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0. AURKEZPENA. 
 

Laugarren ekitaldiz jarraian, GETXOKO Udalak parte-hartze izaerako 

aurrekontuen prozesu bat jarri du martxan. Oraingo honetan, 2020. urteko 

aurrekontuei buruzkoa izango da prozesua.  

LEHENENGO FASEA 2019ko urtarrilaren 12a eta 23a bitartean egin zen, 

eta udalerriko bizilagunen ekarpenak jasotzea izan zen helburua. Zentzu 

horretan, prozesuan parte hartu zuten getxotarren iritziak balio izan zuen 

edukiz betetzeko parte-hartze prozesuaren BIGARREN FASE honetako 

proiektuak. 2019ko martxoaren 22a eta apirilaren 4a bitartean egin da fase 

hori.  

Herritarren parte-hartzetik hainbat aukera eta abantaila eratortzen dira, eta 

horiek, modernoa, eraginkorra, gardena eta, batez ere, herritarrekiko 

gertukoa den tokiko erakundea finkatzen laguntzen dute. Prozesuak 

honako helburu hauek ditu: 

� Herritarrak udal gobernuarekin lotzea, erakundearen lana eta 

kudeaketa ezagutaraziz.  

� Gure bizilagunen lehentasunak eta beharrak ezagutzea eta denen 

eskaera errealekin bat datozen irtenbideak eskaintzea. 

� Getxoko bizilagunen protagonismo aktiboa sustatzea, herritarrak ez 

daitezen izan lurraldeko bizitza publikoaren ikusle soilak. 

� Herritar ahaldunduekin, kudeaketa publikoan arrazoiduna, 

eraginkorra eta gardena den udala indartzea. 

� Hausnarketa aktiborako, eztabaidarako eta elkartasunerako bideak 

irekitzea, herritarren eta tokiko erakundearen arteko elkarrizketa eta 

komunikazioa hobetzen lagunduko dutenak. 
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� Herritar, ordezkari politiko eta teknikariekin egiaztatutako aurrekontu 

irekiak onartzea.   

Hainbat motatako 1021 ekarpen bildu zituen lehenengo fasetik, bigarren 

fase honetan herritarrek balioztatu eta lehenetsi beharreko hainbat 

proiektu atera ziren.  

Honako hauek dira esleitutako proiektu eta kostuak:  

PROPOSA

MENAREN IZENA ZENBATEKOA 

 
Parte hartzeko beharrezkoa izan zen aurkeztutako proiektu guztiei 1etik 

8ra arteko puntuazioa ematea.  

Getxoko Udalak 1.000.000 € bideratu ditu prozesu horretara; beraz, ez 

litzateke posible izango proposatutako proiektu guztiak gauzatzea, 

proiektuaren batukari orokorra prozesurako eman den zenbatekoa baino 

handiagoa da eta.  

Jarraian, lehenengo zein bigarren parte-hartze faseetan herritarrek parte 

hartzeko jarritako bideak zehazten dira:  

a) Sareko galdetegia (gaitasun teknologikoak dituzten erabiltzaileei 

beren-beregi zuzendutakoa). 
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b) Kutxak Fadurako, Gobelako eta Andra Mariko kiroldegietan eta 

Herritarren Arretarako Bulegoetan. 

c) E-maila, eskaneatutako galdetegiak gobernuirekia@getxo.eus 

helbidera bidaliz.  

d) Herritarren ekarpenak jasotzea erraztuko duten parte hartzeko 

postontziak. Bertan, aldez aurretik postontzietan utzi diren 

paperezko galdetegiak sartu beharko dira. Parte-hartzeko 

postontziak toki estrategikoetan kokatu dira (Algorta, Areeta eta 

Bidezabalgo metro-irteeren inguruan), udalerrian prozesuaren 

hedadura egokia eta herritarrak ekimenera sartu ahal izatea 

bermatzeko xedearekin. 

e) Ekimen parte-hartzailea, kalean karpak jarriz. Zehazki, honako 

kokapen hauetan: 

• Areetako metro geltokiaren inguruetan.  

• Bidezabalgo metro geltokiaren inguruetan. 

• Algortako metro geltokiaren inguruetan. 
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1. PROZESUAREN AZALPENA  

Beste batzuetan egin izan den moduan, herritarrei zuzendutako aurrez 

aurreko parte-hartze bideak eta bide birtualak batzen dituen metodologia 

baten bitartez egituratu da 2020ko parte-hartze izaerako aurrekontuen 

prozesua.  

Zehazki, udalerrian erroldatuta dagoen 16 urtetik gorako edozein 

pertsonak izan du parte hartzeko aukera; bai eta elkarteek, fundazioek, 

sindikatuek, enpresa-elkarteek, elkargo profesionalek, zuzenbide publikoko 

korporazioek eta udalerrian errotuak dauden eta izaera juridikoa duten arlo 

ezberdinetako erakundeek.  

Beste batzuetan bezala, komunikazioa publizitatea eta prozesuaren 

ikusgaitasuna honako bide hauen bidez integratu dituen sozializazioan 

oinarritu da: 

� Prozesuaren zabalkundea, Getxoberri udal astekariaren bidez. 

� Sare sozial instituzionalak. 

 

 

 

 

 

PARTE-HARTZE MAILA 

Bigarren fasean zehar, guztira, 754 galdetegi jaso dira beteta. Horietatik 100 

baztertu egin dira, hainbat arrazoi tarteko.  

Bahetze horren ostean, 654 galdetegi baliozkoen datuak aztertu dira, 

honela banatuta:  
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  BALIOZKOAK BALIOGABEAK GUZTIRA 

POSTA ELEKTRONIKOA 26 0 26 

KARPAK 113 25 138 

GUTUNONTZI ETA BOTO-
ONTZIAK 

361 53 414 

WEBGUNEA 154 22 176 

GUZTIRA 654 100 754 

 

Nabarmentzekoa da parte hartu duten gehienek hainbat udal eraikinetan 

jarritako gutunontzi eta boto-ontzien bidez egin dutela. Hala, horietan 

414 galdetegi jaso dira guztira.  

 

 

Sexuaren araberako irakurketari dagokionez, parte hartzaileen erdia baino 

gehiago emakumeak izan dira.  
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Adinaren araberako profilari begiratuz gero, ordea, goiko histograman 

erpin nabarmen bat dago 36 eta 42 urte bitartean, bai eta 62 eta 75 

urte bitarteko pertsonetan ere. Galdetegien erdia baino gehiago bi adin-

tarte horietan dauden pertsonek osatu dituzte.  

Gazteena oraindik mobilizatzeke dagoen sektorea da. Hortaz, 

prozesuan parte hartu dutenen parte txiki bat baino ez dira; izan ere, 30 

urtetik beherako 42 pertsonak soilik hartu dute parte (guztira 754 parte-

hartzaile izan dira).  

Oharra: (aplikazioak automatikoki sortzen ditu bitarteak; ondorioz, elkarren 

artean gainjartzen dira). 
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Goiko grafikoan ikus daitekeenez, emakumeen parte hartzea handiagoa 

izan da 46 eta 65 urte bitartekoengan. Aldiz, gizonezkoen kasuan, parte-

hartzerik handiena 66 urtetik gorakoen artean izan da.  

Gazteenen parte-hartze maila diskretua izan da gizonengan zein 

emakumeengan. 
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2. EMAITZAK  

2.1 Parte-hartzearen emaitzak 

Jarraian, 2020ko udal aurrekontuetan herritarrek parte hartzeko bigarren fase 

honetan aurkeztutako zortzi proiektuen lehenespenari dagozkion datuak eta 

emaitzak aurkeztuko dira.   

 

 

 

Datuak ustiatu ostean, ikus daiteke lehenengo hiru proiektuen artean 

ezberdintasun gutxi daudela.  

Algortako geltokiko plazako lurpeko pasabidea egokitzeko proiektua 

lehenengo postuan sailkatu da. Hala ere, puntu gutxiko aldea izan du 

Portu Zaharreko zabaldegia hobetzeko proiektuarekin eta Areetako 
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geltokia egokitzeari buruzkoarekin. Umeentzako jolas-parke bat estaltzeko 

proiektuak ere 3000 puntu baino gehiago eskuratu ditu.  

Bestalde, lorategi bertikala, Aixerrotaren argiztapena eta seinaletika izan 

dira babes gutxien jaso dutenak. 

 

 

Goiko grafikoa proiektu bakoitzak lortutako puntuazioari buruzkoa da.  

Ikus daitekeen moduan, puntuen banaketa nahiko parekatua izan da 

lehenengo hiru proiektuen artean; izan ere, tartea hamartar batekoa baino 

ez da.  

Hala ere, tarte nabarmena dago lorategi bertikalen eta Aixerrotaren 

argiztapenaren proiektuen eta lehenengo postuetan sailkatutakoen artean.  

 


