2020ko martxoa

2021 PARTE-HARTZE
IZAERAKO AURREKONTUAK

Emaitzen agiria

Ekarpenen zerrenda

Sarrera
Beste urte batez, Getxoko udala aurrekontu parte-hartzaileen prozesu berri
baten sartu da 2021eko ekitaldirako.

Prozesuaren lehen fasea 2020ko urtarrilaren 24tik otsailaren 6ra
bitartean egin da (biak barne). Prozesuan Getxon erroldatutako 16
urtetik gorako pertsona guztiek eta Getxoko udalerriko erakundeen
erregistroan inskribatutako erakunde guztiek parte hartu ahal izan
dute, baita elkarte, fundazio, sindikatu, enpresa-elkarte, elkargo
profesional, zuzenbide publikoko korporazio edo bestelako entitateek
ere, baldin eta, ordenamendu juridikoaren arabera, nortasun juridikoa
esleituta badute eta egoitza soziala edo establezimendu iraunkorra
Getxon badute.
Bertan parte hartzeko, honako kanal hauek gaitu dira:


Web orri honen bidez: Getxo.eus/participa



Fadura, Gobela eta Andra Mari kiroldegietan eta Herritarren

Arretarako Bulegoetan, Erromoko Kultur Etxean eta Villamonteko Kultur
Aretoan jarri diren hautestontzietan.


Formularioa eskaneatuta edo argazkia aterata helbide hona igorrita:

gobernuirekia@getxo.eus


Algorta, Areeta eta Bidezabalgo metro-geltokien inguruan

prestatutako postontziak.


Honako kokaleku hauetan kokatutako karpen bidez:

Urtarrilaren 29an, asteazkenean, Bidezabalgo metro geltokiaren
inguruetan.

Urtarrilaren 31n, ostiralean, Areetako metro geltokiaren inguruetan.
Otsailaren 3an, astelehenean, Algortako metro geltokiaren
inguruetan, printzipioz karpa egun hori urtarrilaren 30erako
aurreikusita zegoelako, baina ez zen gauzatu greba orokorraren
deialdia zela eta.

Prozesuan, gai hauekin lotutako proposamenak onartu dira:

 Kultura: jaialdiak, azokak eta aretoak, liburutegiak, etab.
 Euskara: euskaltegiak, berbalaguna, zerbitzuak, kanpainak,
prestakuntza-aisia, euskalduntze-akordioak, etab.
 Gazteria: dirulaguntzak eta laguntzak, gazte-foroa, gazteentzako
informazio-guneak, gaztelonjak programa, ikastaroak, hiriudalekuak, sariak, lehiaketak eta bekak, gaztelekuak eta ludoteka,
etab.
 Ekonomia-sustapena edo turismoa
 Berdintasuna: emakumeen aurkako indarkeria, sexu-informazioko
bulegoa, ahalduntze-eskola, gizonentzako tailerrak, emakume
migratuen topaketak, emakumeen arteko kulturen arteko
elkarrizketak, esku-hartzea ikastetxeetan, kanpainak, etab.
 Ingurumena: Getxo hiri berdea, tokiko agenda 21, hondartzak,
mugikortasun iraunkorra, hondakinak eta birziklatzea, etab.
 Segurtasuna
 Gizarte Zerbitzuak: gizarte-laguntza, esku-hartze sozialeko
zerbitzua haurrekin, gazteekin eta familiarekin, laguntza
psikosoziala,
adikzioen
prebentzioa,
adinekoen
zentroak,
immigrazio- eta kulturartekotasun-unitatea, etab.
 Hirigintza

Jasotako proposamenen betekizunak honako hauek izan behar ziren:

1.

Proposatutako ekarpena UDALEN ESKUMENEKOA izatea eta
lurraldearen oreka bermatzea.

2.

Prozesuaren xede den aurrekontu-ekitaldian finantzatzea.

3.

Teknikoki eta/edo ekonomikoki bideragarriak diren
proposamenak.

Lehen fase horren ondoren, Udaleko zerbitzu teknikoek herritarrek
aurkeztutako proposamenen bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa
aztertuko dute. Baldintza guztiak betetzen dituzten proposamenak
proiektutzat hartuko dira.
Getxoko Udalak hautatutako proiektuen behin betiko zerrenda
ezagutaraziko du. Bigarren fasean, Getxoko herritarrek lehenetsiko dituzte
proiektu horiek.
Prozesua amaitu ondoren, herritarrei itzultzeko txosten bat egingo da, eta
bertan justifikatuko dira hartutako proposamenak eta erabakiak.

Parte hartzeari buruzko datuak:
Jarraian, prozesuarekin lotutako parte-hartzearen azterketa egiten da lehen
fase honetan:

Goiko grafikoan ikus daitekeenez, guztira 559 galdetegi jaso dira eskuragarri
dauden partaidetza-bideen bidez:
 180 galdetegi, horretarako prestatutako postontzien bidez.
 143 online.
 131 galdetegi hainbat tokitan kokatutako hautestontzien bidez.
 85 informazio-karpetan jaso dira.
 e-mail bidez jasotako 20 galdetegi.

Parte-hartzaile guztiak Getxon erroldatuta daudela eta, gainera, 16 urte
baino gehiago dituztela egiaztatu ondoren, zenbait galdetegi baztertu
dira, eta azkenean 530 galdetegi baliodun geratu dira, hurrengo
azterketa-fasera pasatu direnak.
Jarraian, goiko grafikoan islatutako 29 galdetegiak EZ ONARTZEKO arrazoia
zehazten da:

29
Galdetegi EZ
onartuak

Hainbatetan parte hartzeagatik

11

Erroldatuta ez egotea

11

Behar bezala ez identifikatzea

5

Epez kanpo egotea

1

Datu pertsonal okerrak

1

Onartu ez diren formularioak bide honetatik jaso dira:

Generoari dagokionez, parte-hartzea honela banatu da: partehartzaileen % 39 gizonak izan dira eta % 58,13 emakumeak; % 2,7k ez
dute datua eman edo beste aukera batzuekin identifikatu dira, eta %
0,17k enpresaren sektoreari egiten dio erreferentzia.

Parte hartzeko adinari dagokionez, prozesuan eragin handiena izan duen
adin-tartea 65 urtetik gorakoei dagokiena da.
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Eta prozesuan parte hartzea jatorriaren arabera aztertzen bada, gehien parte
hartu duten 10 kaleak honako hauek dira:

Euskal Herria

17

Ibaigane

16

Amaia

14

Novia salcedo

10

Bidezabal

10

Villamonte

9

Ibaiondo

9

Alangobarri

9

Luis López Oses

8

Juan Bautista Uribarri

8

Ekarpenak eta proposamenak:
Informazioa kodetu ondoren, guztira 1.212 ekarpen egin dira 2021eko
aurrekontu parte-hartzaileen prozesuaren bigarren fasera integratzeko
proposamen gisa.

Guztira: 1212 EKARPEN
Ekarpen horiek honela banatzen dira, lotuta dauden udal-eremuaren
arabera:

HIRIGINTZA-PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA
DISZIPLINA ARLOA. UDAL ERAIKINAK

469

AZPIEGITUREN, OBREN ETA ZERBITZUEN ARLOA.
INGURUMENA

229
109

HERRITARREN SEGURTASUN ARLOA

94

GIZARTE KOHESIORAKO ARLOA
KULTUR ETXEA

56

GETXO KIROLAK

55

TOKIKO EKONOMIA SUSTAPENAREN ARLOA

25

KONTRATAZIO, ONDARE ETA ETXEBIZITZA ARLOA

23

GOBERNU IREKIRAKO ETA MODERNIZAZIORAKO
ARLOA

19

ANDRES ISASI MUSIKA ESKOLA

9

BESTE EKARPENAK

6

