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PARTE HARTZE PROZESUA

Ibilbidea 2014an hasi zen, “Nolako Zaldibia nahi

duzu?” prozesu partehartzailea martxan jarri zenean.

Orduan, hainbat faseren ondoren, proiektu batzuk

garatzea adostu zen. 

Jarraian duzue urtebeteko lanketaren laburpena, 

2016an egin dena eta 2017an egin asmo dena. 

2017an egin beharrekoak aurrekontuetan ere 

isladatu dira, inbertsioetarako partidaren zati handiena

proiektu horietara zuzenduz.



PARTE HARTZE PROZESUA

2016an EGIN DENA: 

1. BARNE LANKETA

 Udaberrian: Foru Aldundiko Partaidetza Sailarekin

harremanak, 2014an hasitako prozesua nola bideratu

lantzeko. Oinarrizkoa: udaleko bi alderdien inplikazioa. 

Ekintza Planaren lanketa egin zuen arkitektoak, arlo teknikoak

landuz eta proiektuen aurrekontuak kalkulatuz.

 Ekaina-Iraila: F.A.ko teknikariekin adostasun horren lanketa. 

 Urria: Osoko Bilkuran parte hartze prozesua garatzeko

adostasuna agertu zuen Udalbatza osoak aho batez.

 Urria-Azaroa hasiera: Talde Eragilea osatzeko harremanak



PARTE HARTZE PROZESUA

2016an EGIN DENA:

2. HERRITARREI ZUZENDUTAKO PROZESUA

AZAROA:

- 7an, Talde Eragilearen
aurkezpen bilera

- 21ean  Talde Eragilearen 1. 
tailerra

ABENDUA:

- 3an, HERRI JARDUNALDIA

- 14an, Talde Eragilearen 2. 
tailerrra



PARTE HARTZE PROZESUA

2017an EGIN DENA

URTARRILA:

- Prozesuaren emaitzen
dokumentazioa eta 2017rako 

lan proposamena idatzi

(AZTIKER enpresak)

OTSAILA:

-Talde Eragileak amaierako
txostenari oniritzia eman

-Talde Eragileak udalbatzari
ondorioak eta 2017rako 

plangintza azaldu

EREIN diru-laguntza deialdia atera

zen, normalean maiatzean ateratzen

dena, baina aurten aurreratu egin

dutena, urtarrilak 31 izanik proiektuak

aurkezteko epea. Puntuazio altua

lortzeko helburuarekin, urtarrilaren

30ean, AURREKONTUAK  eta 

ARTXANBERRIKO KULTURGUNE 

proiektua onartu ziren Osoko Bilkuran



ATERA DIREN ONDORIO NAGUSIAK

Lehentasuna PLAZAREN ERABERRITZEAri eman zaio. Hiru esparru landu 

dira: estalpea, udal eraikina eta Elizarekiko harremana. 

• ERAIKINA: Lehenesten da kokapena Kultur-etxe zaharraren espazioan. 

Bertan kokatu: Udal Bulegoak orokorrean (politikoak, teknikoak), Gizarte 

zerbitzuetarako bulegoa, 3. Adinekoentzat zerbitzuak eta zaintza egitasmoak, 

Erabilera anitzeko espazioa(k), jangela soziala adineko eta haurrentzat. 

• ESTALPEA: eguneroko jarduerak burutzea jolasleku, atseden/egoteko gune 

giro txarrean. Estalpearen funtzio puntualagoak honakoak dira: festak eta 

ekitaldiak (herrirako). Bestelako ekimen oso puntualetarako dimentsio 

handiagoak behar badira momentuan erantzungo zaie behar horiei. 

Estalpearen kokapena plaza eraberritzeko proiektu osoaren baitan aztertu.

• ELIZAKO SALOIAK: Lehenesten da saloiak desagerraraztea (plazarako 

espazioa eta itxura hobetuz, dauden baldintzetan arriskua ere badagoelako). 

Argi geratzen da horko zein frontoiko edozein interbentzio erabat lotuta 

dagoela izendapen historikoari (Ondare Saila) eta Elizari.



TALDE ERAGILEAREN ESKAKIZUNAK UDALBATZARI

 65 urtetik gorako herritarren azterketatxo bat egitea: 

zenbat diren, bakarka edo familian bizi ote diren…

 Haurren ikuspegia jasotzeko haiekin ere lan dinamikak

egitea gaiaren inguruan eskolaren bidez

 Plazaren eraberritze integralaren ideia. Zehaztuta utzi dira 

zein zerbitzu kokatu behar diren plazan.

 Behin-behineko estalpe baten aukera aztertzea.

 Proiektu-lehiaketa egitea, sortu diren zalantzei 

konponbideak bilatzeko. 

 Elizarekin harremanetan jarraitu saloiak-estalpea aferan 

akordioa lortzeko

 Herritarrekin kontrasterako saioak egitea. Horretarako, 

Talde Eragilea prest dago lanean jarraitzeko.



2017RAKO PLANGINTZA

UDAL ONARPENA ETA 
ERABAKIA

Plaza proiektua onartu
Udal Batzarrean

Aurrekontuetan
zehaztu aurtengo
zereginetarako partida

FINANTZAZIOA

Instituzio ezberdinen
dirulaguntza ildoak:

-Foru Aldundia

-Eusko Jaurlaritza

-Besterik (Europan, 
estatu mailan??)

Banketxeetan kreditu
aukerak aztertu eta 
negoziatu

OBRARAKO EXEKUZIO 
PROIEKTUAREN LEHIAKETA 

PUBLIKOA

Proiektu urbanisitikoaren
redakzioa

Prozedura administratibo
irekia (tramite luzea)

Ezinbestekoa den 
dokumentua, obra lizitatu
ahal izateko

Emaitza: Obran 
exekutatuko den proiektu
zehatza (redakzioan
+planoetan)

EGUNGO JARDUERAK 
TRASLADATZEA

Artxanberri egokitu partzialki
(entresueloa)

Egokitzapenerako obra 
lehiaketa/kudeaketa (¿)

Musika eskolako jarduera+ 
beste jarduerak (materiala
trasladatu, e.a.)





















UDAL-ALMAZEN BERRIA EZAGUTZEKO BISITA

Kale brigadako udal-langileek Artxanberri kaleko biltegi

berria erakutsi ziguten. Hemen argazki batzuk:




