
AURREKONTUAK 2019
Herritarrekin elkarhartzen



Batzarraren egitura:

Balantze 
orokorra

• Herri azpiegiturak

• Politika industriala

• Egitasmo berriak

• Kultura

• Ongizate

• Berdintasuna

2019ko 
aurrekontuak

• Sarrerak

• Gastuak

• Zorraren eta 
aurrekontuaren 
eboluzioa

Auzoa



Balantze orokorra: LEGEGINTZALDIA

• HERRI AZPIEGITURAK->(irisgarritasuna, jarduera fisikoa, ingurugiroa, puntu ilunak, 
mugikortasuna, energiaren kontsumoaren optimizazioa…)

• Instalazioak: kiroldegia, Madalensoro, Bidegorria 

• Oinezko bideak eta errepideak: espaloiak (Talaia, Ihurrita, Juansendo, Katalintxo, Mendibil, 
Tronpeo, ML, Karrika, Altzibar-Iturriotz, Bidegaina, Legarrea, Ganboxa), bidegorriarekin 
loturak, Elorrondo, Arbelaitz bidea, Ibargain parke ondoa…



Balantze orokorra: LEGEGINTZALDIA

• HERRI AZPIEGITURAK->(irisgarritasuna, jarduera fisikoa, ingurugiroa, puntu ilunak, 
mugikortasuna, energiaren kontsumoaren optimizazioa…)

• Herri bideak: 15

• Aparkalekuak: Ehplaza, Iparralde etorbidea, beheko plaza, Ganboxa, Lartzabal etxadia

• Saneamendua eta ur-hoditeria: Bidegorriko ardatza, Karrika, Talaia, Ihurrita, Juansendo, 
Ibarre-Iturriotz, Altzibar-Iturriotz

• Energia trantsizioa->argiteri publikoaren berriztapen programa…



Balantze orokorra: LEGEGINTZALDIA

• HERRI AZPIEGITURAK: abiatuta
• Mendiburu 14 eraikina: zerbitzu anitzeko azpiegitura

• Kultur-aretoa

• Jubilatuen etxea

• Euskalgintza+Oiartzun irratia

• Arizmendi
• Areto anitza: erakusketak, hitzaldiak…

• Ondarearen museoa

• Turismo bulegoa



Balantze orokorra: LEGEGINTZALDIA

• POLITIKA INDUSTRIALA->POLIGONOAK: enpresak erakarri/mantendu, 
enplegua sortu eta sektore industriala indartu

• Diagnostiko orokorra

• Etengabeko berrikuntzak eta eguneratzea
• Aranguren poligonoa

• Ihurrita poligonoa

• Lanbarren

• Lintzirin->plan integrala (argiteria, oinezko bidea, sarrera-irteerak, saneamendua)-> 
Emaitza: eraikinen okupazio industriala



Balantze orokorra: LEGEGINTZALDIA

• EGITASMO BERRIAK: 

• Etxebizitza: etxe hutsen azterketa, gazteen diagnostikoa, bulegoa zabaldu        
->etxe hutsak alokairura bideratzeko programa

• Merkataritza suspertzeko plangintza->Itturrirekin lankidetza

• Lurbizi->lehen sektorean apustua-> Makutsoko baratzak

• Larre-plana: mendi garbiketa programa, auzolana



Balantze orokorra: LEGEGINTZALDIA

• KULTURA: 

• Aurrekontuaren eboluzioa: 2015-2018-> %18
• Kultur aretoaren lanketa->eragileekin elkarlanean

• Ondarearen berreskurapena: 
• Dokumentazio programa->herri artxiboa osatzeko pausuak

• Arizmendi

• Beloaga



Balantze orokorra: LEGEGINTZALDIA

• ONGIZATE->herritar guztien bizitza duina
• Zerbitzuak indartu

• Aurrekontuen eboluzioa 2015-2018-> %22.6

• Etxez etxeko zerbitzua hobetu eta indartu

• Udal arreta hobetzeko proiektua->Fermiñenera

• BERDINTASUNA
• Saila sortu->teknikaria kontratatu

• Diagnostikoa eta plangintza

• Indarkeriaren aurkako protokoloa

• Proiektuak: puntu ilunen azterketa, jai parekideen lanketa



Balantze orokorra: LEGEGINTZALDIA

• Hitzarmenak eta akordioak: 
• Errepide saila eta enpresak: Lintziringo biziberritzea

• Kirola: Madalensoro

• Mugikortasuna: Bidegorria

• Mendiak: Larre plana

• Etxebide

• Diru laguntzak: 
• Efizientzi energetikoa, herri bideak… 

• Guztira: 2.900.000€



Balantze orokorra: LEGEGINTZALDIA

• PARTEHARTZEA: herritarrekin elkar hartzen
• Auzo bilerak urtero. Legegintzaldian 50. 

• Gazteen etxe bizitzen beharren azterketa. 

• Mugikortasun ohituren azterketa. 

• Merkataritza suspertzeko plangintza. 

• Mendiburu 14 eraikinaren inguruko prozesu partehartzailea.

• Arizmendi eta ondarearen berreskurapen prozesua. 

• Madalensoroko berrikuntza orokorra.

• Larre plana

• Etengabeko ekarpenen balorazioa eta bilerak. 
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Balantze orokorra: eboluzio ekonomikoa
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2019ko aurrekontuak

16.751.174,88€

SARRERAK %0,68↑
Ordenantza fiskalak %2,3↑

(KPIren igoera)

GASTUAK

14.220.955€ ohikoak

2.530.219,88€ 
inbertsioak



2019ko aurrekontuak: SARRERAK

5.684.000,00
34%

300.000,00
2%

3.016.454,00
18%

7.503.019,88
45%

62.400,00
0%

185.300,00
1%

ZUZENEKO ZERGAK

ZEHARKAKO ZERGAK

TASAK

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

ONDARE SARRERAK

KAPITAL TRANSFERENTZIAK



2019ko aurrekontuak: GASTUAK

5.405.580,68
32%
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31%

49.138,21
0%

3.104.573,33
19%

2.530.219,88
15%
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FINANTZA PASIBOAK



ARRAGUA

• Aparkalekua eta kirolgunea

• Ganboxa berrantolaketa: bidea-aparkalekua

• Frontoia: pintatu eta txukundu->urrian

• Galiboa

• Taxi geltokia

• Mantenu lanak

• Igogailua eta topoko bukaera 2019rako



ARRAGUA



ITURRIOTZ

• Tronpeo

• Beheko soroa txukundu

• Altzibar-Iturriotz espaloia

• Herri bideak: Portugal bidea

• Horma etxeko espaloia

• Xorrolako geltokia

• Garbuno aurrea asfaltatu



UGALDETXO

• Espaloiak: Juansendo, Ihurrita, Mendibil, Katalintxo

• Intxixuko semaforoa

• Iradi bidea: txipito

• Atamitxeko zubia

• Igerobi bidea-Bidegorria lotura?

• Auzo lokala?

• Ibarreko espaloia?







GURUTZE

• Bizardia atzeko pareta

• Frontoitik aparkalekura argiztapena

• Eskaera txikiak: 
• Piboteak

• Itoizurak

• Lanbarrenera doazenentzako seinaleak: Arkaleko bidea, Maldaburu bidea

• Bizardia plazako barandak txukundu eta pintatu



KARRIKA

• Herri bideak: larrialdi irteera, Oieleku bidea

• Errekako errekaltzea

• Sarrera berritu: oinezko bide segurua

• Saneamendua: 11 etxe kolektorera lotu

• Bidegorria

• Plaza txukundu eta haur parkea















Aurrekontua: 9000€



Aurrekontua: 6000€



Aurrekontua: 5500€





ALTZIBAR

• Haur parkeak berritu: Klarene, Agerrealde, Kaleberria

• Uharteko zubi ondoko txokoa txukundu

• Mikeleteko hirukia txukundu

• Auzoko lokala egokitu

• Altzibar-Iturriotz espaloia

• Cadarso atera auzotik

• Cadarso bota

• Urbanizazio proiektua: beheko auzoko proiektua egin



ERGOIEN

• Herri bideak

• Arbelaitz bidea-Bidegorria

• Mantenu lanak

• Matxiyo-Bidegorria loturaren azterketa



ELIZALDE

• Bidegainako espaloia eta aparkalekuen berrantolaketa

• EH plazako aparkalekuko lurra aldatu

• Manuel lekuonako obra

• Rafael Pikabeako kirolgunea berritu

• Legarreako obra

• Elorrondo (Herriondo-kooperatiba)

• Kiroldegitik plazarako bidea argiztatu eta lurra egokitu

• Beheko plazan aparkaleku berria

• Proiektu idazketak: 
• Santusene-Elorrondo asfaltatu+Beluteneko geltokia
• Rafael Pikabea: Ugaldetxotik plazaraino asfaltatzea eta oinezko bidea
• Sibeluts kaleko espaloia bukatu



ESKERRIK ASKO
www.oiartzun.eus

Joan aurretik bete mesedez balorazio orria.

http://www.oiartzun.eus/

