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PRENTSA OHARRA / NOTA DE PRENSA 

 
Bigarren fasea martxoaren 22tik apirilaren 4ra bitartean egingo da  

Zortzi proposamen lehenesteko 2020ko aurrekontu parte-hartzaileetan  
 
Martxoaren 22tik apirilaren 4ra bitartean burutuko da Udalak 2020ko aurrekontu parte-
hartzaileen bigarren fasea eta bertan urtarrilean egindako lehenengo fasean getxotarrek 
aurkeztutako 1021 ekarpenetatik onartutako zortzi proiektuak lehenetsiko dira. Udal teknikariek 
aztertu ondoren, horiek guztiak, zortziak, interes orokorrekoak izanik, izan ziren ekarpen 
nagusiak. Aurrekontu parte-hartzaileekin lotutako proiektuak gauzatzeko Udalak gehienez milioi 
bat euroko partida aurreikusi du. 
 
Herritarrek hautatutako proiektu GUZTIAK baloratu eta puntuatu beharko dituzte (zortziak, 
euren ustez garrantziaren arabera):    
 

- Areetako Geltokia plaza egokitzea. 
- Haurrentzako parke bat estaltzea. 
- Portu Zaharreko zelaigunea hobetzea, kirol-erabilerarako guneak egokituz. 
- Bizikletak aparkatzeko guneak Algortako hainbat tokitan. 
- Informazio-seinale gehiago udalerrian. 
- Aixerrotako kanpoko argiztapena 
- Lorategi bertikaleko proiektu pilotua udal egoitza batean. 
- Algortako Geltokia plazako lurrazpiko sarrera egokitzea. 

 
 
Nola hartu parte 
 
Honela hartu ahal izango da parte:  
 
1. Inprimakiak betez eta entregatuz Herritarren Arretarako Bulegoetan (HAB) eta Andra Mari, 
Gobela eta Fadurako kiroldegietan eskura jarriko diren kutxetan.  
2. Proposamena(k) (eskaneatutako eranskin gisa) helbide elektroniko honetara bidaliz:  
    gobernuirekia@getxo.eus  
3. Udal webgunean erabilgarri dagoen inprimaki digitala betez: www.getxo.eus/gobiernoabierto  
4. Inprimakia betez eta sartuz Algorta, Areeta eta Bidezabalgo geltokien inguruan horretarako 
jarriko diren postontzietan. 
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5.  Informatzeko jarriko diren karpetara hurbilduz hurrengo egunetan: martxoaren 28an, 
osteguna, Bidezabalgo metro geltokitik hurbil dagoen plazan; hilaren 29an, ostirala, Algortako 
Geltokia plazan eta 30ean, larunbata, Areetako Geltokia plazan. Ordutegia: 11:00-14:00 eta 
16:00-19:00. 
 
Hautatutako proposamenen eta horiek egiteko aurrekontuaren aurreikuspenaren 
koadroa   
 
 

Proiektuaren izena Aurrekontuaren 
aurreikuspena 

Areetako Geltokia plaza egokitzea 600.000€ 
Haurrentzako parke bat estaltzea 300.000€ 
Portu Zaharreko zelaigunea hobetzea, kirol-erabilerarako guneak 
egokituz. 

  50.000€ 

Bizikletak aparkatzeko guneak Algortako hainbat tokitan   2.250€ 
Informazio-seinale gehiago udalerrian 300.000€ 
Aixerrotako kanpoko argiztapena  18.000€ 
Lorategi bertikaleko proiektu pilotua udal egoitza batean  20.000€ 
Algortako Geltokia plazako lurrazpiko sarrera egokitzea  22.000€ 
 
Informazio gehiago:  
http://www.getxo.eus/eu/gobierno-abierto/participacion/presupuestos-participativos-2020  
 
 
Prentsa Bulegoa: 94 466 03 20. 

 
Eskatzen dizuegu ohar hau zabaltzea. Eskertzen dizuegu halako arreta izatea beti.  
Adeitasunez.  
  

 


