
Zaldibian, 2022ko abenduaren 19an



BATZARREKO GAIAK

•2022ko ERREPASOA eta BALANTZEA
•2023ko ERRONKA NAGUSIAK ARLOZ ARLO 
eta AURREKONTU PROPOSAMENA
•Tarte irekia



ZALDIBIAKO UDALA: 
2023ko 

ERRONKEI ARLOZ 
ARLO ERANTZUTEKO 

AURREKONTUAK 
OSATZEKO 

PROZEDURA

•

•

•

•

•



2022ko ERREPASOA eta BALANTZEA

2022ko aurrekontuak NOLA EZAUGARRITU GENITUEN:
• Ertzak erdigunera ekartzeko helburua lortzera bideratuak: adinekoak, haur 

eta gaztetxoak, herrira etorriak, emakumeak…
• Zaldibiak herri bizia izaten jarrai dezan lagungarri
• Erronka ekologikoari eta landa garapenari heltzeko proiektuak
• Gertuko eta kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitzeko apustua, zuzeneko 

kontratazioa ardatz
• Herritarrak, Eragileak eta Udala elkarlanean arituz
• Elkar zaindu eta goxatzea urte honetako erronka, 

Plazaren bueltan elkartuko gara!
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2022ko ERREPASOA eta BALANTZEA

• 2022ari jarritako erronkak orokorrean ondo bete direla aipatuko genuke

• Aurtengo aurrekontuen exekuzio maila oso altua izan da, gaurko egunez 
aurrekontuaren %88 gauzatua dago. 

• Foru Funtsaren likidazioa aldekoa izango dela aurreikusi dute, 40.266€ 
inguru gehiago.

• Sarrera gehigarriak ere izan dira, batez ere proiektuetarako lortutako diru-
laguntzak: guztira 236.562,21€.

• Inflazioak eragin handia, ohiko gastuen igoerari aurre egin behar izan zaio.



Eta 2023an zer?
ERRONKAK ETA AURREKONTUAK



AURREKONTUEN EZAUGARRITZEA

• Aurtengo ildo nagusiei eusten diegu: ertzak erdigunera, herri bizia, erronka 
ekologikoa eta landa garapena.

• Gertuko eta kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitzeko apustuari ere bai, udal 
langilegoaren antolaketa eta formakuntzaz.

• Herritarrak, eragileak eta udala elkarlanean arituz.

• Hauteskunde urtea izango da, 2023-2027 legealdi berria ate joka. Legealdi 
horren baitan beharra ikusten dugu herriaren oinarri eta helburuak lantzeko, 
aurten gai batzuk lantzen hasteko nahia: mugikortasuna, espazio publikoa 
eta komunitatearen zaintza.



SARRERA NAGUSIAK: 2023ko aurrekontuak

Iazkoa baino %3,5 aurrekontu handiagoa



KULTURA 
ERRONKAK 

2023

Taldeekin harremanak egin urte berriari begira 
asmoak elkarbanatzeko 36360

Jaiak 2023: iazko antolakuntza eta balorazioan 
oinarrituz lanketa egin 55000

Kimueneko espazioak hornitu eta proiektua garatu 6000

Musika Eskolaren zerbitzua eman eta gaia landu 34370

Antzokia: hobekuntza lanak eta bideak aztertu 5000

Kanpain Errota eta herriko errotak: bideoa-panelak 
ibilbidea/istoria jasoz + eskolarako lanketa 7500

Kultur eskaintza: hitzaldiak, antzerkiak, literatura… 
proposamenak bildu eta bide egin 47500

Geuretik Sortuak Ataun-Zaldibi 2023-2024: 
egonaldia eta emanaldiak (2) 3643,16



EUSKARA 
ERRONKAK 

2023
Euskara ikasteko laguntzak bideratzen jarraitu 3500

Euskara eta kulturartekotasuna proiektuan 
jarraitu + udalera hedatu 6000

Euskara ikasteko taldea osatzea sustatu 
UEMArekin elkarlanean jarraitu zaldibiako 
euskara plana garatzen eta kontzientzietan 
eragiten 6700,24

Tokiko euskara komunikabideak: Goierriko 
hitza + Goierri TB 8.185



KIROLA 
ERRONKAK 

2023

BESTE 
ERRONKAK 

2023

Eskola kirolaren gaia landu
Ez du partida 

ekonomikorik behar

Herriko kirol aukera zabaldu: ikastaro 
aukera + Luberriko kirol aretoa (proiektua 
landu) zehazteko

Kirol instalazioak hobetu: Resti margotu, 
Luberriko proiektua idatzi-bideratu

20000

Azpiegituren eskaerak kudeatzeko 
programa + sarraila elektronikoak 
gida-formakuntza 1000

Herriko taldeen materiala udal 
azpiegituretan: antolaketa egin + Gure 
Ametsako biltegia egokitu

Udal tresneriaren 
partidatik + auzolan 

aukera

Musika ekipoa: erabilerarako gida 
(idatziz eta bideoz) sortu eta ardurak 
banatu

Ez du partida 
ekonomikorik behar



INGURUMENA, 
LANDA 

GARAPENA ETA 
LEHEN 

SEKTOREA

LANDA GARAPENA
Goimen eta Landa garapena 7202.11

Goizane Eraikina: taberna, bulegoak eta 
eraldaketa gunea

6.000

Herri bideen inbentarioa: erakusketa eta 
alegazio epea, eta behin betiko onarpena

0 (2022ko kontura)

Biziola proiektua Biztanleko 2€

Bideen konponketa eta garbiketa
20.000 + Nekazaritza 

partidatik zati bat (15.000)

LEHEN SEKTOREA
Enirio-Aralar mankomunitatea 9.000

Igirua herri-mendia: Goilarre-
desbrozeak/itxiturak lantzen + larrealdi
kanpaina 2023

Nekazaritza partidatik zati 
bat (15.000)

Auzokonposta: baratzak eta nekazariak, 
uztarketa bideak landu

39.000

Herri baratzen kudeaketarekin jarraitu: 
tresneriarentzat etxola

Nekazaritza partidatik zati 
bat (15.000)



INGURUMENA, 
LANDA 

GARAPENA ETA 
LEHEN 

SEKTOREA

INGURUMENA
Baso lehengoratzea: proiektu berria 
aurkeztuta, jabe partikularrekin hitz 
egiten hasi gaitezke. 

10.500

Ingurumena herritartu: parkea, erreka, 
eragileak, eskola…

Tresneriaren partida 
orokorretik zati bat 

(22.000€)

Txakurrak libre ibiltzeko gunea 
(zerbitzuak): gunea prest, panela eta 
komunikazioa falta

Seinalizazio partidatik 
zati bat (6.500€)

Zaldibiko ude, pitxar batzuk gehiago 
atera? Diru-laguntzara eskaera eginda

Diru laguntza 
ebazpenaren zain

Autokontsumo energetikoan sakondu 
eta auditoretza energetikoa aurkeztu eta 
garatu

18.100



HIRIGINTZA 
ERRONKAK 

2022

UDALETXE BERRIA
Likidazioa - azken erremateak eta itxiera Obra fidantzatik

PLAZAREN ERALDAKETA

Ertzetik erdira: hirugarren fasea garatu -
ekainean proiektua aurkeztu

2022ko aurrekontua 
+ 30.000

HILERRI AURREA

Ibilbidea: landaredia (otsailean ordezkatu) 2022aren kargura
Aparkalekua: proiektua aurkeztuta diru-
laguntzara, momentuz txakurrak ibiltzeko 
gunea Ebazpenaren zain

HAPO

Urtesabel azpi: plan partziala onartu
Momentuz ez du 
partidarik behar

Estanko - Olano/seroretxe: gaia landu 
Momentuz ez du 
partidarik behar

HIRIGINTZA LANPOSTUA

Udal hirigintza teknikari lanpostua sortu
gaur egun 2. 

partidan 38.000
MUGIKORTASUN JASANGARRIA

Mugikortasun jasangarriaren inguruko 
lanketa hasi (EHU?)

18.500

Ordiziako Udala eta Foru Aldundiarekin 
harremanak berraktibatu - bide-gorria



BERDINTASUNA, ANIZTASUNA ERRONKAK 2023

BERDINTASUNA
Herriko talde feministarekin elkarlanez ekimenak

18.600
Eraso Sexisten aurreko herri-protokoloa: onarpena eta 
zabalpena
Festetako protokoloa eta lanketa
Herri formakuntza-plangintza feminista: zaintza ibilbideak 
(Emaginekin)
Martxoak 8 eta azaroak 25

ANIZTASUNA
Etxekonekok eta eragileekin batera aniztasunari lotutako 
ekintzak + eskolako batzordea diru-laguntza
Etorri berriei herri harrera integrala

6000Euskara eta Kulturartekotasuna proiektuan jarraitu
Sentsibilizaizoa eta inklusioa bultzatzeko ekintzak



GAZTERIA ETA HEZKUNTZA ERRONKAK 2023

GAZTERIA
Zaldibi gaztetxoen kabi proiektua 33.000
Udako jarduerak 2023

HEZKUNTZA
Herri Hezitzaileen sarearekin elkarlana eta haurtzaroaren 
kultura lantzeko herriko taldea sortzea 1.000
Ausa Gaztelu guraso elkartearekin elkarlana eta DBHko 
gurasoekin harremanak Diru laguntza
Haur eta gaztetxoen partaidetzarako guneak: eskolako 
ikasle ordezkariak + gaztetxoen kabi. 

Ez da aparteko 
diru-partidarik behar

Haur jaioberrientzat ongi etorria: 2022an jaio direnei ongi 
etorria

Ez da aparteko 
diru-partidarik behar



ONGIZATE 
ETA 

ZERBITZUAK

ERRONKAK 
2023

ZERBITZUAK
Hondakinak: sortze bidezko tarifikazioa urtarriletik 
indarrean
Hondakinak: lurrak emana lurrari itzuli, bio-
hondakina eta ekonomia zirkularra
Hondakinak: sasieta
Ur hornidura: hobekuntzak egiten jarraitu
Argiteria publikoa: Eraginkortasun energetiko 
auditoriaren aurkezpena eta garapena
Trafikoa: bide segurtasun azterketa, zabalpena eta 
garapena

Trafikoa: ordenantza eta sentsibilizazioa
Ibilgailu elektrikoa eta karga puntua martxan 
jartzea
Eskola-eremua:
- haurreskolako jolas-eremua eta eskolako kanpo 
espazio batzordea

konponketak
Hilerria: antolaketa eta hobekuntzak

ONGIZATEA
Lagunartean Egun On! Zerbitzua: jarraipena eman 
eta hedatu
Etxez Etxeko zerbitzua: langilegoaren errefortzua 
+ zerbitzua baloratzea orokorrean
Beti Gazte Elkartearekin elkarlana eta adinekoei 
zuzendutako ekintzak
Beti Gazte Taberna: jarraipena egin
Ongizate ekintzak 2023 eta bestelako ohiko 
kudeaketak



PARTAIDETZA ERRONKAK 2023

Udal informazioa, gardentasuna eta partaidetza bideak 
hobetzen jarraitu 8.000

Udaleko partaidetza arloa finkatzea: komunikazio-
partaidetza lanpostuaren egoera bideratu langilego gastua

Haur eta gaztetxoen partaidetzarako guneak dinamizatzea langilego gastua

Auzolanaren eta komunitatearen kultura sustatzea
Ez du aparteko diru 

partidarik behar

Zeharkakotasuna lantzea, helburu berean arlo ezberdinen 
ikuspegiak txertatuz barne prozesua 6.000

2019-2023 LEGEGINTZALDIA - bilduma liburua etxez etxe 
banatzeko

2022ko aurrekontuaren 
kontura



LABURPENA: Zaldibiako aurrekontuak 2023

2023ko 
aurrekontua:  

2.114.838,65€

Sarrera nagusia 
Foru Funtsa: 
1.333.819€

Langilegoa: 
823.120,60€

Inbertsioak: 
189.500,00€

2022ko kontuak 
orekatuta eta gerakin 
aurreikuspena sarrera 
handiagoak izango 

direlako (foru funtsa)

Gonbitea: 

udal batzorde eta 
lan-arloetara!



ESKERRIK ASKO 
PLAZAN ELKARTUKO GARA


