
Aurrekontuak 2021
Auzo batzarrak



Protokoloa



Covid-19a

LEHENTASUNAK: 

• Pertsonak erdigunean

• Enplegua mantendu

• Gizarte zerbitzuak eta arreta indartu



Alarma egoeran hartutako neurriak

• Anbulategiarekin harremana

• Gizarte zerbitzuak: etxez etxeko zerbitzua, adinekoei deiak, erosketak, 
adin txikikoei laguntza…

• Petra Lekuonari laguntza 

• Bolondres sarearekin koordinazioa

• Garbiketa

• Ogasuna: egutegi fiskala, dirulaguntzak

• Langile eta zerbitzuak mantentzea: kiroldegia, haurreskola…



Aurrekontuan eragina

Fondo foraleko ekarpena %20 jaitsi (1.480.000€)

Zerbitzu batzuen kostua igo: garbiketa, haurreskola, kiroldegia…

Dirulaguntza lerro berriak sortu 

Inbertsio batzuk bertan behera



Urteko balorazioa

• Oinarrizko mantenua

• Garbiketa eta segurtasuna

• Inbertsioak: 
• Proiektu txikiak: saneamendua, auzotako lanak

• Landetxeko eraikina->martxan

• Arizmendi->obra bukatua, zabalera proiektua martxan

• Herri bideak

• Poligonoak (Talaia, Lanbarren)

• Ugaldetxoko auzo lokala



2021eko aurrekontu zirriborroa

16.586.692,00€

(-%6)

Sarrerak

Fondo foralaren 
murrizketa

Zergak eta tasak 
mantendu

Gastuak

Ohiko gastuak (%90)

Inbertsioak (%10)
Landetxeko eraikineko 

konpromezua



Sarrerak

6.002.500,00 €; 36%

300.000,00 €; 2%

3.114.660,00 €; 19%

7.107.365,00 €; 43%

62.165,00 €; 0%

Zuzeneko zergak Zeharkako zergak Tasak Fondo forala Ondare sarrerak



Gastuak

5.856.687,54 €; 35%

5.378.437,67 €; 33%

3.260.510,17 €; 20%

235.640,00 €; 1%

16.797,79 €; 0%

41.659,75 €; 0% 1.739.101,36 €; 11%

Pertsonal gastuak Ondasun eta zerbitzuak Dirulaguntzak Maileguak

Interesak Kapital transferentziak Inbertsioak



Zorra
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ZORRA AURREKONTUA



Herriko proiektuak 2021

• Gizarte zerbitzuak

• Kultura: 
• Arizmendienea: irekiera prestatzen
• Landetxeko eraikina

• Lehen sektorea: Lurbizi

• Merkataritza txikia

• Mugikortasun plana: 
• Aparkalekuen egoera
• Trafiko azterketa
• Oinezko eta bizikleten bideak



Arragua

• Igogailua martxan

• Larrezabaleta-Ganboxa espaloia: antideslizantea

• Mantenu lanak

• Lartzabal etxadiko parkea berritu





Altzibar

• Urbanizazioa

• Aparkalekuen egoera
• Autokarabanak Klarenen->galiboa

• Agerrealdeko zoladuran konponketak

• Trenbideko zubiaren baranda berritu

• Mantenu lanak: Olaldeko parkeko lorategiko ixkina konpondu, 
bidegorriko komuneko argiteria jarri, Agerrealdeko garajetara urik ez 
sartzeko lorategietan konponketa…



URBANIZAZIO-PROIEKTUA: 
Aurrekontua: 1.619.983,99€
• Argiteria
• Gasa
• Ur-hornidura
• Saneamentua
• Telekomunikazioa
• Zoladura



Elizalde

• Erriberene kaleko argiteria berritu

• Bidegainako zebrabideko argiteria prestatzen

• Ormazabaleneako oinezkoen sarrera-irteeran kojinak jartzear

• EHplaza: moto eta bizikletentzako aparkalekua antolatu

• Arraskuelarre kaleko antolaketa



Arraskuelarre kalea









Ergoien

• Arpide bideko kunetak konpondu

• Argiñeneko herribidea (erreka bideratuz)

• Markesina jarriko da



Iturriotz

• Aparkalekuen pintaketa esleituta

• Ozentzio 28 aurrekaldean txukunketak

• Mantenua: estolderia, garbiketa, soroko iturria…





Karrika

• Markesina plazan: esleituta

• Plazako pintaketak (zebrabidea, oinezko bidea)

• Abiadura seinaleak 

• Frontoiko txapa eta estolda

• Haur parkea



Ugaldetxo

• Auzoko lokala

• Tuneleko lurra eta argiteria berritua

• Skate parkeko konponketak

• Bidegorria-Igerobi bidea lotura txukuntzeko

• Kalexako jardinak kentzea pendiente



Auzo lokala





Gurutze

• Plazako txukunketak: baranda, eskailerak…

• Aparkalekuak: 
• Mugikortasuna murriztua dutenentzat

• Pintaketa

• Depuradorako lanak (Añarbe)

• Santio bidean piboteak

• Etxebizitzak: 8 etxebizitza 





Eskerrik asko
www.oiartzun.eus


