diru-laguntza eskuratzea 
 Zaldibia-Ordizia bide-gorria egiteko eskatzeko lanketa-harremanak 



 AURREKONTUA 2020 
    Goimen……………………………………………………………………………………. 7.092,47€ 

      Enirio-Aralar Mankomunitatea…………………………………………….………..1.850€ 
      Tolosako Hiltegia…………………………………………………………………………….…624€ 
      Nekazaritza hornikuntzak………………………………………………………….….10.000€ 
      Baserritarrei laguntzak……………………………………………………………..…… 3.000€ 
      Baserri bideak……………………………………………………………………….…24.895,48€ 
      Hobeki Elkartea…………………………………………………………………………….…2.500€ 
 

 ERRONKAK 2020 
 Ingurumena herritartzeko ekintzak: parkea, erreka, herri baratzak…  

 Txakurrak libre ibiltzeko gunea landu (zerbitzuen arloarekin elkarlanean)  
 Zaldibiko ude: balioa emateko ekintzak sustatu 
 Goimen - Landa garapen lege berria eta Goizane eraikina 
 Enirio-Aralar mankomunitatea  
 Igirua herri-mendia   
 Biodibertsitate diru-laguntza 



 ONGIZATEA AURREKONTUAK 2020 
 Gizarte Zerbitzuen Mapa garatzeko……………..…..  5.254,46€ 
 Goiekiko arlo soziala…………………………………..………1.404,84€ 
 Adin txikikoen babesgabetasun esku-hartzea………...8.000€ 
 Gizarte-ongizate ekintzarako……………………………..…. 6.000€ 
 Beharrizan larrietarako laguntzak …………………….….18.400€ 
 Elkartasun diru-laguntzak………………………………..…… 1.950€  
 Beti Gazte Elkarteari diru-laguntza………………….…..  4.000€ 
 Adinekoei zuzendutako ekintzak…………………………….6.000€* 
    (*Zaldibia Herrigintzanen dohaintza) 
 

 ONGIZATEA ERRONKAK 2020 
 Eguneko Arreta Zerbitzua – Etxez etxeko zerbitzua 

 Beti Gazte Elkartearekin elkarlana 

 Osasun txangoak - Parke botanikoa  



 ZERBITZUAK AURREKONTUA 2020 

 Sasieta Mankomunitatea ……………………………………………….…141.232,94€ 

 Ur sarea: Artxalgo filtroa, konponketak eta kontagailuak…………50.000€ 

  (+ 2019 urteko ur sare partidako soberakin guztia) 

 Argi-sarea………………………………………………………………………………..23.000€ 

 Frontoietako hobekuntzak………………………………………………..……..16.000€ 

 Antzokia, mantenua + sarraila elektronikoak…………………..………..8.500€ 

 Gure Ametsa atea, leihoa eta sarraila…………………………………………6.200€ 

Eskolako konponketak eta beste………………………………………………..9.000€



 ZERBITZUAK ERRONKAK 2020 
  
 Hondakinak: bilketa eta sailkapenaren azterketa, sentsibilizazioa 

landu, konposta sustatu… 
 Ur zerbitzuak: Artxalgo deposituko filtroa, kontagailu digitalak 

eta mantenu-hobekuntzak 
 Argiteria publikoa: farolak, Resti, puntu ilunak...  
 Azpiegitura zerbitzuen erabilera azterketa eta inbentarioa  eta 

hobekuntzak: Toki-alai, Gure ametsa biltegia, antzokia…  
 Trafikoa: bide segurtasun azterketa jaso, zabalpena egin eta 

lehen urratsak eman. Autoak, karabanak, autokarabanak, eta 
remolkeak gaia lantzea eta egoki aparkatzeko sentsibilizazioa. 

 Hilerria: antolaketa eta hobekuntzak landu 
 Eskolagunea: hobekuntzak egin barruan zein jolastokian 



 BERDINTASUNA AURREKONTUA 2020 
 Teknikariaren kontratazioa (%33an)……….14.000€ 
  (%90a Foru Aldundiak lagunduta) 
 Ekintzetarako…………………………………………….6.000€ 
 
 BERDINTASUNA ERRONKAK 2020 

Lilatoi taldea martxan jarri (urtarrila-martxoa) 
Martxoak 8 – Azaroak 25 lanketak 
Teknikariarekin hainbat lanketa hasi: Berdintasun Plana, 
trebakuntzak… 
Batzordean eta teknikariaren laguntzaz, eta Aske taldearekin 
elkarlanean zehaztuko dira erronka gehiago, bai Udal barnera zein 
kanpora begira. 



 ANIZTASUNA AURREKONTUA 2020 

 Aniztasun ekintzetarako…………………………….1.500€ 

 Elkartasun diru-laguntzak………………………….1.950€ 

 Euskal Fondoa………………………………………………600€ 

  

   

 ANIZTASUNA ERRONKAK 2020 
Harrera plana: etorri berrientzako gida eta Harrera Eguna 

Etxekonekok Elkarteari lagunduz, aniztasunari lotutako 
ekintzak: antzerkia… 



 GAZTERIA ETA HEZKUNTZA AURREKONTUA 2020 

 Guraso Elkartea…………………………….6.620€ 

 Eskolagunea………………………………….9.000€ 

 Nerabe eta gaztetxoak……………………6.000€* 

   (*Zaldibia Herrigintzanen dohaintza) 

 

 GAZTERIA ETA HEZKUNTZA ERRONKAK 2020 
Gazteen dinamizazioa eta ekintzak martxan jarri  

Herri Hezitzaileen Sarea: partaide bihurtzeko aukera landu, 
herritarrak informatu eta talde motorra osatuz 

Haur jaioberri eta familientzat ongi etorri Kit-a garatu eta banatu 



 Zaldibi, Plazara! 2. eta 3. fasea eta emaitzen garapena 

 Udal Irudi Korporatibo berria 

 Udal informazioa, gardentasuna eta partaidetza bideak 
hobetzen jarraitzea 

 Auzolanaren kultura sustatzea 

 Zeharkakotasuna lantzea, helburu berean arlo 
ezberdinen ikuspegiak txertatuz 

 Udal zerbitzuak herritarren beharretara zuzentzeko lan 
egiten jarraitu 





ESKERRIK ASKO ETORTZEAGATIK! 


