
Zaldibian, 
2021eko urtarrilaren 21ean.



2020aren balantzea

2021ean arlokako erronka nagusien azalpena

2021erako aurrekontu proposamena

Tarte irekia: norberak lekarkeena



EMAN IZENA UDALEAN PARTE HARTU!

 Batzordeak eta lan-arloak:

◦ KULTURA, EUSKARA, KIROLA 
batzordea

◦ HIRIGINTZA batzordea

◦ INGURUMENA, LANDA GARAPENA 
ETA LEHEN SEKTOREA arloa

◦ ONGIZATE ETA ZERBITZU arloa

◦ BERDINTASUNA, ANIZTASUNA, 

GAZTERIA ETA HEZKUNTZA arloa

Indartu beharrekoak: guztietan
eskertuko da herritar gehiago
gerturatzea.



 2020rako erronka eta aurrekontuak erabat baldintzatu
ditu Covid-19ak. 

 Beste instituzioekiko harremana ez da behar zen 
modukoa izan: Udalak bazterrean eta babesgabe

 Aurrekontu murrizketa nabaria: foru funtsa
232.467,40€ murriztu zuten maiatzean eta azkenean, 
184.392,60€ gutxiago izango dira jasoko ditugunak. 

 Herritarrekiko dugun gertutasunak, sortu diren behar
berriei erantzutera eta modu berriak asmatzera
behartu gaitu, hainbat ekimen sortuz. 



















ERRONKAK 

eta

AURREKONTU PROPOSAMENA



PROZEDURA:
• Batzorde eta arloetako erronkak aintzat hartuta eta udal-sail
ezberdinekin kontrastatu ondoren, Udal Gobernuak landu duen
proposamena da hau.
•EAJ-PNVko zinegotziei proposamena helarazi zitzaien abenduaren 22an 
beraien proposamenetarako tartea emanez. Urtarrilaren 27an dugu
aldebiko bilera. 
•Gaur, urtarrilaren 21ean, Udal Herri Batzarrean aurkezten ditugu
proposamenaren ezaugarri nabarmenenak eta iritziak biltzeko tartea
emango da.
•Guztia jasota azken proposamena Ohiko Osoko Bilkurara eramango da 
behin-behineko onarpena emateko. 
•Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta jendaurreko epea amaitu
ondoren sartuko dira indarrean 2021eko aurrekontuak. 



Arloari lotutako erronka
nabarmenenak

Arloari lotutako aurrekontu
proposamen nabarmenenak



 KULTURA ERRONKAK 2021
Taldeekin bilerak egoeraren argazkia ateratzeko
Jai ereduaren inguruko eztabaida diseinatu eta garatu
Dantza taldeko biltegia osatu Kimuenen
Musika Eskolaren gaia landu
Antzokia: hobekuntza lanak eta bideak aztertu eta gauzatzen hasi
Udalbiltza: Geuretik sortuak sorkuntza bekan parte hartu 2021-2022

KULTURA AURREKONTUA (nabarmenenak)
Kultur eta kirol ekintzak .......................   47.500€
Musika Eskola …….................................. 50.000€ (-ikasleen kuotak) 
Jaiak (herrigunea ta auzoak)...……………….49.000€
Kultur-Kirol taldeei laguntzak.................19.500€ 
Geuretik sortuak......................................5.375€



 EUSKARA ERRONKAK 2021
Euskalduntzeko Aisa taldea berreskuratzea eta euskalduntzearen
aldeko kanpaina
UEMArekin elkarlanean jarraitzea
Euskara eta herritarrak: kontzientzia eta erabilera sustatzeko
ekintzak egitea

 EUSKARA AURREKONTUA (nabarmenenak)
Euskalduntze laguntzak....................   5.500€
UEMA…….............................................6.700€
Goierri Telebista……………………………....3.274€
Goierriko Hitza – Goiberri………………...4.911€



 KIROLA ERRONKAK 2021

Eskola Kirolaren gaia landu

Kirol taldeen eguneraketa administratiboan lagundu

Kirol instalazioak hobetzen jarraitu

 KIROLA AURREKONTUA (nabarmenenak)

Toki-Alai margotzea........................  12.000€

Kultur-Kirol taldeei laguntzak...........19.500€ 



 ERRONKAK 2021
Ingurumena herritartzeko ekintzekin jarraitu: parkea, erreka, herri baratzak… 

Txakurrak libre ibiltzeko gunea landu (zerbitzuen arloarekin elkarlanean) 
Zaldibiko ude: balioa emateko kanpaina sustatu
Goimen - Landa garapen lege berria eta Goizane eraikina
Enirio-Aralar mankomunitatea
Igirua herri-mendia eta herri bideak
Biodibertsitate diru-Laguntza, baso habitatak berreskuratzeko

 AURREKONTUA 2021 (nabarmenenak)
Goimen……………………………………………………………………………………. 7.092,47€
Enirio-Aralar Mankomunitatea…………………………………………….…….5.934,53€
Tolosako Hiltegia…………………………………………………………………………….…846€
Nekazaritza hornikuntzak………………………………………………………….….10.000€
Baserritarrei laguntzak……………………………………………………………..…… 3.000€
Bideak, errepideak.……………………………………………………………….………42.000€
Biodibertsitate proiektua………………………………………………………….20.285,65€ (15.841,25€ E.J. laguntzatik)



 HIRIGINTZA ERRONKAK 2021
Udaletxe berriko lanak amaitu, altzarien esleipena ebatzi, lekualdaketa
egin eta egungo udaletxea bota, eremua urbanizatuz eta haur-parkea
eta hainbat altzari berriz osatuz. Leader diru-laguntza lortzen saiatu. 
Hilerri aurreko altzariak eta landaredia osatzen hasi.
Bideen hobekuntza lanak egin eta diru-laguntzak eskuratzen saiatu.
Zaldibia-Ordizia bide-gorria egiteko eskatzeko lanketa-harremanekin
jarraitu.
Biloreren eraispen prozesuari jarraipena egin.

 HIRIGINTZA AURREKONTUA 2021 (nabarmenenak)
Plaza eraberritzeko lehen fasea...........................................65.546,91€
Bideak eta errepideak ..............................................................42.000€



 BERDINTASUNA ERRONKAK 2021
Lilatoi taldea martxan jartzeko aukerak aztertu
Martxoak 8 – Azaroak 25 lanketak
Barne eta kanpo formakuntza feminista garatu Emaginekin

 BERDINTASUNA AURREKONTUA 2021 (nabarmenenak)

Teknikariaren kontratazioa (%33an)……….14.000€
(%90a Foru Aldundiak lagunduta)

Ekintzetarako……………………………………………11.750€



 ANIZTASUNA ERRONKAK 2021
Harrera plana: etorri berrientzako gida eta Harrera Eguna
Etxekonekok Elkartearekin batera, aniztasunari lotutako ekintzak: 
antzerkia…

 ANIZTASUNA AURREKONTUA 2021 (nabarmenenak)

Aniztasun ekintzetarako…………………………….1.500€
Elkartasun diru-laguntzak………………………….1.950€
Euskal Fondoa………………………………………………600€
Harrera Gida ………………………………………..8.571,15€



 GAZTERIA ETA HEZKUNTZA ERRONKAK 2021
Gazteen dinamizazioa eta ekintzak martxan jarri 
Herri Hezitzaileen Sarea: talde motorra osatu eta eragileekin lanketan jarraitu
Haur jaioberri eta familientzat ongi etorri Kit-a banatu

 GAZTERIA ETA HEZKUNTZA AURREKONTUA 2021 (nabarmenenak)

Guraso Elkartea………………………….…….6.620€
Eskola-gunea……………………………….…18.000€
Nerabe eta gaztetxoekin ekintzak….…6.000€
Herri Hezitzaileen sarea…………………...1.000€



 ONGIZATEA ERRONKAK 2021
Eguneko Arreta Zerbitzua – Etxez etxeko zerbitzua

Beti Gazte Elkartearekin elkarlana

Eskualde mailako Gizarte Zerbitzuen mapa osatzea sustatu

 ONGIZATEA AURREKONTUAK 2021 (nabarmenenak)
Gizarte Zerbitzuen Mapa garatzeko……………..…...  5.254,46€ 
Goiekiko arlo soziala…………………………………..………1.404,84€
Adin txikikoen babesgabetasun esku-hartzea…….…...8.000€
Gizarte-ongizate ekintzarako…………………………………. 6.000€
Beharrizan larrietarako laguntzak ………………….….….20.091€
Beti Gazte Elkarteari diru-laguntza………………….…….  4.000€
Adinekoei zuzendutako ekintzak……………………….…….6.000€



 ZERBITZUAK ERRONKAK 2021

Hondakinak: bilketa eta sailkapenaren sentsibilizazioa landu, 
konposta sustatu, Hobeki elkartean parte hartu…
Ur zerbitzuak: kontagailu digitalak eta mantenu-hobekuntzak
Argiteria publikoa: farolak, Resti, puntu ilunak... 
Azpiegitura zerbitzuen erabilera azterketa eta inbentarioa eta 
hobekuntzak: Toki-alai, antzokia… 
Trafikoa: bide segurtasun azterketa landu, zabalpena egin eta  
urratsak ematen jarraitu. Autoak, karabanak, autokarabanak, eta 
remolkeak gaia lantzea eta egoki aparkatzeko sentsibilizazioa.
Hilerria: antolaketa eta hobekuntzak landu
Eskolagunea: hobekuntzak egin barruan zein jolastokian



 ZERBITZUAK AURREKONTUA 2021 (nabarmenenak)

Sasieta Mankomunitatea ………………………149.651,98€ (-sarrera kuotak)

Hobeki Elkartea……………………………………………………………..………….2.500€

Ur sarea: konponketak eta kontagailuak……………………………….…50.000€

Argi-sarea………………………………………………………………………………..25.000€

Frontoietako hobekuntzak………………………………………………..……..16.000€

Antzokia, mantenua + sarraila elektronikoak…………………..………..5.000€

Hilerriko konponketak ……………………………………………………….……..2.000€



 Udal informazioa, gardentasuna eta partaidetza bideak
hobetzen jarraitzea. Horretarako barne prozesua abian
dugu. 

 Auzolanaren kultura sustatzen jarraitzea.

 Zeharkakotasuna lantzea, helburu berean arlo 
ezberdinen ikuspegiak txertatuz.

 Udal zerbitzuak herritarren beharretara zuzentzeko lan
egiten jarraitzea.

 Covid-19a sortzen ari den egoerari, herri-babesa
osatzetik erantzutea, sektore ahulenei lagunduz. 



SARRERAK KAPITULUKA

Kap. Deitura Euroak

I Zuzenezko zergak 346.800,00

II Zeharkako zergak 15.000,00

III Tasak eta bestelako sarrerak 339.590,00

IV Transferentziak arruntak 1.159.450,58

V Ondare-sarrerak 0,00

VI Inbertsio errealak besterenganatzetik 12.000,00

VII Kapital-transferentziak 0,00

IX Finantza Pasiboak 0,00

Guztira 1.872.840,58€

AURREKONTU PROPOSAMENA 2021



Kapitulukako laburpenaIRTEERAK KAPITULUKA

Kap. Deitura Euroak

I Pertsonal gastuak 739.361,07

II Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuak 682.320,11

III Finantza gastuak 1.200,00

IV Transferentziak arruntak 295.841,34

VI Inbertsio errealak 83.118,06

VII Kapital-transferentziak 0,00

IX Finantza Pasiboak 71.000,00

Guztira 1.872.840,58€





ESKERRIK ASKO ETORTZEAGATIK!


