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Aurkezpena 
 
Aurten ere Getxo Udalak parte-hartze izaerako aurrekontuen prozesu bat jarri 
du martxan. 
LEHENENGO FASEA otsailaren 25ean hasi zen eta martxoaren 14an amaitu zen; 
udalerriko bizilagunen ekarpenak jasotzea izan zen fase horren helburua. 
Zentzu horretan, prozesuan parte hartu zuten getxotarren iritziak balio izan 
zuen edukiz betetzeko parte-hartze prozesuaren BIGARREN FASE honetako 
proiektuak. 2021eko ekainaren 10a eta 24a bitartean egin da fase hori. 
Hainbat motatako ekarpenak bildu zituen lehenengo fasetik, bigarren fase 
honetan herritarrek balioztatu eta lehenetsi beharreko hainbat proiektu atera 
ziren. Honako hauek dira esleitutako proiektu eta kostuak: 
II. FASEAN HERRITARREK LEHENETSI BEHARREKO PROIEKTUAK 
 

 
PROPOSAMENAREN IZENA GASTUAREN ZENBATEKOA 

Parke bat estaltzea 425.000 € 
Berraktibazio soziokulturalerako programa 
berezia 

250.000 € 

Gabriel Ramos Urangako parkea eta 
bidezidorrak hobetzea 

125.000 € 

Kostaldeko pasealekuak hobetzea 250.000€ 
Fadurako trinketea margotu eta egokitzea 20.000€ 
Wifi sarbidea udalerriko hainbat puntutan 20.000€ 
Feminismoaren aldeko kontzientzia eta 
ekintzak sustatzea 

12.000€ 

Udalerriko bide publikoen inbentarioa egin 
eta argitaratzea 

5.000€ 

 
Parte hartzeko beharrezkoa izan zen aurkeztutako proiektu guztiei 1etik 8ra 
arteko puntuazioa ematea. 
Getxoko Udalak 1.000.000 € bideratu ditu parte-hartze izaerako 
aurrekontuetara; beraz, ez litzateke posible izango proposatutako proiektu 
guztiak gauzatzea, proiektu guztien batukari orokorra prozesurako eman den 
zenbatekoa baino handiagoa da eta. 
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Jarraian, parte-hartzearen lehenengo zein bigarren faseetan herritarrek parte 
hartzeko jarritako bideak zehazten dira. 

 Algortako eta Areeta-Romoko  Herritarren Arretarako Bulegoetan, Fadurako 
eta Gobelako kiroldegietan, Villamonteko Kultur Etxean, RKEn eta San Nikolas 
liburutegian kokatutako hautestontzien bidez.  

 Posta elektronikoa: fotografiaatutako edo eskaneatutako galdetegiak 
gobernuirekia@getxo.eus helbidera bidaliz.  

 Udal-webgunean erabilgarri dagoen inprimaki digitala betez. 
 Algortako, Areetako eta Bidezabalgo geltokien eta Andra Mariko 

kiroldegiaren inguruan jarri diren postontzietan inprimakia sartuz. 

 

Prozesuaren deskribapena 
Partaidetza aurrekontuen prozesua herritarrentzako xedatuak dauden parte-
hartzerako aurrez aurreko bideak eta bide birtualak batzen dituen metodologia 
baten bitartez egituratu da. 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. 
Komunikazio-prozesua publizitatea eta prozesuaren ikusaraztea honako bide 
hauen bidez integratu dituen sozializazioan oinarritu da: 

- Prozesuaren zabalkundea, Getxoberri udal astekariaren bidez. 
- Sare sozial instituzionalak. 
- Prozesuaren sustapenerako bideoak (fase bakoitzaren bideo bat) 

Emaitzak 
Parte-hartzearen emaitzak 
Bigarren fasean zehar proiektuen balorazioekin betetako 347 galdetegi 
baliodun jaso ziren. 
Balorazio hauen emaitza hauxe izan da: 

1- Parke bat estaltzea (425.000 €) 1848 
2- Kostaldeko pasealekuak hobetzea (250.000 €) 1834 
3- Berraktibazio soziokulturalerako programa berezia (250.000 €) 1677 
4- Udalerriko bide publikoen inbentarioa egitea eta argitaratzea (5.000 €) 1608 
5- Feminismoaren aldeko kontzientzia eta ekintzak sustatzea (12.000 €) 1440 
6- Gabriel Ramos Urangako parkea eta bidezidorrak hobetzea (125.000€) 1396 
7- Fadurako trinketea margotu eta egokitzea (20.000€) 1375 
8- Wifi sarbidea udalerriko hainbat puntutan (20.000 €) 1314 

 
Ikus daitekeen bezala, "Parke bat estaltzea" izan zen proiektu bozkatuena. 
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Bigarren tokian, "Kostaldeko pasealekuak hobetzea" eta hirugarren tokian 
"Berraktibazio soziokulturalerako programa berezia". 
Bestalde, azken tokian "Fadurako trinketea margotu eta egokitzea" eta "Wifi 
sarbidea udalerriko hainbat puntutan" geratu ziren. 
Erdibidean aurkitzen dira "Udalerriko bide publikoen inbentarioa egitea eta 
argitaratzea", "Feminismoaren aldeko kontzientzia eta ekintzak sustatzea" eta 
"Gabriel Ramos Urangako parkea eta bidezidorrak hobetzea". 
 
Emaitzen erantzuna eta itzulketa 
 
Jaso diren datuak ikusita, Udaletik honako erantzun hauek eman dira itzulketa 
eta prozesuaren itxiera kontzeptu pean. 
"Parke bat estaltzea" proposamenik bozkatuena izan da 2022ko parte-hartze 
izaerako aurrekontuen proiektuak lehenesteko fasean. 
Hurrengo proiektu bozkatuenak izan dira  "Kostaldeko pasealekuak hobetzea" 
eta "Berraktibazio soziokulturalerako programa berezia". 
Prozesuan zehar adierazten zen legez, proiektu horiek gauzatzeko xedaturiko 
aurrekontu-partida milioi bat eurokoa da; horrekin jarriko dira martxan 
hurrengo proiektuak.  
PROIEKTUA PUNTUAZIOA ZENBATEKOA 
Parke bat estaltzea 1848 425.000€ 
Kostaldeko 
pasealekuak 
hobetzea 

1834 250.000€ 

Berraktibazio 
soziokulturalerako 
programa berezia 

1677 250.000€ 

Udalerriko bide 
publikoen 
inbentarioa egin eta 
argitaratzea 

1608 5.000€ 

Feminismoaren 
aldeko kontzientzia 
eta ekintzak 
sustatzea 

1440 12.000€ 

  942.000€ 
 
Udalaren arabera, 2022ko udal aurrekontuetan ekarpen horiek sartzeko 
herritarrek izan duten parte-hartzea positiboa izan da. 
 
 
 


