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Jarraian aurkezten den txostenak Ni Pasaiagile Naiz! Prozesuaren nondik norakoak biltzen ditu.
2017ko apirilean hasita, Pasaiako Udalak partaidetzazko aurrekontuen prozesua burutu du,
herritarren erabakiaren esku utziaz Udal Aurrekontuaren 400.000€.
Partaidetzazko Aurrekontuak herritarrek udal politika publikoetan parte hartu eta eragiteko
tresna garrantzitsua dira, herritarren behar eta hobekuntza proposamenak zuzenean landu eta
jorratzen direlarik.
Pasaiako Udalak, beste hainbat partaidetza prozesu abiatu arren, partaidetzazko aurrekontuen
metodologia jarraituaz egindako lehendabizikoa izan dugu honakoa, eta Aztiker Soziologia
Ikergunearen aholkularitzarekin garatu du.
Prozesuaren lan fase guztiak era egokian garatu ahal izateko, Pasaiako Udaleko arduradun eta
teknikarien lan eta esfortzua ezinbestekoa izan da, eta sarrera honetan, egindako lan hori
balioan jarri nahi da.
Horrez gain, pasaitarrek egindako ekarpenak eta beraien parte hartzea izan da prozesu honen
motore eta subjektu nagusia. Hori dela eta, eskerrak eman nahi dira modu baten edo bestean
prozesuaren parte izan diren herritar guztiei.
Txosten honek, prozesuan emandako urrats eta erabaki guztiak biltzen ditu urratsez urrats,
eta era sintetiko batean, prozesuaren xehetasun guztien berri ematea da bere helburua.

4

PARTAIDETZAZAKO AURREKONTUAK PASAIAN, 2017

Lehen atal honek partaidetza aurrekontuen abiatzean hartutako erabakiak eta antolaketa biltzen
ditu.
2017ko apiril eta maiatz artean garatu da prozesuaren “0” fasea, hilabeteko epean, gutxi
gorabehera. Prozesuaren antolaketa, baldintza eta denborei dagozkion erabaki guztiak hartzeko
garaia izan da.
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1.1. HELBURUAK
Pasaian garatu den proiektuak jarraian datozen helburuak lortu nahi izan ditu:

 HELBURU OROKORRAK:
 Pasaiako Udal Aurrekontuen zati bat herritarrei aurkeztu, beraiekin eztabaidatu eta
adostea.

 HELBURU ZEHATZAK:
 Hainbat beharrizanen inguruan pasaiatarrek duten egoera eta pertzepzioa identifikatu eta
neurtu, eremu eta barruti desberdinetan.
 Udalerriko bizilagunen beharretan oinarritutako inbertsio proposamenak jaso.
 Herritarrekin prozesu pedagogiko bat gauzatu, egunerokotasunetik abiatzen diren ekarpen
eta ezagutza indibidualak balioan jarri, eta deliberazio lan bat sustatu beste eremu eta
barrutien beharrak ezagutu eta haiekiko enpatia sustatzeko.
 Elkarbizitza sustatuko duten elementuak adostu herritarren balorazio eta iritzietatik
abiatuta.
 Pasaiako Badiaren biziberritzeari dagokionez, jarduketak erabakitzeko orduan herritarren
iritzia jasotzeko tresna bat gehiago izatea.

 ZEHARKAKO HELBURUAK:
 Parte-hartze eta elkarlanaren kultura sustatu instituzio publikoen, elkarteen eta
herritarren artean.
 Prozesuko parte hartzaile guztien arteko berdintasuna eta bakoitzaren garrantzia
sustatu, edozein dela ere norberaren rola, herrian duen funtzioa edo ardura, generoa,
jatorria…
 Komunitate ikuspegia eta pertenentzia sentimendua landu, talde lanerako espazioak
sortuz.
 Erakundearen urteroko aurrekontuen plangintzan parte-hartzea txertatzea.
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1.2. PROZESUAREN KONPROMISO OROKORRA

1.2.1. ALDERDIEN ARTEKO EZTABAIDA ETA ADOSTASUNAK
Maiatzaren 11n prozesuaren nondik norakoak aurkeztu ondoren, beste egun bat jartzea
adostu da bertaratutako guztiek kontrastea egin ahal izan dezaten.
Maiatzaren 17an konpromiso politikorako puntuak adostu dira:

-

Prozesu honetan, udal aurrekontuen zati bat eztabaidatu eta adostuko da: 400.000€
bi urtetan burutzeko. Aurrekontu poltsa hau Udal inbertsioetako atalari dagokionea
izango da, 2018 eta 2019ko aurrekontuetan banatua.

-

Ez da egongo minimorik inongo barrutirentzat. Hau da, posible da barruti batean ez
egokitzea proposamen minimo bat edo proposamen bakar bat ere.

-

100.000€ko gehienezko aurrekontua izango dute proposamenek, bermatu ahal
izateko aurrekontu guztia ez dela proposamen bakar batean erabiliko.

-

Ordezkari politikoak ez dira proposamenak jasotzeko bileretara joango, eztabaida ez
baldintzatu eta bertan ez eragiteko.

-

Prozesu honen konpromiso politikoari garrantzia emateko, talde politiko bakoitzeko
pertsona batek edo bik parte hartuko dute maiatzaren 26ko prentsaurrekoan,
11:00etan Udaletxean.

-

Prozesua amaitzean, talde politikoek plenoan onartuko dituzte aho batez prozesuaren
emaitzak (zertara zuzenduko diren 400.000€ak).

Adostutakoaz gain, honako ideiak eta ekarpenak jaso dira:

-

Prozesuari “Aurrekontu parte-hartzaileak” deitu behar ote zaion zalantza.

-

Prozesuaren azalpena aldatzeko eskatzen da, “aurrekontua erabakitzeko” beharrean
“aurrekontuaren zati bat” aipatu beharko litzateke.

-

Komunikazio eta logo kanpaina: “pasaiagilea naiz” izan daiteke, Udalaren beste
prozesu batzuetan ere erabili dena; beste aukera bat bezala “construyendo Pasaia,
Pasaia eraikiz” jaso da.

-

Proposamenak neurtu eta lehentasunak jartzeari
desberdinak izan dira baina ez da bat ere erabaki.

buruzko

eztabaida.

Idea
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1.3. PROZESUAN EZTABAIDAGAI EGONGO DEN AURREKONTUAREN
ATALA
Udal aurrekontua eztabaidagai eta erabakigai egon den prozesu honetarako, erabaki nagusiak
konpromiso politikorako lan bileretan hartu dira.
Udalak 400.000€ko aurrekontua jarri du herritarrek proposatu eta erabakitzen dutena
betearazteko. Kantitatea bi urteetarako udal aurrekontuan txertatzea aurreikusi da, 200.000€
2018rako, eta beste hainbeste 2019rako gutxi gorabehera.
Herritarrek eztabaidatu eta erabaki beharreko proposamenek 100.000€ko aurrekontu muga izan
dutela azaldu da lehenago. Hori dela eta, aurrekontu hau baina altuagoa izan eta udal eskumena
diren proposamenak ere jaso eta beste bide batetik landu dira prozesuan. Izan ere, udalak duen
aurrekontuaz gain, kanpo finantzaketa edota beste administrazio batekin lorturiko hitzarmen
bidez herritarren proposamenak garatzeko aukera ez da baztertu nahi izan.
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1.4. ANTOLAKETA
 PASAIAKO HERRITARRAK:
Pasaiako bizilagunen parte-hartzea da prozesu honetan benetako protagonista.
Kontuan hartu behar da Pasaiako errealitatearen ezaugarri oso berezi bat, hain zuzen,
herritarren eguneroko bizitzak lau udalerri nahiko “deskonektatuetan” funtzionatzen duela,
bai fisiko-geografikoki eta baita pertenentzia eta gertutasun sentimenduari dagokionez ere.
Horregatik, prozesu honetan garrantzia berezia du talde lanak eta behar desberdinekiko
enpatiak.
Garrantzitsua da proposamen metodologikoan adierazitako pauso guztiak lau barrutietan
gauzatzea (proposamenak jasotzeko bilerak egin, adibidez), ez bada hala antolatzen parte
hartzeko zailtasunak egon daitezkeela aurreikusten baita.
Errealitate honetaz gain, azpimarratzekoa da parte-hartzearen garrantzia, bai talde edo
elkarteekin lotutako bideetatik eta baita norbanako gisa ere. Zentzu horretan, Udalarekin
Komunikazio Plana adostu ondoren, difusio estrategiak adostu dira honako taldeengana
iristeko: parte hartzeko zailtasun handienak dituzten pertsona eta kolektiboak (edo gutxien
parte hartu ohi izaten dutenak), pertsona helduak, beste jatorrietakoak, gazteak eta
emakume helduak.

 UDALEKO LANGILEAK:
Nahiz eta parte hartze prozesu honen helburua herritarren proposamenak bideratu eta lantzea
den, ezinbestekoa da Udaleko kideek ere lan egitea prozesua modu egokian garatzeko.
Ildo honetan, garrantzitsua da ordezkari politikoen inplikazioa, jarraipena eta konpromisoa,
prozesu honen berme gisa ulertzen baitira.
Bestalde, teknikariek funtzio garrantzitsua dute, bereziki balorazio fasean. Hain justu,
beraiek izango dira herritarrek egindako proposamenen bideragarritasuna baloratuko
dutenak, eta herritarren proposamen horiek proposamen tekniko eta bideragarri bihurtuko
dituztenak.
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1.5. PROZESUAREN LAN FASEAK ETA EGUTEGIA
Txosten honen hurrengo ataletan era xehean aurkeztuko dira lan fase guztiak, horrexegatik, atal honetan, prozesuaren egitura orokorra
bakarrik aurkezten da, irakurleak hasieratik uler dezan ondoren datozen atalen edukiak.

PROZESUAREN
DISEINUA
PARTIDA
ADOSTU

KONPROMISO
POLITIKOA

KOMUNIKAZIO
PLANA

BEHARRIZANAK ETA
PROPOSAMENAK

SOZIALIZAZIOA

PROPOSAMENAK
maiatzaren 29a ekainaren 18a

BALORAZIO
POLITIKOA

BALORAZIO
TEKNIKO ETA
EKONOMIKOA

- Bilera / barrutiko

KOORDINAZIO
TALDEA OSATU
PROPOSAMENEN
AURKEZPEN
PUBLIKOA

PROPOSAMENEN
LEHENESTEA
BILERA IREKIAK
Bilera 1/Barrutiko

PROPOSAMENEN
ZABALPEN ETA
AUKERAKETA

SOZIALIZAZIOA

BOZKETA

EMAITZAREN
AURKEZPENA

- Buzoiak
- Weba

FORMAZIOA

PROPOSAMENEN
BALORAZIOA

LEHENENGO
ITZULKETA
DOKUMENTUA

BALORAZIOA
ETA
JARRAIPENA
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APIRILA
1. FASEA: PROZESUAREN DISEINUA
Aurrekontua adostu
Konpromiso politikoa
Koordinazio taldea
Komunikazio plana
Formazioa
2. FASEA: PROPOSAMENAK JASOTZEA
Prozesuaren sozializazioa
Proposamenak jasotzea
Aurkezpena
3. FASEA: LEHENESTEA
Balorazio politikoa
Leheneste bilerak
Itzulketa dokumentua
4. FASEA: BALORAZIOA
Proposamenen antolaketa
Balorazio teknikoa
5. FASEA: ZABALPEN ETA AUKERAKETA
Proposamenen sozializazioa
Bozketa
Emaitza
Balorazioa eta jarraipena

MAIATZA

EKAINA

UZTAILA ABUZTUA IRAILA URRIA AZAROA
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1.6. KOMUNIKAZIOA

1.FASEA

2. FASEA

3. FASEA

4. FASEA

EUSKARRIA

EDUKIA

Komunikazio Plana

Prozesuan zehar erabili diren euskarriak eta bideak adostu, agente bakoitzaren zereginak adostu
(Udala eta Aztikerren artean).
Prozesuaren kronograma zehatza.
Logo edo markaren diseinua: Udalak beste partaidetza prozesu batzuetarako erabili duen Ni
Pasaiagile Naiz! Marka erabiltzea erabaki da.

Aurkezpena

Aurkezpen prentsaurrekoa burutu da. Bi helburu nagusi izan ditu: (1) prozesuaren aurkezpena
(ezaugarriak eta faseak), eta era zehatzagoan, proposamenak jasotzeko fasearen xehetasunak;
(2) konpromiso politikoa azaldu eta balioan jarri.
Ondoren, aurkezpenaren edukia prentsa ohar formatuan bidali zaie komunikabideei.

Informazio diptikoa

Etxez etxe banatu den diptikoak hainbat puntu jaso ditu: prozesua, udal konpromisoa,
proesuaren faseak eta proposamenak egiteko aukerak.

Web-a

Udalak webgunearen barnean atal berezitu bat sortu du, bi helbururekin: (1) prozesuari buruzko
informazioa ematea (faseak, fitxa teknikoak, etab.), eta (2) online parte hatzeko kanal bat
sortzea. Proposamenak egin eta bozkatzeko aukera egon da webgunearen bidez.
Web-ak bere egitekoa edo eragina izan du, beraz, prozesuaren fase guztietan.

Sare sozialak

Gaur egun Udalak dituen sare eta kanalak erabili dira prozesuaren berri emateko. Batez ere,
saio irekien deialdiak eta proposamenak egin eta bozkatzeko epeak komunikatu dira bitarteko
honekin. Lehen fasean abiatu arren, prozesu osoan zehar erabili dira.

Prentsa

Prentsa oharrak bidali dira proposamenak egiteko fasea hasterakoan, bitartean, eta amaieran.
Bertan azaldu dira proposamenak egiteko bitartekoak, epeak eta baldintzak, baita saio ireki
guztietarako deialdiak ere.

Mailing-a eta
elkarteen
erregistroa

Udalak dituen elkarte eta eragileen erregistroa erabili da informazio diptikoa iristarazteko,
proposamenak egiteko bitartekari gisa eta bileren deialdietarako.

Sare sozialak eta
web-a

Prozesuaren jarraipena egiteko eta informatzeko sare sozialen erabilerarekin jarraitu da.

Mailing-a eta
elkarteen
erregistroa

Udalaren erregistroa erabili da jasotako proposamen guztiak eta hurrengo deialdiak
iristarazteko.

Prentsa

Prentsa ohar bidez, proposamenak jasotzeko fasearen informazio eta xehetasun guztia zabaldu
dira: proposamen kopurua, ezaugarri nagusiak, intereseko gaiak, partaidetza datuak eta
proposamenak.

Sare sozialak eta
web-a

Prozesuaren jarraipena egiteko eta aurretik aipatutako guztia zabaltzeko erabili dira.

Mailing-a eta
elkarteen
erregistroa

Balorazio teknikoaren itzulketa eta prozesutik kanpo utzitako proposamenak partaide eta eragile
guztiei bidali zaizkie.

Prensa

Lehenengo fasearen emaitzak jasotzen dituen prentsa oharra: kanpoan gelditu den proposamen
kopurua, arrazoi nagusiak, etab. Bide batez, hurrengo faseen azalpen edo aurrerapena egiteko
ere baliatu da.

Sare sozialak eta
web-a

Prozesuaren jarraipena egiteko eta informatzeko bitarteko gisa baliatu dira.

Prentsa

Prentsa oharra edo prentsaurrekoa azken bozketara eramandako proposamenak aurkezteko,
baita azken fase honen epeak eta ezaugarriak ere. Bileren deialdiak.
Prozesuaren amaieran, Udal Aurrekontuan sartuko diren proposamenen aurkezpen publikoa egin
da azken fasearen datuak azaltzeko.

Web-a

Proposamenak bozkatzeko espazio bat egokitu da, internet bidez bozkatzeko aukera irekiaz.

Informazio /
bozketa diptikoa

Pasaiako etxebizitza guztietan euskarri fisiko bat banatu da. Bertan jasotzen ziren, batetik,
prozesuaren inguruko informazioa eta bozkatzeko baldintzak; eta, bestetik, proposamen guztiak
galdetegi formatuan.

Mailing-a,
elkarteen
erregistroa eta
sare sozialak

Azken fasearen sozializazioa, online bozkatzeko estekaren zabalpena.
Bozketaren azken emaitza.

5. FASEA
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1.7. FORMAZIOA
Aurrekontuen inguruko partaidetza prozesua abiatu den lehen urtea izanik, garrantzitsua izan
da formazioari ere tarte bat eskaintzea prozesuaren abiatze honetan. Izan ere, halako prozesua
martxan jartzeak hainbat lan eta eginbehar berri ekarri ditu udaleko langile, teknikari eta
ordezkari politikoentzat.
Formazioaren helburu nagusia prozesuaren osaera, epe eta eginbeharrez informatu eta
trebatzea izan da. Horretarako, bi bide nagusi erabili dira:
-

Alde batetik, ordezkari politikoekin konpromiso politikoa landu den saio berdinak baliatuz
prozesuaren eta bere helburu eta antolaketaren inguruko trebatze lana egin da.

-

Bestetik, teknikariek prozesu honetan duten lan eta paper garrantzitsua kontuan izanda,
formazio saio berezitu bat antolatu da eurekin. Bertara gonbidatu dira proposamenak
jasotzea aurreikusi zen sail guztietako teknikari bana.

Teknikarien saiorako prestatutako gidoiak formazio saioaren eduki nagusiak biltzen ditu:
1. Aurrekontu parte hartzaileak, zer dira eta nola egingo dugu pasaian?
1. Aurrekontu parte hartzaileen definizio labur bat(zuk)
2. Helburuak eta ezaugarriak
 Eztabaidagai dagoen aurrekontu partida: 400.000€
 Proposamen bakoitzaren aurrekontu muga: 100.000€
 Barrutika ez gutxienekorik, ezta baldintzarik ere.
 Adostasun politikoa
3. Pasaiarako antolatutako prozesuaren lan faseak aurkeztu
2. Teknikariek zuzenean: proposamenen balorazioa
4. Balorazio teknikoak egiteko irizpideak
5. Proposamenak baloratzeko fitxa
6. Balorazio fitxak aurkezteko epeak adostu
7. Proposamena garatu ondoren betetzeko fitxa eta itzulketa
8. Amaieran prozesuaren balorazio fitxa pasako dela adierazi, lan fase honen
balorazioa egiteko.

Lan saioari dagokionean, azpimarratzekoak dira:
-

Prozesuaren lan faseen azalpena, atalez atal. Teknikariek prozesuko atal guztietan parte
hartu ez badute ere, prozesua bere osotasunean ezagutu eta ikuspegi orokorra izateko
helburuarekin egin da aurkezpena.

-

Teknikarien balorazioaren fasea. Era xehe eta sakonagoan landu da teknikariek eurek
izango duten lanaren deskribapena eginez, aurreikusitako epeak azaldu eta baita
lanerako prozedura ere.

-

Bitarteko bakoitzaren azalpen zehatza. Aholkularitzak hainbat euskarri sortu ditu bi
helburu nagusirekin: lehena, teknikarien lana erraztea; eta bigarrena, teknikarien
ekarpenak formatu berean jasotzea ondoren herritarrei aurkezteko euskarrietan
koherentzia mantentzeko.
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1.8. ZEHARKAKOTASUNA
Udal Aurrekontuak kudeaketarako zeharkako tresna garrantzitsuenetako bat direla ulertuz gero,
eremu honetan eta prozesuari dagokion eremu guztietan hainbat elementu kontuan izan dira.
Besteak beste, genero ikuspegia, hizkuntza, adina eta barrutia prozesu osoan zehar zaidu diren
elementuak izan dira.
Partaidetza prozesu osoan zehar, esaterako, datu desagregatuak jaso dira. Elementu honek bi
irakurketa edo hausnarketa zabaltzeko aukera irekitzen du: alde batetik, partaidetza prozesuek
ahalbidetzen dituzten baliabideak eta generoaren araberako gizarte antolaketaren uztartzea
neurtzeko erabil daiteke (metodologia, egitura, ordutegi eta baliabideen antolaketa, adibidez);
eta bestetik, ekarpen kualitatiboa neurtzeko aukera ere irekitzen du. Pasaiako kasu honetan,
generoaz gain, barrutia, adina eta erreferentziazko hizkuntza ere jaso dira. Txosten honetako
datuen azalpenetan, elementu hauekin lotura duten eduki batzuk jasotzen dira prozesuaren
inguruko informazioa eskaintzean.
Horrez gain, genero ikuspegiari dagokionean zuzenean, herritarrek egindako bi proposamenekin
lanketa berezia egiteko asmoa da. Izan ere, genero ikuspegitik azterketa kualitatibo bat egiteko
saiakera egin da, arloaren araberako udal sailaren eta berdintasun teknikariaren lankidetzarekin.
Prozesuaren abiada azkarra alde batetik, eta udal baliabide pertsonalen aldaketak baina, lanketa
hau zaildu dute, eta epe luzeago batean eta beste modu batean lantzea adostu da azkenean.
Hizkuntzari dagokionean berriz, herritarrekin landu diren eduki guztien bitartekoak eta
informazioa bi hizkuntzetan sortuak izan dira, herritarren hizkuntza eskubideak bermatze aldera.
Zeharka bada ere, prozesu osoan zehar presente egon da Pasaiako Badiaren Biziberritzearen
proiektua. Udalak, hainbat proiektu eta proposamen bere eskumen gisa hartu eta garatzeko
aukera bezala eskaini ditu. Pasaiako Portu Agintaritzarekin zerikusia izan duten ekarpenak,
berriz, jaso eta landu egin dira, baina Udalak beste bide eta bitarteko batzuen bidez lantzen
jarraitzeko asmoa azaldu du.
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Pasaitarrek, euren egunerokoan, hainbat behar eta gabezia somatzen dituzte herrian zehar.
Modu honetan, egunerokoak ematen duen jakintza eta irakaspen horiek udal politiketan
txertatzeko aukera irekitzea bilatu da. Hori dela eta, prozesu honen lehen fasea herritarrek
proposamenak egitera bideratua egon da.
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2.1. LAN FASEAREN EZAUGARRI NAGUSIAK

2.1.1. BITARTEKOAK ETA EPEAK
Herritarrek proposamenak egiteko 4 aukera nagusi izan dituzte:
-

Internet bidez, pasaia.eus web atarian horretarako gaitutako eremuan
Etxean jasotako eskuorria bete, eta Herritarren Arreta Zerbitzuaren (HAZ) bulegoetan
edota liburutegietan dauden postontzietan bota
Bilera irekietara bertaratu eta zuzenean proposamena azalduta. Saio bana antolatu da
barruti bakoitzean.
Kalez kale egindako egonaldietan, proposamena zuzenean idatzi eta aholkularitzako
kideei luzatuta. Kalez kaleko lana barruti bakoitzean bi orduko egonaldiarekin egin da.

Proposamenak egiteko epea maiatzaren 28a eta ekainaren 19 artekoa izan da.
Epe honetan zehar, informazio eta proposamenak egiteko saio irekiak antolatu dira, barruti
bakoitzean bana:
-

Donibane: ekainaren 8an, 18:00etan, Udaletxean.
Antxo: ekainaren 13an 18:00etan, Lizeo ikastolan.
San Pedro: ekainaren 15ean 18:00etan, Udal Aretoan.
Trintxerpe: ekainaren 19an, 18:00etan, Alkateordetzan.

2.1.2. BALDINTZAK
Pasaitarrek, orokorrean, proposamenak egiteko aukera izan dute arestian aipatutako epe horren
baitan. Proposamenak egiteko baldintzak honakoak izan dira:






Pasaia hobetzeko proposamena edonork egin dezake, ez dago adin mugarik ezta
bestelako inolako baldintzarik ere.
Pertsona bakoitzak nahi beste proposamen egin ditzake.
Norbanako gisa edota elkarte baten izenean egin daitezke proposamenak, guztiek balio
bera dutela azpimarratuz.
Proposamena egiterakoan, proposamenaz gain, arrazoi edo zergatia azaldu beharko da,
proposamena egoki ulertze aldera.
Proposamenak Udalaren eskumenekoa izan behar du eta inbertsioekin zerikusia duena.
Hala ere, proposamenak aipatutako baldintzak betetzen ote dituen ziur ez egoteko
kasuan, proposamena egin eta ondoren balorazioen fasean kanpoan geratzeko arrazoiak
azalduko dira
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2.2. PROPOSAMENAK EGITEKO FASEAREN DATU OROKORRAK
Prozesuaren lehen faseak honako emaitzak utzi ditu:
PROPOSAMENAK GUZTIRA / TOTAL PROPUESTAS: 188
Proposamenak jasotzeko moduaren arabera antolatuta:
- Saio irekiak: 46
- Postontzia: 23
- Webgunea: 32
- Kalez kale: 87
Euskaraz: 44
Gazteleraz: 144
Emakumeek eginak: 118
Gizonek eginak: 67
*Zehaztu gabe: 3
PARTAIDEAK / PARTICIPANTES: 88
Saio irekietan: 15
Webgunean: 22
Postontziak: 14
Kalez kale: 37
PASAIA:

22

BARRUTIKA: 166
Donibane: 16
Antxo: 85
San Pedro: 14
Trintxerpe: 51
GAIEN ARABERA
3. Adina
Argiztapena
Berdintasuna
Etxebizitza
Gazteria
Herri lanak
Partaidetza
Hondakinak
Irisgarritasuna
Kirola

4
6
5
5
1
26
2
4
12
27

Komunikazioa
Kultura eta ondarea
Merkataritza
Mugikortasuna
G. Ongizatea
Parkeak eta espazio publikoak
Turismoa
Zerbitzu publikoak

3
18
3
35
2
15
2
18
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Herritarrek egindako proposamen guztiak udal mailan lantzen hasteko garaia iritsi da ondoren.
Lan fase honek, bi urrats nagusi izan ditu, ordezkari politikoek egin duten balorazioa lehenik,
eta proposamenen bideragarritasuna jaso duen balorazio teknikoa ondoren.
Lan fasea 2017ko ekaina eta iraila bitartean garatu da, herritarrekin lan egiteko hilabete
egokienak ez direla baloratu, udal mailako lanketa aurreratzeko egokiagoak direla iritzita.
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3.1. LEHEN BALORAZIOA
Herritarrek proposamenak egiteko irizpideak zehaztu arren, prozesuan eztabaidagai izan den
aurrekontu partidatik kanpo kokatzen diren hainbat proposamen jaso dira. Lehen balorazioaren
funtsa, zentzu honetan, partida honetatik kanpo kokatzen diren proposamenak zeintzuk diren
adierazi eta prozesutik kanpo uztea izan da.
Prozesutik kanpo geratuko diren proposamenak irizpide hauen arabera hautatu dira:
-

-

Proposamenaren esku hartze eremua ez da udalaren eskumena
o Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena da
o Eusko Jaurlaritzaren eskumena
o Portu Agintaritzaren eskumena
o Donostiako Udalaren lur eremuan kokatua
Proposamenak udal inbertsioekin baino aurrekontuaren beste atalen batekin dute
zerikusia (gastu arrunta, diru sarrerak, etab.)
Aurtengo aurrekontuan aurreikusia dago, proposamen horrek dagoeneko badu diru
partida bat jasoa

Irizpide hauek jarraituz, hainbat proposamen prozesutik kanpo geratu dira momentu honetan.
3.3. atalak biltzen ditu kanpoan utzitako proposamen hauen ezaugarri eta arrazoi nagusiak.
Udala osatzen duten ordezkari politiko guztien artean adostu beharreko puntua izanik, lan
prozedura zehatz bat adostu da proposamen guztien errepasoa egiteko.
1. Alkateak, prozesuaren zinegotzi arduradunak eta Udaleko kontu-hartzaileak
lehendabiziko irakurketa egin dute proposamen bakoitzari balorazio bat jarriaz.
2. Balorazio guztiak jaso ondoren udaleko zinegotzi guztiei bidali zaie, astebeteko epea
izan dutelarik ekarpenak eta moldaketak proposatzeko.
3. Zalantza edo ikuspegi ezberdintasuna zeuden
proposamen prozesutik kanpo geratu dira.

horiek

landu

ondoren,

hainbat

4. Aurrera egin duten proposamenak, udal teknikarien eskuetara pasa dira balorazio
teknikoak egiteko.
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3.2. BALORAZIO TEKNIKOA
Lehen balorazioaren ondotik, balorazio teknikoak egiteko momentua iritsi da. Udal teknikariek
proposamen bakoitzaren bideragarritasuna, aurrekontua eta berau garatzeko epe edo
denboralizazioa definitu dituzte.
Formazio saioan zuzenean teknikariekin landutako fitxa ereduari jarraituz osatu dira balorazioak,
2017ko uztaila eta iraila amaiera bitartean.
Fitxa eredua eranskinetan jaso arren, baloratzeko eskatutako eremuak honakoak izan dira:
- Balorazioa egin duen arloa zehaztu
- Herritarrak egindako proposamena
- Balorazio teknikoaren arrazoi nagusiak
- Aurreikuspen ekonomikoa (aukera bat baina gehiago izan baditu, hala adierazita)
- Aurrekontuan txertatzeko aurreikuspena (urte bakar batean garatzeko edo bi urtetan
garatzeko proposamena den zehaztuz)
- Proposamena garatzeko epea edo denboralizazioa
- Balorazio teknikoaren ondorioa: prozesuan aurrera edo prozesutik kanpo
Balorazioa osatzerakoan ere, hainbat irizpide kontuan izateko eskatu zaie teknikariei:
- Proposamen batzuk arlo ezberdinen artean elkarlanean baloratu daitezke.
-

Balorazioaren luzera edo tamaina, orri batekoa izan daiteke. Beharrezkoa bada
(argazkiak edo irudiak gehitu zaizkiolako) luzatu daiteke, eta teknikari bakoitzaren esku
geratuko da tamaina.

-

Balorazio teknikoak zehatzak eta argiak izaten saiatuko gara:
o

Ahal den neurrian terminologia teknikoa saihestu

o

Hizkuntzaren ulerterraztasuna bermatzen saiatu.

-

Proposamen baten aurrekontua kalkulatzerakoan, proposamena garatzeko egin
beharreko proiektua edo azterketa gehitu. Urtetik urtera izango duen mantenu
kostua ere gehitu daiteke, beharrezkoa den kasuetan.

-

Aurrekontuaren aurreikuspena (urte bat/bi) atalarekin argitu nahi dena da proposamenak
bi urteetako aurrekontuarekin garatzeko aukera ematen duen, edo urte bakar batean
egitekoa den.

-

Epearekin adierazi nahi dena da proposamen bat garatzeak zenbat denbora suposatzen
duen (proiektua egin behar bada, lehiaketa baldin badago, obra bat hasteko prozeduraren
iraupena, etab.), ez noiz garatuko den.

-

Balorazioak egiteko denbora tartea: ekainaren 26tik irailaren 8ra.

Balorazio momentu honetan kanpoan geratu diren proposamenen arrazoi nagusiak honakoak
dira:
- Aurrekontu muga gainditzen du (100.000€ baina gehiago)
- Ez da bideragarria teknikoki
- Proposamen orokorregia da, edo azterketa sakonago eta epe luzeagoko bat behar du
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3.3. BALORAZIOEN INGURUKO DATU OROKORRAK
Lan fase honetan sortu diren eduki guztiak “Itzulketa txostena” deituriko dokumentuan jaso dira.
Dokumentuak helburu izan du herritar guztiekiko gardentasun ariketa egitea, balorazioak
guztien eskuragarri jarriz, hain zuzen. Horretarako, Pasaiako Udalaren webgunean eskuragarri
jartzeaz gain, proposamenak egin dituzten herritarrei posta elektroniko bidez bidali zaie.
Lehen balorazioan prozesutik kanpo geratu diren proposamen kopuruen eta arrazoien ezaugarri
nagusiak agertzen dira ondoren. Balorazio eta xehetasun gehiago nahi baditu irakurleak,
webgunean eskuragarri jarraitzen du itzulketa txostenak.

PROPOSAMENAK: 188
-

ERREPIKATUAK: -57

-

LEHEN BALORAZIOA: -60

LEHEN BALORAZIOA: 60
-

AURREIKUSIAK: 6

-

100.000€ < : 7

-

OROKORRAK: 5

-

EZ DIRA INBERTSIOAK: 25

-

EZ DA ESKUMENA
o

PORTUA: 11

o

EUSKO JAURLARITZA: 1

o

DONOSTIA: 3

o

PRIBATUA: 1

o

GFA: 1

BALORAZIO TEKNIKOA: 60
-

AURRERA: 28

-

PROZESUTIK KANPO: 32
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Egitasmo proposamena egin zenean, partaidetzazko aurrekontuen prozesuak lau fase nagusi
zituen. Lau fase horietan hirugarrena izango zen lehenestearena.
Metodologia honi jarraiki egin ohi diren prozesuetan, lan fase honek hainbat helburu ditu:
-

Alde batetik, herritar orok (eta batez ere, leheneste saioetan parte hartuko dutenek)
herriko errealitate eta behar ezberdinetara hurbilpena egitea, “gure arazo edo behar gisa”
ulertzen ez ditugun errealitate horiekin enpatizatu eta maila berean jarriz.

-

Bestetik, proposamenen balorazioa egitea, baina gure behar eta lehentasunak alde batera
utzi eta Pasaiak herri gisa eta ongizate komunaren bidean dituen proposamenak balioan
jarriz.

-

Azkenik, egon daitekeen proposamen kopurua murriztu, hau da, proposamenak
lehenetsi, aurreko puntuan zehaztutako ongizate komun horren araberako irizpideekin.
Kasu honetan, bozketa fasera 25-30 proposamen artean iristea izan da helburua.

Lehendabiziko fasean jasotako proposamen kopurua nahiko altua izan arren, balorazioaren
garaian kopuru handi bat prozesutik kanpo geratu da. Gauzak horrela, lehenestera iristerakoan
28 proposamen besterik ez dira geratu, eta beraz, lan fase hau ez egitea erabaki da eta
prozesuaren azken faseari ekin zaio.
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Herritar kopuru handienak parte hartu duen lan fasea dugu azken hau. Balorazio teknikoaren
amaieran geratu diren 28 proposamenen inguruko bozketa herritarrarekin amaitu da prozesua.
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5.1. BOZKETA FASEAREN EZAUGARRI NAGUSIAK
Herritarrek 28 proposamenen artean Pasaia hobetzeko 5 proposamen hautatu behar izan dituzte.
Ezaugarriei dagokionean, batzuek Pasaiako biztanleria osoan eragiten zuten, eta beste batzuk
berriz, barruti zehatz baterako proposamenak izan dira.
Proposamen horiez gain, beste erakunde edo administrazio batzuekin egindako hitzarmenetan
lehentasunak zehazteko 2 proposamen gehiago jaso dira, bakar bat hautatu behar izan da.
Bozketa beraren parte izan arren, aparte bozkatu dira, hau da, herritarrek 28tik 5 eta 2tik 1
hautatu dituzte, guztira 6 proposamen bozkatuz.

5.1.1. BOZKATZEKO BITARTEKO ETA EPEAK
Herritar guztiek, orokorrean, hainbat aukera izan dituzte bozkatzeko:
-

Pasaiako Udalaren webgunean
Etxean jasotako eskuorria bete eta postontzietan bota. Postontziak Herritarren Arreta
Zerbitzuko bulego guztietan eta Udal Liburutegietan egon dira.
Bilera irekietara bertaratu eta zuzenean bozkatuta. Saio bana antolatu da barruti
bakoitzean.
Kalez kale egindako egonaldietan, proposamenen informazio panelak ikusgai egon dira
eta eskuorria bete ondoren, aholkularitzako kideek zuzenean jaso dute. Kalez kaleko lana
barruti bakoitzean bi orduko egonaldiarekin egin da.

Bozkatzeko epea urriaren 13tik azaroaren 1a bitartekoa izan da.
Epe honetan zehar, proposamenen informazio zehatza emateko eta herritarren zalantzak
argitzeko saio irekiak antolatu dira, barruti bakoitzean bana:
-

Antxon, Urriaren 17an 19:00etan Kultur Etxean
Trintxerpen, Urriaren 19an 19:00etan Alkateordetzan
Donibanen, Urriaren 24an 19:00etan Udaletxean
San Pedron, Urriaren 25ean 19:00etan Udal Aretoan

5.1.2. BALDINTZAK
Parte hartzerako hainbat irizpide zehaztu dira:
-

Bozkatu duen pertsonaren datuak jartzea derrigorrezkoa da: izen abizenak eta NAN edo
baliokidearen zenbakia
Pasaian erroldatuta egotea
16 urtetik gora izatea
5 proposamen hautatu beharko dira, ez gehiago, ez gutxiago.
Pertsona bakoitzak behin bakarrik bozka dezake

Baldintza hauek bete ez diren kasuetan, botoa baliogabea izango da.
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5.2. BOZKETARA IRITSI DIREN PROPOSAMENAK

25
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Bozkatzeko epea 2017ko azaroaren 1ean amaitu ondoren, zenbaketari ekin zaio. Behin baina
gehiagotan bozkatu dutenak kendu, daturik utzi ez dutenak eta 5 baina gehiago edo gutxiago
bozkatu dutenak baliogabetu ondoren, erroldarekin kontrastea egin da bozkatu duten pertsonak
bertan bilatzeko.
Baliozko botoak bakarrik edukitzerakoan, bozketaren zenbaketari ekin zaio. Atal honek azken
fase honen datuak biltzen ditu.
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6.1. BOZKETAREN DATU OROKORRAK

BOZKA KOPURUA:

-

BALIOZKOAK: 782 (% 5,56)
NULUAK: 52 (guztira 834)
Zentsoa (16<): 14.054

BOZKATZEKO MODUA

-

INTERNET BIDEZ: 433
POSTONTZIETAN: 349

BOZKATU DUTENEN GENEROA

-

EMAKUMEAK: 451 (% 57,8)
o 252 ONLINE / 199 POSTONTZIETAN
GIZONAK: 331 (% 42,2)
o 180 ONLINE / 151 POSTONTZIETAN

ADINA

-

16
30
45
65

- 29: 91 (%11,64)
- 44: 282 (% 36,06)
- 64: 253 (% 32,35)
< : 156 (% 19,95)

BARRUTIEN ARABERA

-

DONIBANE: 231
SAN PEDRO: 211
ANTXO: 186
TRINTXERPE: 154
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6.2. PASAIAKO UDAL AURREKONTUETAN TXERTATUKO DIREN
PROPOSAMENAK
Hurrengo orrian agertzen den koadroak biltzen ditu 2018 eta 2019ko Udal Aurrekontuan
txertatuko diren herritarren proposamenak.
Horrez gain, hitzarmenetarako bozketaren emaitzak hauek dira:



Antxoko barrutian udal gimnasioa: 264
Donibanen, Bordalaborda ingurunearen berriztapena: 376
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ZKIA
7
15
19
6
17
16
18
20
8
5
3
23
24
4
22
1
10
14
28
2
12
11
9
27
25
26
21
13
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PROPOSAMENA
Argiztapenean inbertsioak eta hobekuntzak egitea, bai puntu ilunetan eta baita energia aurrezte aldera ere
Puntetara doan bidea argiztatzea
Argiteria hobetzea San Pedrotik Puntaserako bidean, Ondartxora arte *
Errepide eta bideen asfaltatze lanetarako aurrekontu partida bideratzea
Proiektu bat egin Santiago Plazako petrila berriro jartzeko aukera aztertzen duena
Lurdes-Txikira igotzeko malda bat egokitzea
Proisa eraikina zegoen orubean behin behineko eraikin bat egitea
Konponketa lanak egiteko partida bat jasotzea
Gune ilunetako argiteria berritzea eta hobetzea: Eskalantegi, “Topo”aren tunela eta Biteri Plaza

BOZKA
KOPURUA

331
258
233
232
219
212
210
203
178

Antxon, argiteria Eskalantegi + topo

178

Irisgarritasun Plan bat egin Pasaiak herri bezala dituen beharrak eta esku-hartzeak jasotzeko

176
168
152
137
111
104
95
94
86
82
79
78
68
65
63
59
51
48
21

Adineko pertsonentzat ariketa fisikoa egiteko makinak jartzea barruti bakoitzeko parke banatan
Hainbat errepide hobetzeko - asfaltatzeko partida bat jasotzea
Euskadi Etorbidearen hasieran (errotondatik Ciriza aldera sartzerakoan) argiteria hobetzea
Komun eta higienerako hornikuntza berria sortzea, gizartetik baztertuak izateko arriskuan dauden pertsonentzat
Euskadi etorbideko espaloietatik zebrabideetako pasabideak irisgarritasun aldetik egokitzea
Hondakin organikoa botatzeko lau auzokonpost gune berri jartzea Pasaiako lau gune ezberdinetan
Hamarretxeta eta Axular kaleko espaloiak konpondu
Zinema emanaldiak egiteko beharrezko materiala erosi eta urte osorako pelikulen emanaldiak antolatu
Jubilatuen Biltokira igotzeko bidea konpontzea
Pasaiako kale izendegiaren berrikuspena egin eta Emakumeen historia berreskuratu eta aintzat hartuz, aldaketa batzuk egitea
"Topo”ko arkupeetan bizikleta gordeleku egokia egin
Txakurrak aske ibiltzeko gune bat egokitu Luzuriaga eraikinaren inguruan
Azokaren inguruko espaloiak konpondu eta txukuntzea
Egungo komun publikoak komun automatikoak izateko egokitu
Arrandegi kaletik San Sebastian kalera joateko igogailuko pasabidea aldatzea
Andonaegitik mendira igotzeko bidea egokitzea bertan dauden baratze artetik
Euskadi Etorbide-Arrandegia kalearen inguruko espaloiaren zabalera handitzea bertako aparkalekuak kenduz
Danbor gehiago erosi Antxoko Tanborradarako

AURREKONTUA

100.000
40.000
0
100.000
10.000
28.000
30.000
60.000
32.000
38.000
50.000
35.000
100.000
30.000
30.000
34.000
66.000
12.000
12.000
4.000
10.000
21.000
10.000
50.000
47.000
5.200
60.000
100.000
5.000

GUZTIRA
100.000
140.000
240.000
250.000
278.000
308.000
368.000
400.000
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Txostenarekin amaitze aldera, prozesuaren inguruan jasotako iritzi eta ekarpenen bilduma
aurkezten da.
Herritarrek, teknikariek eta ordezkari politikoek egindako ekarpen eta balorazioak jasotzen dira,
lan fase bakoitzaren arabera antolatuta.
Prozesuaren garapena:

0.FASEA, ABIATZEA:
Konpromiso politikoa:
Azpimarratzekoak:
-

Adostasun politikoa lortzeko jarrera oso baikorra Udala osatzen duten alderdi guztien
aldetik
Gobernuaren eta oposizioaren arteko adostasuna prozesua babesterako garaian.
Batzuen ustetan, ordezkari politikoek saioetan ez parte hartzea erabaki izanak
prozesua neutrala eta inpartziala bihurtzeko aukera eman du.
Ordezkari politikoen neutraltasuna proposamenak lantzerako garaian.

Hobetzekoak:
-

Denbora falta konpromiso politikoaren gaia sakonago lantzeko.
Batzuen ustez, aurrekontuaren kopurua baxua izan da, horrek proiektuen tamaina eta
aukerak murriztu dituelarik.
Ez da zehaztu prozesuaren jarraipena egiteko eremu edo bitarteko zehatz bat, eta
komunikazio gutxi egon da aholkularitzaren eta ordezkari politikoen artean. Prozesua
gertutik ez jarraitzera eraman du.

Partaidetza:
Azpimarratzekoak:
-

Ekimen nahiko berritzailea izan da Pasaiarentzat, halako prozesu motarik ez baita egin
aurretik.
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-

Herritarrek udal politiken atal baten inguruan erabaki gune bat izatea modu positiboan
baloratzen da.
Herritarren behar eta egunerokotasunera hurbiltzeko ariketa oso interesgarria, baita
herritarren lehentasunak ezagutzeko ere.

Hobetzekoak:
-

-

Herritarrak hainbat eremurekin, eta batez ere administrazioak bultzatutako
partaidetza prozesuekin, haserrea eta konfiantza falta adierazi dute. Beste prozesu
batzuen esperientziek frustrazioa eragin dutela azpimarratu dute, eta horrek prozesu
honekiko jarrera ere baldintzatu du.
Herritarrek erreferentzia eta eredu falta izan dute, partaidetza eremuetan aktibo
izatearekin loturik.
Herritarren eta administrazioaren arteko lotura falta eta ez ezagutza.
Herritarrek udal politiken inguruko informazio gutxi, barrutien antolaketaz, honek
kudeaketan dituen ondorioez, aurrekontuaren inguruan, etab.
Datozen urteetan parte hartzera animatzeko baliabide gehiago ahalbidetzearen
garrantzia, informazioa eta zabalpena indartu beharko litzake.

Prozesuaren antolaketa:
Azpimarratzekoak:
-

Prozesuaren antolaketa adostua izan da udaleko alderdi politiko guztien artean.
Kasu batzuetan, barruti bakoitzak aurrekontu gutxiengo bat ez izatea era positiboan
baloratu da, Pasaia osoan pentsatzearen eta pasaitar izatearen kontzeptuan indarra
jarriz

Hobetzekoak:
-

-

Prozesuaren antolaketarako lehen urratsak denboraz oso laburrak izan dira, eta ez da
aukerarik egon Talde Motor bat sortzeko. Talde Motorraren sorrerak, herritarrek
prozesuaren egituraketa eta metodologian eragiteko eta erabakitzeko aukera irekiko
zukeen.
Herritarrengandik jasotako zalantza edo kezka nabarmena izan da aurrekontuak
gutxieneko kopuru bat ez izatea barruti bakoitzerako.
Herritarren ikuspegitik, ordezkari politikoen presentzia falta izan da herritarrekin
antolatutako saioetan.
Prozesuaren antolaketa, planifikazio eta hasierako erabakietarako oso denbora gutxi
egon da.
Proposamenak egiteko eta bozkatzeko faseetan, herritarrekin lanketa egiteko denbora
ez da nahikoa izan.
Proposamenak bozkatzeko faseari garrantzia askoz handiagoa eman behar zaio.
Informazio eta komunikazioari eskainitako denbora murritza izan da.
Proposamenak onartu ondoren, euren garapen eta egoeraren inguruko jarraipena eta
itzulpena egitearen beharra azpimarratzen da.

1.FASEA, PROPOSAMENAK:
Azpimarratzekoak:
-

Kalez kale egindako lanak herritarrekiko harreman zuzena ahalbidetu du, eta
proposamen eta beharrizan asko jaso dira kalean, zuzenean.
Proposamen aniztasuna egon da, behar mota ezberdinak jaso dira.
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-

Proposamen kopurua eta proposamenak egin dituzten herritar kopurua nahiko altua
izan da lehendabiziko aldia izateko.

Hobetzekoak:
-

-

Proposamenak egiteko epea motza izan da.
Proposamenak egiten hasi aurretik komunikazio lanetarako denborarik ez da egon.
Proposamenak egiteko epea hasi ondoren hasi zen diptikoa etxez etxe banatzen.
Herritarrek zein proposamen mota egin dezaketen ulertarazteko bitartekoak falta izan
dira. Hori dela eta, egindako proposamen asko, hurrengo fasean, kanpoan geratu dira
(inbertsioak ez direnak, Udal eskumena ez direnak, etab.)
Barruti bakoitzean jasotako proposamen kopurua desorekatua izan da.
Saio irekietako partaide kopurua nahiko baxua izan da.
Herritarren behar eta proposamenak norberaren barrutietan oso zentratuak egon dira,
barrutien araberako zatiketa gainditzea oso zaila izan da. Saio irekietan saiakera egin
da eta Pasaia udalerri osoari eragiten dioten proposamenak jaso dira, baina postontzi
eta internet bidez jasotako proposamenetan ezin izan da herri ikuspegia bermatu.

2.FASEA, PROPOSAMENEN BALORAZIOA:
Azpimarratzekoak:
-

Alderdi ezberdinen arteko elkarlan eta adostasuna proposamenen lehen irakurketa eta
sailkatzea egiterakoan.
Ordezkari politikoen baloraziorako epeak nahiko zorrotz bete dira.
Oro har, teknikariek lan handia egin dute proposamenen balorazio fitxak osatzerakoan.
Proposamenen balorazioak jasotzen dituen dokumentua partaide guztiei helarazi zaie
eta saio irekietara hurbildu direnek, orokorrean, balorazioak irakurrita ekarri eta
ekarpenak egin dituzte.

Hobetzekoak:
-

Balorazio teknikoen denbora epeak estuak izan dira, eta ez dira bete.
Balorazio tekniko batzuen ulergarritasuna ez da erraza izan
Ordezkari politikoen balorazioen arrazoiak era sakonagoan azaldu behar zirelako
ustea.

3.FASEA, PROPOSAMENEN LEHENESTEA (EZ DA EGIN)
Azpimarratzekoak:
-

Prozesuaren malgutasuna hasieran pentsatutakotik errealitatera egokitzeko.

Hobetzekoak:
-

Fase hau ez burutzearen arrazoiak ez dira gizarteratu, ez dira komunikatu. Ondoren
saio irekietan azaldu den arren, balorazioa da ez dela nahikoa izan, eta berandu iritsi
dela azalpena.

LAUGARREN FASEA, BOZKETA
Azpimarratzekoak:
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-

Saio irekietan (batean izan ezik), prozesuarekiko interes eta jarraipen handia:
prozesuaren inguruko zalantzak, ekarpenak, proposamenen inguruko zehaztapenak,
etab. Bertaratutako herritarrek jarrera oso aktiboan parte hartu dute informazio
saioetan.

Hobetzekoak:
-

Donostiako aldean bizi diren antxotarrek ezin izan dute bozkatu, erroldaren arabera
egin delako jarraipena.
Informazio saio bat ez da egin inor ez delako etorri (Antxo), partaidetza baxua.

KOMUNIKAZIOA ETA ZABALPENA:
Azpimarratzekoak:
-

Sortu diren komunikazio euskarriak informazio eta gardentasuna bermatzeko
baliagarriak izan dira.
Kalez kaleko lanak herritarrak informatzeko eta euren ekarpenak zuzenean jasotzeko
aukera eman du.
Webguneak prozesuaren inguruko informazio eta xehetasunak bildu ditu eta
eskuragarri egon da prozesu osoan zehar.
Udalaren webgune eta sare sozialetan informazio eguneratua egon da, deialdi guztiez
informatu da.
Informazio panelak, prozesuaren hasieran aurreikusiak egon ez arren, oso baliagarriak
izan dira bozketa fasean kalez kaleko lana ikusgarriago izate aldera.
“Ni Pasaiagile Naiz!” markak, aurrerantzean ere partaidetza prozesuetarako erabiliko
bada behintzat, prozesua udal partaidetza mailan kokatzen eta identifikatzen lagundu
du.

Hobetzekoak:
-

-

Sortutako komunikazio bitartekoekin ez gara pasaitar guztiengana iritsi, eta batzuen
ustez, prozesua bera ulertu ote den ere zalantza egiten da (aurrekontua, prozesuaren
antolaketa, faseak, baldintzak, etab.)
Informazio gune gehiagoren beharra, HAZ bulegoetan adibidez, informazio zuzenagoa
edukitzeko aukera.
Informazio kanal gehiago erabiltzeak herritar gehiagorengana iristea ahalbidetu
zezakeen.
Komunikazioan baliabide gehiago jarriz gero, herritar gehiagorekin kontaktatuko
genukeen.
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