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ORIOKO TOKIKO AGENDA 21 

ORIOKO 3. HERRITAR PARTE HARTZE FOROA 

P AR T AI DE AK  U DAL E T XE A/ E NP R E S A 

Cristina Fernandez Txurrumuski 
Marije Gz de Txabarri Zaragueta Eskola 
Marije Azkue Zaragueta Eskola 
Mª Luisa Urbieta Udala 
Xabier Zabala Udala 
Emeterio Iribar Talai 
Ramon Etxeberria Udala 
Noemi Ostolaza Udala 
Ainara Karkara 
Jesus Rodriguez Udala 
Idoia San Sebastian Udala 
Ainhoa Leunda Udala 
Amaia ¿?  
Eneko Olariaga Udala 
Iñaki Zaldua Talai 
Eli Lertxundi Arkupe 
Amaia S. Arkupe 
Jose Ramon Iparragirre Arkupe 
Mª Carmen Arkupe 
Arantza ¿? Arkupe 
Arantxa Lertxundi Arkupe 
Garbiñe Manterola Herrio 
Eneriz Odriozola Herrio 
Martxiel Genova Udala 
Mª Angeles Uranga Arkupe 
Mª Jose San Sebastian Udala 
Maider Etxaide Haizea Ikerketa SL 
Junkal Fernandez Haizea Ikerketa SL 
Arantxa Zubizarreta Haizea Ikerketa SL 
Ainhoa Zubillaga Haizea Ikerketa SL 
Elixabete Zuriarrain Urola Kostako Udaltalde 21eko 

koordinatzailea 

DAT A:  
2 0 0 5 eko az ar oak 2 8  

 
Bileran ezinezkoa izan zen bertaratutako guztien izenak jasotzea 

BILERAREN HASIERA  

Aholkularitzako ordezkariak eskerrak eta ongietorria ematen dizkie Forora inguraturiko 

partehartzaile guztiei. Proiektuaren  egoeraren aurkezpen labur bat egiten du eta horren 
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ostean Foroaren helburua zein den adierazten du.  

HELBURUA 

- Ekintza Planarekiko hobekuntzak proposatu 

- Ekintza Plana onartu 

- Lehentasunezko ekintza nagusiak adierazi 

IRISMENA: 

- Arlo sozioekonomikoa 

- Planeamendua eta mugikortasuna 

- Jarduera ekonomikoen ingurumen eragina 

- Inguru Naturala 

- Ingurumen Bektoreak: Ura, Energia, Hondakinak, Atmosfera eta Akustika 

METODOLOGIA: 

1. 4 talde eratzen dira, lerro ezberdinak eztabaidatzeko. 

• 1. taldea:  

• 2 lerroa: etxebizitza eta oinarrizko zerbitzuak bermatu 

• 5. lerroa: herritarrekiko komunikazioa herritarren sentikortze eta 

parte-hartzea hobetu 

• 2. taldea:  

• 3 lerroa: Hiri ingurunearen eta ingurumen zerbitzuen hobekuntza 

• 5. lerroa: herritarrekiko komunikazioa herritarren sentikortze eta 

parte-hartzea hobetu 

• 3. taldea:  

• 4. lerroa: Hiriko mugikortasun beharrak iraunkortasun irizpideekin 

ase. 

• 5. lerroa: herritarrekiko komunikazioa herritarren sentikortze eta 

parte-hartzea hobetu 

• 6. lerroa: Bioaniztasuna eta paisaia babestu eta udalerriko gune 

eta elementu esanguratsuak ezagutarazi 

• 4. taldea:  

• 1. lerroa: Udalerriaren ekonomia sustapena bultzatu 

• 5. lerroa: herritarrekiko komunikazioa herritarren sentikortze eta 

parte-hartzea hobetu 

• 7. lerroa: Iraunkortasun irizpideak txertatu udal kudeaketan 
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2. Lehenengo zatian orain arte landutako Ekintza Planaren irakurketa egiten da 

Udalak aurrera eramango dituen ekintzetan zentratuz. Udalez gaindiko 

erakundeek proposatu dituzten ekintzak orokorrean aurkezten dira baina ez dira 

eztabaidatzen. Programa bakoitzean ekintzen hobekuntzak edo ekintza berriak 

proposatzen dira. 

 

3. Bigarrengo zatian, lehentasunak eztabaidatzen dira.. 

PROPOSATUTAKO HOBEKUNTZA ETA EKINTZA BERRIAK 

1.LERROA: UDALERRIAN EKONOMIA SUSTAPENA BULTZATU 

• 1.3.1. PERCO eta PERCOTUR programak garatu. Azterketa hori ez da fidagarria. Ez da 

material baliagarria. Datu okerrak buzoneatu dira. Gauzak egiteko moduak huts egin du. 

Lanpostuak arriskuan daude. 

• LAN TALDEAN EGINIKO PROPOSAMEN BERRIA: Orio 8.000-10.000 biztanlera iristen 

denean azterketa sozioekonomikoa egin, bitartean azalera handiko komertzioen 

proiektuak bertan bera utzi 

Lan talde bakoitzaten ideien bateratze lana egin zenean berriz, proposamen berri hau 

moldatu egin zen, eta honela planteatu zen: “Orio 8.000-10.000 biztanlera iristen denean 

azterketa sozioekonomikoa egin. Tokiko Agenda 21eko prozesua amaitu arte, Orioko 

Planeamenduko AASSen berrikuspen prozesua eten. 

 

2.LERROA: ETXEBIZITZA ETA OINARRIZKO ZERBITZUAK BERMATU 

• 2.1.2. Etxebizitza babestuak egin. Ez da inkestarik egin etxebizitza beharraren inguruan. 

Zenbat BOE egingo dira? 

• PROPOSAMEN BERRIA: Etxebizitza beharra asetzeko azterketa bat egin (zenbat, zein 

motatakoak...). 

• 2.2.2. Guraso eskolaren programa sendotu eta garatu. Geratuta egon omen da 

aurrekontu arazoagatik. Urtarrilean hasiko da berriz. Parte hartu zutenei informazioa 

ematea eskatzen da. 

• Herriaren hazkuntza ikusirik kontutan hartu beharko litzateke osasun beharrak handitu 

direla.  

• Zerbitzuen aurreikuspena herriaren hazkuntzarekin koordinatu beharra dago. 

• (2.5.1.: Haur eta gazteen aisialdirako beharrak aztertu/ 2.5.2: Aisialdirako baliabide eta 

ekipamenduen egokitasuna eta erabilerak aztertu, beharrezko egokitzapenak egin ahal 
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izateko/ 2.5.3.: Aisialdirako ekipamenduen erabilera arrazoizkoa izan dadin plangintzak 

garatu/ 2.5.4.: Aisialdirako behar eta ekipamenduetan oinarritzen den gazte plana garatu) 

Ekintza hauek beka baten bidez lantzen ari dira. Abenduan bukatuko da. Beharrak 

ikusiko dira eta honen arabera ekin. Aurrekontuak irekiak utzi dira gai hauetarako  

• 2.5.4. Aisialdirako behar eta ekipamenduetan oinarritzen den gazte plana garatu. Eusko 

Jaurlaritzak Gazte Plana badu. Kontutan hartu beharko litzateke. Gazte Bilgunea/Euskal 

Gazteri Kontseilua kontutan hartu beharko lirateke gazte plana diseinatzean. 

• 2.5.7.Udala eta elkarteen arteko elkarlanaren bidez kultur jarduerak ugaritu. Koordinazio 

falta sumatzen da elkarte-udala artean 

• Aurrekontuen inguruan informazio falta sumatzen da. 

• 2.6.1.: Drogamenpekotasunaren Prebentzioko Planarekin jarraitu. Eguneratzen ari dira. 

Otsailean aurkeztuko da. 

• 2.7.3. Gizarte zerbitzuen diagnostikoa egin eta beharrak identifikatu, ondoren plangintza 

bat diseinatu ahal izateko. Ekintza hau kentzea erabakitzen da. Honen ordez, beste hau 

planteatzen da: “ Ematen diren zerbitzuen inguruko informazioa zabaldu” 

 

3.LERROA: HIRI INGURUNEAREN ETA INGURUMEN ZERBITZUEN HOBEKUNTZA 

• 3.1.1.: ur eskapeak eta galerak saihesteko fundiziokoak ez diren sare guztiak aldatu, hau 

da, fibrozementuzkoak, galbanizatu eta polietilenozkoak. Egiten ari da. 

• 3.1.3. Diputazioak ur depositu berri bat eraikitzeko duen aurreikuspena gauzatu. Egungo 

egoeran ez legoke egun bateko urik. 

• 3.2.1. Hondartzako bigarren fasean San Juaneko hartunea lorategien erregadiorako 

erabili. Tratatu gabeko ura da. Aztertu beharko litzateke. 

• 3.5.1. Argiteri publikoan energia eraginkortasuna hobetzeko fluxu erreduktore eta 

kontsumo baxuko luminariak jartzeko azterketa egin eta kutsadura luminikoa gutxitzeko 

neurriak hartu. Urbanizazio berrietan jadanik hartzen dira neurriak. 

• 3.6.2. Lur urbanizaezinean eguzki plakak jartzeko eman daitezkeen eskaera pribatuei 

erantzuna emateko ordenantza edo araudi bat egin. Asko pentsatu den kontua da. 

• 3.7.10 Etxeetako basura ontziak egokitzeko programa. Aurrekontuetan sartuta dago. 

• 3.7.11. etxeko olioen bilketaren ordutegia eta sistema beharretara egokitu. Olio bilketako 

edukiontzi bereziak ezartzeko aukera aztertu. 

• 3.7.13. Txakurren inguruko Ordenantza eguneratu. Hasteko elkarteekin harremanetan 

jarri. 

• Konpostajerako proiektu pilotuari buruzko informazioa eskuratu. PROPOSAMEN 

BERRIA 
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• 3.11.2. Udalerriko zarata mapa egin eta dagokion neurri zuzentzaileak hartu. Udalak 

programa berezi bat du martxan tabernekin, zarata kontrolatzeko. Emaitza onak ematen 

ditu. 

• Motorren zarataren inguruko kontrola areagotu. Egun egiten den kontrola ez da nahikoa. 

 

4.LERROA: HIRIKO MUGIKORTASUN BEHARRAK IRAUNKORTASUN IRIZPIDEEKIN 

ASE 

• 4.1. PROGRAMAN PROPOSAMEN BERRIA: udal eraikinetan irisgarritasuna bermatu. 

• 4.2.1.Gipuzkoako Foru Aldundiko Garraio Sailarekin harremana eta koordinazioa 

mantendu garraio publikoaren inguruko eskariak (herri barruko autobus geltokia, 

bonobusa, autobus konbinazioen egokitzapena...)bideratu ahal izateko. Herri barruko 

autobus geltokiak ez du zentzurik. Kendu.  

• 4.3.1. Oinezkoentzako bidea egokitu Txanka eta Anibarko Portua lotuz. Ekintza 

egokitzea proposatzen da: “Txanka eta Anibarko Portua lotzeko bideak aztertu” 

• 4.3.4. Bidegorri sarea eraiki, lotura eta ibilbide praktikoak planteatuz, eta txirringentzako 

aparkalekuak ipini (Itsas etxetik hondartzara...) Mugikortasun Planaren baitan egongo 

litzateke. Pausu garrantzitsua izan da hondartza-autopista bitarteko bidegorria. Helburua 

benetan mugikortasunerako alternatiba izatea bada, autopista eta Bikamiota eta hortik 

ikastolarako bidegorria egin beharko litzateke. Ibai ertzetik egiten bada, uda garaian 

egokia da, baina ez da alternatiba erreala urte osorako.  

• Mugikortasun Asteko kontraesana adierazten da. Iraunkortasuna aldarrikatzen da baina 

autoan jartzeko parasolak banatzen dira. 

• Ortzaikako zubia irristagarria da eta oinezkoak bidegorritik doaz. 

• 4.4.2. Aparkaleku berriak eraiki. Publikoak izan daitezela 

 

5.LERROA: HERRITARREKIKO KOMUNIKAZIOA, HERRITARREN SENTIKORTZE ETA 

PARTE HARTZEA HOBETU 

• 5.1.3.:  Udaletxeko komunikazioa koordinatuko duen arduradun bat izendatu. 

Komunikazioa hobetzea garrantzitsua da informazio eguneratua edukitzeko. 

• 5.1.4. Udala eta herritarren arteko komunikazioa hobetzeko bide berriak aztertu eta 

martxan jarri parte-hartzea bermatzeko (web orria...) 

• PROPOSAMEN BERRIA: Udaleko organo guztietan (informazio konfidentziala den 

batzordeetan izan ezik) herritar soilen parte-hartzea baimendu. 

• PROPOSAMEN BERRIA: Aurrekontua eztabaidatzean parte hartzea sustatzeko bideak 

aztertu. 
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• 5.2.1. Eskolako Agenda 21 garatu. Hasita dago. Ikasturte honetan hondakinen gaia 

landuko da. 

 

6.LERROA: BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA BABESTU ETA UDALERRIKO GUNE ETA 

ELEMENTU ESANGURATSUAK EZAGUTARAZI 

• 6.3.1Udalerriko ondare historiko, etnografikoa eta arkitektonikoa ezagutarazten jarraitu. 

Orioko kofradia kentzea pena da. Eraikuntza tipikoak mantendu beharko lirateke, 

herriaren xarma mantentzeko. 

LEHENTASUNEN EZTABAIDA 

1.LERROA: UDALERRIAREN EKONOMIA SUSTAPENA BULTZATU 

• 1.1.1.Arau subsidiarioetan proposatzen den industria gune berria garatu. 

• PROPOSAMEN BERRIA: Orio 8.000-10.000 biztanlera iristen denean azterketa 

sozioekonomikoa egin, bitartean AASSen garapena bertan behera utziaz. 

 
2.LERROA: ETXEBIZITZA ETA OINARRIZKO ZERBITZUAK BERMATU 

• PROPOSAMEN BERRIA: Etxebizitza beharra asetzeko azterketa bat egin (zenbat, zein 

motatakoak...). 

• 2.2.2. Guraso eskolaren programa sendotu eta garatu 

• 2.4.1. Pertsona helduen bizi kalitatea hobetuko luketen hainbat zerbitzuen (janari 

prestaketa, arropa garbiketa,...) bideragarritasuna aztertu 

• (2.5.1.: Haur eta gazteen aisialdirako beharrak aztertu/ 2.5.2: Aisialdirako baliabide eta 

ekipamenduen egokitasuna eta erabilerak aztertu, beharrezko egokitzapenak egin ahal 

izateko/ 2.5.3.: Aisialdirako ekipamenduen erabilera arrazoizkoa izan dadin plangintzak 

garatu/ 2.5.4.: Aisialdirako behar eta ekipamenduetan oinarritzen den gazte plana garatu)  

• 2.5.7.: Udala eta elkarteen arteko elkarlanaren bidez kultur jarduerak ugaritu 

• 2.10.9.: Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia garatzen jarraitu, programa eta ekintza 

berriak antolatuz 

 

3.LERROA: HIRI INGURUNEAREN ETA INGURUMEN ZERBITZUEN HOBEKUNTZA 

• 3.1.3. Diputazioak ur depositu berri bat eraikitzeko duen aurreikuspena gauzatu 

• 3.4.1. Uraren erabilera eraginkorra sustatzeko kontzientziazio kanpainak burutu 

(herritarrei zuzenduak, ikastetxeekin elkarlanean,...) 
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• 3.5.1. Argiteri publikoan energia eraginkortasuna hobetzeko fluxu erreduktore eta 

kontsumo baxuko luminariak jartzeko azterketa egin eta kutsadura luminikoa gutxitzeko 

neurriak hartu.  

• 3.7.10 Etxeetako basura ontziak egokitzeko programa.  

• 3.7.11. etxeko olioen bilketaren ordutegia eta sistema beharretara egokitu. Olio bilketako 

edukiontzi bereziak ezartzeko aukera aztertu. 

 

4.LERROA: HIRIKO MUGIKORTASUN BEHARRAK IRAUNKORTASUN IRIZPIDEEKIN 

ASE 

• 4.3.4. Bidegorri sarea eraiki, lotura eta ibilbide praktikoak planteatuz, eta txirringentzako 

aparkalekuak ipini (Itsas etxetik hondartzara...). 

• 4.4.2. Aparkaleku publiko berriak eraiki 

• 4.6.1. Herriko Mugikortasun Plana diseinatu 

 

5.LERROA: HERRITARREKIKO KOMUNIKAZIOA, HERRITARREN SENTIKORTZE ETA 

PARTE HARTZEA HOBETU 

• ez da lehentasunik markatu (talde batean) 

• 5.1.3.Udaletxeko komunikazioa koordinatuko duen arduradun bat izendatu (talde batean) 

• 5.2.2. Herritar parte-hartzeari jarraipena eman (bi taldetan) 

• 5.1.2. Udalaren web orriaren funtzionaltasuna hobetu, zerbitzu eskaintza handituz eta 

hobetuz. (talde batean) 

• 5.3.1.Iraunkortasunarekin zerikusia duten gaiei buruz kontzientziazio kanpainak gauzatu 

eta formazioa eskaini (talde batean) 

• PROPOSAMEN BERRIA: Udaleko organo guztietan (informazio konfidentziala den 

batzordeetan izan ezik) herritar soilen parte-hartzea baimendu. (talde batean) 

 

6.LERROA: BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA BABESTU ETA UDALERRIKO GUNE ETA 

ELEMENTU ESANGURATSUAK EZAGUTARAZI 

• 6.1.2. Herriko gune baliotsuak identifikatzeko azterketa bat burutu, baldintza egokietan 

mantendu eta erabilerarako aukerak aztertu. 

• 6.3.1Udalerriko ondare historiko, etnografikoa eta arkitektonikoa ezagutarazten jarraitu. 


