
Zaldibian, 2022ko urtarrilaren 28an



BATZARREKO GAIAK

•2022ko ERRONKA NAGUSIAK ARLOZ ARLO
•2022ko AURREKONTU PROPOSAMENA
•Tarte irekia



ZALDIBIAKO UDALA: 
2022ko 

ERRONKEI ARLOZ 
ARLO ERANTZUTEKO 

AURREKONTUAK 
OSATZEKO 

PROZEDURA

•

•

•

•

•

•



SARRERA NAGUSIAK: 2022ko aurrekontuak



AURREKONTUEN EZAUGARRITZEA

• Ertzak erdigunera ekartzeko helburua lortzera bideratuak: adinekoak, haur 
eta gaztetxoak, herrira etorriak, emakumeak…

• Zaldibiak herri bizia izaten jarrai dezan lagungarri
• Erronka ekologikoari eta landa garapenari heltzeko proiektuak
• Gertuko eta kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitzeko apustua, zuzeneko 

kontratazioa ardatz
• Herritarrak, Eragileak eta Udala elkarlanean arituz
• Elkar zaindu eta goxatzea urte honetako erronka, 

Plazaren bueltan elkartuko gara!



KULTURA 
ERRONKAK 

2022

Herriko taldeekin harremanetan eta laguntzen jarraitu

Jai ereduaren inguruko eztabaida diseinatu eta garatu 

Musika Eskolaren gaia landu 

Antzokia: hobekuntza lanak eta bideak aztertu eta gauzatzen hasi

Udalbiltza: Geuretik sortuak proiektua – emanaldiak

KULTURA AURREKONTUA (nabarmenenak)

• Kultur eta kirol ekintzak .......................   47.500€
• Musika Eskola ……................ 34.370€ (-ikasleen kuotak) 
• Jaiak (herrigunea ta auzoak)...………….49.000€
• Kultur-Kirol taldeei laguntzak.................22.000€
• Geuretik sortuak......................................3.583,10€



EUSKARA 
ERRONKAK 

2022

Euskalduntzeko bideak jartzen jarraitzea

UEMArekin elkarlanean jarraitzea

Euskara eta Kulturartekotasuna proiektuarekin jarraitzea eskolaren
baitan

Euskara eta herritarrak: kontzientzia eta erabilera sustatzeko
ekintzak egitea

EUSKARA AURREKONTUA (nabarmenenak)
• Euskalduntze laguntzak....................   5.500€
• UEMA…….............................................6.700€
• Goierri Telebista……………………………....3.274€
• Goierriko Hitza – Goiberri………………...4.911€



KIROLA 
ERRONKAK 

2022

Eskola Kirolaren gaia landu

Kirol instalazioak hobetzen jarraitu: Resti-Toki Alai 
argiteriak, sarrailak…

Herriko kirol eskaintza hobetzen saiatu

KIROLA AURREKONTUA (nabarmenenak)
• Frontoietan hobekuntzak........................  16.000€
• Kultur-Kirol taldeei laguntzak..................22.000€
• Kultur eta Kirol ekintzak...........................47.500€



INGURUMENA, LANDA GARAPENA ETA LEHEN SEKTOREA

ERRONKAK 2022
• Ingurumena herritartzeko ekintzekin jarraitu: parkea, erreka, herri 

baratzak… 
• Txakurrak libre ibiltzeko guneak jarri
• Goimen - Landa garapen lege berria eta Goizane eraikina
• Enirio-Aralar Mankomunitatea
• Igirua herri-mendiaren kudeaketa
• Herri bideak: bide publikoen inbentarioa egin
• Baso habitatak berreskuratzeko proiektuarekin jarraitu
• Auto-kontsumo energetikoan sakondu



INGURUMENA, LANDA GARAPENA ETA LEHEN SEKTOREA

AURREKONTUAK 2022 (nabarmenenak)
• Goimen……………………………………………………………………………………... 7.092,47€
• Goizane…………………………………………………………………………………………….6.000€
• Enirio-Aralar Mankomunitatea…………………………………………….………….9.000€
• Tolosako Hiltegia………………………………………………………………………..……1.183€
• Nekazaritza hornikuntzak……………………………………………………….….….12.000€
• Baserritarrei laguntzak………………………………………………..…………..,,…… 3.000€
• Bideak, errepideak.……………………………………………………………….…..……20.000€
• Biodibertsitate proiektua………………………………………….……………….13.987,60€
• Herri bideen inbentarioa………………………………………………………..……...18.000€



HIRIGINTZA ERRONKAK 2022

Plazaren eraberritzearekin jarraitu: espazio publikoari buruzko prozesua

Hilerri aurreko altzariak eta landaredia osatu

Bideen hobekuntza lanak egin, seinalizazioa

Zaldibia-Ordizia bide-gorria eskatzeko lanketa-harremanekin jarraitu

Zaldibia eta bere errotak: Errota Eguna 2022 eta Kanpaingo proiektua

HIRIGINTZA AURREKONTUA 2022 (nabarmenenak)

Plazaren eraberritzea...............................................................40.000 €

Bideak eta errepideak ..............................................................20.000€

Bideen seinalizazioa...................................................................6.500€

Kanpaingo Errota – Errota Eguna ...........................................2.000€

Udaletxe berriaren mailegua...................................................71.000€



BERDINTASUNA 
ERRONKAK 2022

Herriko talde feministarekin elkarlanean jarraitu

Eraso sexisten aurreko herri-protokoloa osatu

Herri formakuntza-plangintza feministarekin jarraitu

Batukada feminista taldea sortzen lagundu

Martxoak 8 – azaroak 25 lanketak

AURREKONTUA (nabarmenenak)

• Berdintasun arloa.......................   11.750€



ANIZTASUNA 
ERRONKAK 2022

Harrera plana: egindako lana udal funtzionamenduan finkatu

Harrera Egunaren antolaketa

Etxekonekok Elkartearekin batera, aniztasunari lotutako ekintzak: 
antzerkia…

Euskara eta kulturartekotasuna proiektuan jarraitu eskolaren baitan

Sentsibilizazioa eta inklusioa sustatzeko ekintzak

AURREKONTUA (nabarmenenak)
• Aniztasun arloa.............................................   1.500€
• Elkartasun diru-laguntzak…………………………….1.950€
• Euskal Fondoa………………………………………….………600€



GAZTERIA ETA 
HEZKUNTZA 
ERRONKAK 

2022

Herri Hezitzaileen sarean jarraitu eta herriko taldea osatu

Haur eta gaztetxoen partaidetzarako guneak martxan jarri

Zaldibi, Gaztetxoen kabi proiektuarekin jarraitu

Eskola eta Guraso Elkartearekin elkarlanean jarraitu

Udako jarduerak 2022

Haur jaioberriei ongi etorria antolatu

AURREKONTUA (nabarmenenak)

• Guraso Elkartea………………………….…….8.000€
• Eskola-gunea…………….………………….…6.000€
• Gaztetxoekin ekintzak……………………….…500€
• Herri Hezitzaileen sarea…………………...1.000€
• Kontratazioak hezitzaileak (gaztetxoen kabi + udako 

jarduerak)…………………………………..35.070,59€



ONGIZATE ETA 
ZERBITZUAK

ONGIZATEA ERRONKAK 2022

Lagunartean Egun on! Zerbitzua martxan jartzea

Etxez etxeko zerbitzuan langilegoaren errefortzua

Beti Gazte Elkartearekin elkarlana eta Taberna irekitzea

Eskualde mailako Gizarte Zerbitzuen mapa osatzea sustatzea

Ongizate ekintzak antolatzea

ONGIZATEA AURREKONTUAK 2022 (nabarmenenak)

Gizarte-ongizate ekintzarako………………….…. 6.000€
Beharrizan larrietarako laguntzak ………..….17.573€
Udal laguntza bereziak…………………………..……7.500€
Beti Gazte Elkarteari diru-laguntza………….  4.000€
Goiekiko arlo soziala……………..………………1.404,84€
Adin txikikoen babes esku-hartzea…………....8.000€



ONGIZATE ETA 
ZERBITZUAK

ZERBITZUAK ERRONKAK 2022

Hondakinak: bilketa eta sailkapenaren sentsibilizazioa landu, sortze
bidezko tarifikazioa martxan jarri, konpostatze proiektua, Hobeki
elkartean parte hartu.

Ur zerbitzuak: kontagailu digitalak jartzen jarraitu eta
Goroskindegiko depositua berritu.

Argiteria publikoa: farolak, frontoietako argiteria, puntu ilunak... Eta
Eraginkortasun energetikoaren auditoretza + Udal argi kontratazio
esleipen berria.

Azpiegitura zerbitzuen erabilera azterketa eta inbentarioa eta
hobekuntzak.

Trafikoa: bide segurtasun azterketa landu, zabalpena egin eta
urratsak ematen jarraitu. Autoak, karabanak, autokarabanak, eta
remolkeak gaia lantzea eta egoki aparkatzeko sentsibilizazioa.

Hilerria: antolaketa eta hobekuntzak landu

Eskola-gunea: hobekuntzak egin barruan zein jolastokian

Udal langilegoa: lanpostuen kudeaketa



ONGIZATE ETA 
ZERBITZUAK

ZERBITZUAK AURREKONTUAK 2022

Sasieta Mankomunitatea …………………………………….…155.600,30€

Hobeki Elkartea……………………………..………………………..……….2.500€

Auzokonposta proiektua………………………………………..………17.000€

Ur sarea: konponketak eta kontagailuak…………………….…35.000€

Ur sarea: arazketa………………………………………………………….60.000€

Ur sarea: Goroskindegi depositua……………………….………..30.000€

Argi-sarea……………………………………………………………………..25.000€

Energia auditoretza………………………………………………..…….18.100€

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

Sarraila elektronikoak…………………………………………….….…..2.700€

Hilerriko konponketak …………………………………………………..2.000€



PARTAIDETZA 
ERRONKAK

2022

Udal informazioa, gardentasuna, zerbitzuak eta partaidetza bideak
baloratzeko inkesta + emaitzen kudeaketa eta hobekuntzak egitea

Udal zerbitzuak herritarren beharretara zuzentzeko lan egiten
jarraitzea.

Haur eta gaztetxoen partaidetzarako guneak diseinatu eta 
dinamizatzea.

Auzolanaren kultura sustatzea.

Udal barne zeharkakotasuna lantzea, helburu berean arlo ezberdinen
ikuspegiak txertatuz.

AURREKONTUA 2022………………….6.000€



LABURPENA: Zaldibiako aurrekontuak 2022

2022ko 
aurrekontua:  

2.042.687,81€

Sarrera nagusia 
Foru Funtsa: 
1.241,903€

Langilegoa: 
819.732,07€

Inbertsioak: 
155.475,57€

2021eko kontuak 
orekatuta eta gerakin 
aurreikuspena sarrera 

handiagoak izan 
direlako (foru funtsa eta 

diru-laguntzak)

Gonbitea: 

udal batzorde eta 
lan-arloetara!



ESKERRIK ASKO 
PLAZAN ELKARTUKO GARA


