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IOSU ÁLVAREZ: “EAJ-REN UDAL-GOBERNUAK 
GARAI BERRIETARAKO PROPOSAMEN ZAHARRAK 

DITUZTEN AURREKONTUAK AURKEZTU DITU” 
 

Udaleko talde sozialistak etsipena agertu du EAJren udal-gobernuak 2023rako aurkeztutako 
aurrekontu-proiektuarekin, ez dielako beharrei erantzuten eta, gainera, ez duelako egungo errealitateari 
aurre egiteko adinako anbiziorik. Talde sozialistako bozeramaile Iosu Alvarezek esan duenez, “ez dituzte 
kontuan hartzen bizi ditugun egoera sozial eta ekonomikoak”, eta, beraz, “garai berrietarako proposamen 
zaharrekin sortu den” proiektua da. 

 
“Ziurgabetasuna da azken hilabeteetako ezaugarri nagusietako bat, Covid-19aren pandemiak, 

Ukrainako gerrak eta energia tradizionalen krisiak eragindako krisiagatik. Egoera ekonomikoa inflazioak eta 
prezioen gorakadak markatzen dute, baita ageriko klima-aldaketaren ondorioek ere. Izan ere, klima-aldaketa 
orain arte gure errealitatea izan denaren inguruan premiazko hausnarketa egitea eragiten ari da. 

 
Azaldu duenez, Hondarribiko sozialistek eztabaida “sakona” izan dute proiektu honi osoko zuzenketa 

aurkezteko aukeraren inguruan. Hala ere, udal-gobernuak gehiengo osoa duela jakinda, aurrekontuen 
tramitazioa errazteko erabakia hartu dute. Hala ere, Alvarezek esan du erabaki horrek PSE-EEri aurrekontu 
horiek hobetzeko lan egiteko ardura eskatzen diola eta, horretarako, gaur goizean udalean 55 zuzenketa 
partzialak jasotzen dituen dokumentu bat erregistratu du, 4.400.920 euroko zenbatekoarekin. 

 
Aurrekontua “errealista” izatea eta krisi-egoera hori herritarrengan izaten ari den eragina arintzea da 

helburua, eta, horrez gain, tokitik eta hurbiletik jarduera sustatzea, egungo egoera ekonomiko eta sozialari 
aurre egiteko eskura ditugun tresnen bidez. Tresna horiek Hondarribiko PSE-EEk prestatu zuen 2020-2030 
Ekintza Planean oinarrituta daude. Plan horretan 232 proposamen jasotzen dira udalerriko egungo politika 
birbideratzeko. Gainera, zuzenketak argi luzeen estrategia baten pean egin dira, “etorkizunera begira esku-
hartze handietarako gordetako partidekin”. 

 
2023RAKO AURREKONTUEN ZIRRIBORROARI LOTUTA PROPOSATUTAKO ZUZENKETAK 

 
HIRIGINTZA ETA OBRAK 

1 Mendelu auzorako birgaitze integraleko plana 150.000 

2 Iosu Langile enpresaren atzealdean dagoen ekaitz-gune edo -tanga baten xehetasun-
azterketa, ur-igoerak gutxitzeko. 

18.000 

3 Lau haizetako argiteria 25.000 



4 “Next” laguntzak jasotzeko aukera duten udalerrirako proiektuak egitea. Eraikin 
publikoak, etxebizitza, igogailuak, etab. 

150.000 

5 Txakurrak ibiltzeko gune baten proiektua, bi “pipican” eta eurek edateko moduko 
iturriak izango dituena. 

6.000 

6 Baranda berria Santa Engrazia errekaren gaineko zubirako. (Amutekoaren antzekoa) 20.000 

7 Santa Engrazia errekarako plan berezia eta baratzeetara ura iragaztea saihestea. 18.780 

8 Erreketan klapetak konpontzeko plana. 10.000 

9 Zabu egokituak beste parke batean jartzea eta parke bat gehiago estaltzea. 50.000 

10 Gotzainaren plazako bankuak eta argiak ordezkatzea 20.000 

11 Millonetis parkean esku hartzeko proiektua 18.780 

12 Disuasioko aparkalekuak non ezarri aztertzea 18.780 

13 Muliaten gizarte-zerbitzuen lokala egokitzeko partida 100.000 

14 Candido Saseta plazako udalaren lokalak egokitzeko partida 17.800 

15 Zuzkidura-erabileretarako lursaila erosteko funts bat sortzea. (kiroldegia, egoitza) 100.000 

16 Amuten lokala erostea udal-lokal gisa eta herritarren ekimenetarako erabiltzeko 300.000 

17 Goiko-Errota lehiaketara ateratzeko oinarriak eta lizitazioa idaztea 20.000 

18 Udal-ondarearen inbentarioa (lurzorua, eraikinak) 15.000 
 

MUGIKORTASUNA 

19 Aparkalekuak jartzeko aukerak aztertzea. Donostia kalea, Zezen plaza, Damarri presa, 
Javier Ugarte, Aireportua, Soroeta Frontoia. 

100.000 

20 Hiriko autobus-zerbitzua abian jartzea 200.000 

21 Autobus turistikoentzako aparkalekua 7.000 

22 Igogailuak jartzeko laguntza izendunak 150.000 

23 Madalen Karrikan igogailua jartzeko azterketa  18.780 

24 Topoa Hondarribira heltzeko proiektuaren onarpenari buruzko inkesta 6.000 

25 Alde Zaharrean sartzeko Solbesera doan igogailua jartzeko partida  20.000 
 

ENPLEGUA ETA INDUSTRIA-POLITIKA 

26 Lurzoru-eskaintza publikorako lursailak erostea 500.000 

27 Enplegua sustatzeko partiden zuzkidura 100.000 
 

ETXEBIZITZA 

28 Udal-jabetzako Muliateko oruberako plan partzial bat agintzea, alokairuko 
zuzkidura-etxebizitzak egiteko, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailarekin lankidetzan 

25.000 



29 Etxebizitzarako partida Damarrin 100.000 

30 Etxebizitza-alokairurako partida 100.000 

31 Etxebizitza birgaitzeko partida 50.000 

32 Tudelenean etxebizitza publikorako lurzorua erostea 500.000 

33 Alokabideren barruan alokairurako laguntzak mantentzea 50.000 

34 Etxebizitza bat erostea gizarte-larrialdietarako, BOE bat lehentasunez erosteko 
eskubidea erabiliz 

120.000 

 
GIZARTE LAGUNTZAK 

35 Gizarte-larrialdirako laguntza (aurrekontuan jasotakoa handitzea) 200.000 

36 Laguntza energetikoa. Laguntza energetikoen partida handitzea, araudia kasuistika 
berrira egokituz. 

150.000 

37 Familiei laguntza. Zirriborroan aurreikusitakoa baino 50.000 gehiago 50.000 

38 Eskola-materialerako laguntza 50.000 

39 Kontsumitzaileari laguntzeko eta herritarrei arreta emateko udal-bulego bat finkatzeko 
partida, bide digitalean egiten diren hainbat administrazio-izapide egiten laguntzeko. 

50.000 

 

ARTXIBOEN DIGITALIZAZIOA 

40 1922tik eta 1935era bitarteko aktak hustea 18.000 

41 1900 eta 1940 urteen arteko Udaleko dokumentuen digitalizazioa 10.000 

42 1900etik 1945era bitarteko dokumentazioa hustea  18.000 

43 Oñati artxiboan dauden Hondarribiko konfiskazio-espedienteak digitalizatzea 15.000 

 

ENERGIA-EFIZIENTZIA HOBETZEKO PARTIDAK 

44 Leihoetako arotzeria metalikoa aldatzeko partida 100.000 

45 Galdarak aldatzeko partida. Renove plana 50.000 

46 Europako laguntzak leku publikoen irisgarritasunari buruzko azterketak egiteko, hala nola 
igogailu publikoak jartzeko, arrapalak egiteko (adibidez, San Gabriel) eta leku 
pribatuetarako. 

150.000 

47 Energia-komunitateak abian jartzeko partida (aholkularitza eta laguntza) 50.000 

48 Udaleko energia-komunitate bat abian jartzeko partida 50.000 
 

MERKATARITZA OSTALARITZA  

49 Udalerriko ekintzaileentzako partida 50.000 

50 Ticket-Bai delakorako partida 100.000 



51 Bono Dendarako partida 60.000 

BESTELAKOAK 
52 Kirol-materiala erosteko partida Klub Nautikoarentzat 30.000 

 
53 Arrantzaleen herrixkarako eta Santa Maria Magdalenarako bideozaintza-sistema, 

bizilagunen segurtasun-pertzepzioa areagotzeko 
25.000 

 
54 Ramery Jauregirako proiektu bat enkargatzea 50.000 

 
55 Udal-bulego guztiak eta beste zerbitzu publiko batzuk, kaleak, plazak, parkeak 

eta semaforoak piktogramekin seinaleztatzeko programa, autismoa duten 
pertsonei arreta emateko. 

20.000 

 
 

Hondarribia, 2022ko azaroaren 24a 


