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Udalaren gobernuari dagozkion organoek erabakitzeko 
zein betearazteko funtzioak dituzte, baita informatzeko eta 
kontsultatzekoak ere. Hala oinarrizko legeen nola foru legeen 
arabera, ondokoak dira Udalaren gobernurako beharrezko 
organoak, biztanleria handiko udalerrietan, eta horien artean, 
Iruñean: 

· Udalbatzaren Osoko Bilkura 
· Batzordeak 
· Osoko Bilkurako idazkari nagusia 
· Alkatea 
· Alkateordeak 
· Tokiko Gobernu Batzarra 
· Tokiko Gobernu Batzarreko idazkaritza 
· Tokiko Gobernu Batzarrari laguntzeko Organoa 
· Lege-aholkularitza 
· Hiriko Gizarte Kontseilua 
· Iradokizun eta Erreklamazioen Batzorde Berezia
· Kontuen Batzorde Berezia eta Erosketa Batzordea

Legeak goi mailako eta zuzendaritza organoak zehazten ditu. 
Goi mailako organoak alkatea eta Tokiko Gobernu Batzordeko 
kideak dira - Zuzendaritza organoak, aldiz, ondokoak: alor edo 
zinegotzigo bakoitzeko koordinatzaile nagusiak, alor nagusi 
bakoitzaren barruko administrazio antolamenduaren gore-
nean dauden zuzendari nagusiak, Tokiko Gobernu Batzarrari 
eta Batzarreko idazkari-zinegotziari laguntzeko organoaren 
titularra, Aholkularitza Juridikoaren titularra, Osoko Bilkurako 
idazkari nagusia, kontu-hartzaile nagusia eta, hala balegokio, 
zerga kudeaketarako organoaren titularra. 

Halaber, erakunde autonomoen zuzendaritza organo gorene-
tako zein tokiko enpresa entitate publikoetako titularrak ere 
hartuko dira zuzendaritza organotzat. 

Ondokoak, aldiz, organo osagarriak dira: zinegotzi delegatuak 
eta Bozeramaleen Batzordea.

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza

Udalbatzak 23 osoko bilkura egin ditu 2008an:
14, ohikoak, 4, ezohikoak eta 5, ezohiko eta premiazkoak.
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Gobernu-organoak
Udalbatzaren Osoko Bilkura

Iruñeko Udalbatzaren Osoko Bilkura herritarren ordezkaritza 
politiko gorena duen organoa da, toki-gobernuari dagokionez. 
27 zinegotzik osatua da. Yolanda Barcina alkatea da udal-
burua, bilkuretarako deia ere berak egiten duelarik. Ohiko 
osoko bilkurak hilean bitan egiten dira, Udaletxeko osoko bi-
lkuren aretoan. Jendaurrean egiten dira, eta zuzenean ematen 
dira internet bidez.

Egindako bilkurak 2005 2006 2007 2008

Ohikoak 16 14 11 14

Ezohikoak 5  5  8  4

Ezohiko eta premiazkoak 0  1  4  5

  Guztira 21 20 23 23

Hartutako erabakiak 197 225 227 220

Alkatetza

Alkatea da Udalbatzako burua. Udal-gobernua eta -administra-
zioa zuzentzeko ardura du, bai eta Udalaren ordezkari aritzekoa 
eta Udalbatzaren osoko bilkuretarako zein Tokiko Gobernu 
Batzarraren eta kide anitzeko beste edozein organoren bilere-
tarako deia egin eta beraietan buru jardutekoa ere. Bere aldetik, 
Alkatetza Kabineteak, besteak beste, erakundeekiko eta 
kanpoko harremanez arduratzen da, bai eta  kanpora begirako 
jarduketen koordinazioaz eta gainbegiratzeaz, hiriko ekitaldi 
ofi zial eta oroitzapenezkoen zuzendaritzaz eta Iruñeko Udala-
ren eta hiri senidetuen arteko harremanen sustapenaz ere.

2005 2006 2007 2008

Ebazpenak 2.009 1.356 1.552 1.515

Xedapenak 8 17 27 30

Dekretuak 1 1 1 1

  Guztira 2.018 1.374 1.580 1.546
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Gobernu Batzarra

Alkateak eta zinegotzi guztien herena baino gehiago ez den 
zinegotzi-kopuru jakin batek osatzen dute tokiko gobernu-
batzarra. Horren eginkizunak, besteak beste, hauek dira: 
erregelamenduen eta ordenantzen zein aurrekontuen pro-
iektuak onestea, osoko bilkurak onetsi beharreko hiri-antola-
mendurako tresnen proiektuak onestea eta edozein eratako 
lizentziak ematea, baldin eta legeek beste organoren bati ez 
badiote egozten eskumen hori.

2005 2006 2007 2008

Ohiko bilerak 42 46 51 49

Ezohiko bilerak 9 1 4 4

Ezohiko eta premiazko 
bilerak

1 0 0 5

  Guztira 52 47 55 58

Hartutako erabakiak 662 654 740 676

Zinegotzigo delegatuak

Alkateak zinegotzi delegatuak eskuordetzen ahal ditu, 
berezko dituen hainbat eskumenetarako. Zinegotzi horiek 
ahalmen, eskubide eta betebehar ororen jabe bilakatzen 
dira, alkatearen eskumenekoak eta eskuordetzan emateko 
modukoak izaki eskuordetzan hartutako aferetan. Udal-admi-
nistrazioaren antolamendu orokorra kudeaketa-alorren bidez 
gauzatzen da. Alorrek zinegotzi bana dute haien buru.

Ondoko koadroan zinegotzigoek onetsitako ebazpenak 
laburbildu dira. Bertan islaturik gelditu dira 2007an, agintaldi 
berriarekin batera, izendapen eta eskumenei dagokienez 
izandako aldaketak. Adibidez, Hiri Kontserbazioko zinegotzi-
goan zeuden sartuta, 2007ra arte, Hiri Kontserbazioko eta 
Ingurumen eta Osasun alorrak; 2007az geroztik Ingurumen 
eta Osasun Alorra zena Garapen Iraunkorreko Alorra deitzen 
da, eta Hirigintza eta Etxebizitza zinegotziaren mendean 
dago. Beste hainbat kasutan ere antzeko zerbait gertatu da, 
adibidez, Ekonomia Alorraren kasuan (orain, Toki Ogasuneko 
Alorra) edo Hiritarren Babeseko Alorrarenean (orain, Herrita-
rren Segurtasuneko Alorra)... Bestalde, 2007an Mugikortasun 
Alorra sortu zen.

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza



UDAL-GOBERNUA ETA HERRITARRENDAKO LAGUNTZA 37

Ebazpenak 2005 2006 2007 2008

Gizarte Ongizatea eta Kirola — — 364 1.203

Merkataritza, Turismoa eta Toki Ogasuna — — 76 688

Merkataritza eta Turismoa 72 62 44 —

Hiri Kontserbazioa — — — 59

Hiri Kontserbazioa, Ingurumena eta Osasuna 1.341 1.530 784 —

Kultura 303 272 123 83

Kultura eta Turismoa — — 106 134

Ekonomia, Lehendakaritza eta Herritarren Partaidetza 3.169 2.763 448 —

Hezkuntza, Gazteria eta Kirola 372 360 189 —

Toki Ogasuna, Merkataritza eta Turismoa — — — 89

Mugikortasuna eta Herritarren Segurtasuna — — 4.891 9.034

Herritarren Partaidetza eta Teknologia Berriak — — 117 200

Lehendakaritza, Hezkuntza eta Gazteria — — 218 530

Hiritarren Babesa 7.371 8.527 5.494 —

Proiektu Estrategikoak — — 132 235

Proiektu Estrategikoak eta Obrak, eta Hiri Kontserbazioa 90 126 75 —

Gizarte Zerbitzuak eta Emakumea 515 502 268 —

Hirigintza eta Etxebizitza 2.551 2.532 1.188 2.551

Hirigintza eta Etxebizitza, eta Garapen Iraunkorra — — 1.541 3.172

  Guztira 15.783 16.674 16.040 14.312

Zuzendaritza delegatuak

Ebazpenak 2005 2006 2007 2008

Economia — 639 1.021 —

Toki Ogasuna — —  438 1.726

Lehendakaritza — 651 1.622 2.556

  Guztira — 1.290 3.081 4.282
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Herritarren Partaidetzako eta Teknologia Berrietako Alorra 
herritarren partaidetza sustatzea du helburu, bai eta herrita-
rrei harrera egin eta argibideak ematea —hori egin daitekeen 
hiru bide ezberdinetan, aurrez aurre, telefonoz eta telema-
tikaz baliatuta—, prentsa oharrak egitea, Udaleko alor guztien 
publizitatea kudeatzea, protokoloaz arduratzea, herritarren 
entitateendako diru-laguntzak kudeatzea eta San Gregorio 
kaleko Elkarteen Etxearen funtzionamenduaz arduratzea 
ere. Horrez gain, teknologia berrien erabileraren sustapenaz 
arduratzen da, Udal Administrazioaren eta herritarren arteko 
harremanetan, bai eta udal-zerbitzuen modernizazioaz ere.

Ildo horretatik abiatuta, 2008an herritarrek afera publikoe-
tan parte hartzeko aukerak ugaritu ziren. Horrenbestez, 
iruindarrek lehen aldiz aukeratu ahal izan zuten sanferminak 
iragartzeko kartela. Epaimahaiak bost lan hautatu zituen, 
aurkeztutakoen artetik, eta herritarrek, Ziudadelan ezarritako 
hautestontzien, 010 telefonoaren, web gunearen edo sake-
lakoen bitartez, irabazlea aukeratu zuten. Bozketan, ia 6.500 
lagunek hartu zuten parte. Bestetik, Sanduzelaiko auzoek 
aurrekontu partizipatiboei zegozkien 300.000 euroak zein 
proiektutarako erabili erabaki ahal izan zuten. 148 proposa-
men jaso ziren, eta 693 pertsonak bozkatu zituzten horiek. 

2010eko egutegia ere lehen aldiz eginen da herritarrek bidali-
tako argazkiekin. 2008ko urriaz geroztik, hilabete bakoitzeko 

argazkirik hoberena aukeratzen da, eta hori dagokion hilabe-
tearen orriko irudia izanen da, 2010eko egutegian.
Auzotarrekin bilerak egiten ere segitu da, hala Alkatea zure 
auzoan programaren barruan nola hirigintza-proiektu jakin 
batzuei buruz mintzatzeko.

Bestetik, Udalak herritarrei ematen dien laguntza eten gabe 
hobetzearen aldeko apustuari eusten dio, hala aurrez aurreko 
harreraz (Merkatuko kalea, 7-9) nola telefonoaren edota 
telematikaren bidez emandakoaz (010 eta www.pamplona.es, 
hurrenez hurren) bezainbatean. Izan ere, APPendek Udalaren 
aginduz egindako inkesta baten arabera, telefono bidezko ha-
rrera eta aurrez aurrekoa dira herritarrek hobekien baloratzen 
dituztenak. 010 telefonoak, bestalde, ISO 9001:2008 kalitate-
egiaztagiria eskuratu du.

Herritarren Partaidetzako eta Teknologia Berrietako Alo-
rraren beste zeregin bat hiriko mugimendu asoziatiboari 
laguntzea da (dagoenekoz, 434 elkartek eman dute izena 
Udal Erregistroan). Aurreko urteetan bezala, 2008an ere 
kontusaila onetsi zen –guztira,592.123 euro–, herritarren 
partaidetza sustatzen dituzten elkarteei diru-laguntzak ema-
teko. Laguntza horiei beste hainbat alorrak —Kultura, Gizarte 
Ongizate eta Kirol eta Hezkuntza eta Gazteria alorrek kasu— 
emandako diru-laguntzak eta egindako hitzarmenak erantsiz 
gero, 1.284.000 euro egiten dute, guztira.

Herritarrendako laguntza eta partaidetza

2010eko egutegia ere lehen aldiz eginen da
herritarrek bidalitako argazkiekin.

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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Herritarrendako Laguntza

Herritarrendako Laguntza Zerbitzuak (HLZ) hiru atal ditu:

> Aurrez aurreko harrera
     (Casa Marceliano etxea).
Guztira, 74.354 pertsonari erantzun zaie 2008an, herritarrei 
laguntzeko bulegoetan (Merkatuko kalea, 7-9). Horrek esan 
nahi du egunero, batez beste, 300 lagun baino gehiagori 
ematen zaiola laguntza. Gehien eskatutako gestioak erroldari 
loturikoak dira (55.500), erregistroarekin zerikusia dutenak 
(8.900), informazioa eskatzekoak (6.300) eta ezkontza zibilei 
buruzkoak (3.400). Udaleko Soziologia Unitateak egindako 
azterlanaren arabera, herritarrek oso kalifi kazio ona ematen 
diote udal-bulegoetan eskuratutako arretari, oso ongi baino 
goragokoa, alegia. Bestetik, langileek pertsona itsuei arreta 
egiteko ikastaroa egin zuten 2008ko azaroan, ONCE elkartea-
ren eskutik.

> Telefono bidezko laguntza (010)
Udalak telefono bidez ematen duen laguntza-zerbitzuak (010) 
175.000 dei baino gehiago jaso ditu 2008an, hau da, 700 
deitik gora, eguneko. Deien % 57 argibideak eskatzeko izan 

dira; % 26, kasuan kasuko deia beste pertsona batengana edo 
beste zerbitzu batera bideratzeko; % 14, izapideak egiteko; eta 
hondarreko % 3a, abisuak eman, kexak aurkeztu edo iradoki-
zunak egiteko. 010 telefonoak kalitate-egiaztagiria eskuratu 
du berriro 2008an, eta bikain kalifi kazioa bereganatu du, 
zerbitzuaren erabiltzaileei egindako inkesta batean. 

> Telematika bidezko arreta 
     (www.pamplona.es)
Udalaren web guneak bi milioi bisitatik gora jaso ditu 2008an. 
Horrek esan nahi du egunero 6.000 pertsona baino gehiagok 
kontsultatzen dutela. Bisita gehienek informazioa bilatzen 
dute, hiriari buruz, jarduerei buruz –agendan–, intereseko 
helbideak edota formularioak behera kargatzea. 2008an, 
ONCE elkarteak saria eman dio web guneari, irisgarritasun-
irizpideak ehuneko ehunean betetzeagatik.

Herritarrendako Laguntza Zerbitzua (HLZ) 2005 2006  2007 2008

Aurrez aurreko harrera (Casa Marceliano etxea) 81.654 73.366 75.074 74.354

Telefono bidezko laguntza (010) 138.540 157.561 171.138 175.481

Udalaren web gunea (www.pamplona.es) 751.649 1.793.172 1.840.113 2.197.665
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Herritarren partaidetza

Azken urteotan, 29 bilera egin dira auzoetako biztanleekin, 
dela proiektu zehatzen ingurukoak dela Alkatea zure au-
zoan izeneko esperientzia medio. Azken horretan, Alkateak 
hurrengo hilabeteetan egin behar diren proiektuak azaltzen 
dizkie auzoei, eta gero hitza ematen zaie bertaratutakoei, nahi 
dutena plazaratze aldera, kasuan kasuko auzoaren inguruan.

> Hainbat proiektu
     zehatzi lotutako bilerak
· Isaac Albéniz kalea (2005eko otsailak 1).
· Orreaga etorbideko aparkalekua (2005eko apirilak 21).
· Sanduzelaiko igerilekua (2005eko irailak 7).
· Martín Azpilcueta kalea oinezkoentzat hein batean egiteko 

proiektua (2005eko azaroak 24).
· Zabalguneko Barne Berrikuntzarako Plan Berezia (2006ko 

urtarrilak 9): erakusketa, iradokizun-bilketa eta iradokizunei 
erantzuteko txostena.

· Etxabakoitzeko tren-geltokia (2006ko abenduak 1).
· Txantreako bidea (2006ko abenduak 27).
· Gorriti eta San Fermin kaleak oinezkoentzat egiteko proiek-

tua (2007ko irailak 24).
· Ori mendiaren zeharkalea (2008ko azaroak 20).
· Gartzia Ximenez kalea oinezkoentzat egiteko proiektua
  (2009ko otsailak 3).
· Santa María la Real (2009ko apirilak 22).

> Alkatea zure auzoan ekimena
· Milagrosa (2004ko maiatzak 17).
· Sanduzelai (2004ko ekainak 24).
· Etxabakoitz (2004ko irailak 29).
· Arrotxapea (2004ko azaroak 24).
· Azpilagaña (2005eko martxoak 10).
· Zabalgunea (2005eko maiatzak 10).
· Txantrea (2005eko azaroak 10).
· Mendillorri (2006ko otsalak 15).
· Donibane, Ermitagaña eta Mendebaldea 
  (2006ko maiatzak 30).
· Alde Zaharra (2006ko ekainak 21).
· Iturrama (2006ko irailak 27).
· Milagrosa (2007ko otsailak 21).
· Sanduzelai (2007ko martxoak 21).
· Iturrama (2008ko urtarrilak 24).
· Arrotxapea (2008ko urriak 14).
· Azpilagaña eta Iturrama (2008ko azaroak 24).
· Zabalgunea (2009ko otsailak 26).
· Txantrea (2009ko martxoak 4).

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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Asoziazionismoa

Iruñeko Udalak elkarteei zuzendutako hainbat deialdi kale-
ratzen ditu urtero, Herritarren Partaidetzako eta Teknologia 
Berrietako, Gizarte Ongizate eta Kirol, Hezkuntza eta Gazte-
ria eta Kultura alorren bitartez. Diru-laguntza horiei esker, 
auzoen, adinekoen, emakumeen eta etorkinen elkarteek 
nahiz eskualde-etxeek haien jarduerak egiten ahal dituzte, 
kirol afi zionatua sustatzen da, diruz laguntzen dira gazteei 
zuzendutako jarduerak, kultur elkarteei laguntza ematen zaie, 
ikastetxeei diru-laguntzak ematen zaizkie, materialak eros 
ditzaten, eta elkarteei lokalak erosteko edo haien lokaletan 
oztopo arkitektonikoak kentzeko obrak egiteko bultzada 
ematen zaie.

> Elkarteentzako diru-laguntzak

Diru-laguntza 2005 2006 2007 2008

Herritarren Partaidetza: herritarren partaidetza sustatzen dituzten 
elkarteetarako laguntzak

454.035 494.785 510.882 586.721

Kirola: kirol afizionaturako laguntzak, kirol-denboraldian 146.141 152.000 173.821 173.000

Kirola: Unean uneko kirol-jardueretarako diru-laguntzak 164.999 170.774 196.484 196.000

Gazteria: gazte-jardueretarako eta enpresa-sortzaile gazteendako

diru-laguntzak

83.066 89.605 93.855 97.505

Gizarte Ongizatea: laguntzak irabazi-asmorik gabeko elkarteendako, 
lokalak erosi eta obrak, erreformak edota oztopo arkitektonikoak kentzeko 
lanak egin ditzaten 

79.173 224.104 230.000 200.000

Kultura: kultur elkarteetarako laguntzak, jarduerak egin ditzaten 8.640 9.045 9.497 10.096

Hezkuntza: Ikastetxe publikoetarako diru-laguntzak, irakaskuntza-
material suntsikorra erosi eta eskola-liburutegiak hornitzeko. Ikastetxe 
publiko eta itunduetarako diru-laguntzak, jarduera osagarriak eta eskolaz 
kanpokoak egiteko

17.194 18.540 19.593 20.649

  Guztira    953.248 1.158.853 1.234.132 1.283.971
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> Elkarteen Etxea
Elkarteen Etxea egoitza gisa erabiltzen dute egoitzarik ez du-
ten entitateek.  Bertan, posta biltzeko kutxatilategiak dituzte, 
fotokopiagailuak, tolestatzeko makina eta hiru ordenagailu, 
Interneterako konexioarekin. Erakusketa-panela ere erabil 
dezakete, haien proiektuen, argazkien eta ekimenen berri 
emateko. Elkarteen Etxean elkarteetarako prestakuntza-
ikastaroak ematen dira. 2008an 11 ikastaro egin ziren, eta 
haietan 69 elkartek hartu zuten parte. Horrez gain, biltzeko, 
aholkularitza jasotzeko eta bitarteko teknikoak eskuratzeko 
tokia da Etxea.

Elkarteen Etxea 2007 2008

Parte-hartzaileak, guztira 2.521 3.927

Kontsultak, guztira 2.170 2.894

Elkarteendako areto-lagapenak 267 340

Komunikazioa

Komunikazio Zerbitzuak komunikabideei ematen die arreta, 
eta udal-jardunarekin zerikusia duten gauzen berri hela-
razten du. 2008an, 1.869 prentsa-ohar igorri ziren, hau da, 
7, egunean, batez beste, eta 150, hilabetean. Horrez gain, 
257 prentsaurre zein harrera-ekitaldi –non komunikabideak 
deituak izan baitziren– egin ziren, 21, hilabeteko, alegia. Zer-
bitzu honek, besteak, beste, Udaleko alor guztien publizitatea 
kudeatzen du, publizitate-kanpainak gauzatzen ditu eta web 
gunea eguneratzen du.

Komunikazio Zerbitzua 2007 2008

Prentsa-oharrak 1.773 1.869

Prentsaurreak eta harrera-ekitaldiak 236 257

“2008an, 1.869 prentsa-ohar igorri ziren, hau da,
7, egunean, batez beste, eta 150, hilabetean.”

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza



UDAL-GOBERNUA ETA HERRITARRENDAKO LAGUNTZA 43

Protokoloa

2008an, Protokolo Zerbitzuak 182 udal-ekitaldi antolatu ditu, 
ondoko sailkapenarekin bat: 6 ekitaldi instituzional (Bost 
Zaurien Funtzioa, San Ferminen Bezperak, Prozesioa eta 
Zortziurrena, Batasunaren Pribilegioa eta San Zernin festa); 
usadiozko 16 ekitaldi –eta horien artean, Errege Magoen 
harrera, San Blas, Aralarko Aingeruaren bisita, Txupinazoa, 
San Migelen ospakizuna eta Eguberriko Pregoia–, 75 eki-
taldi, Alkatetzaren partaidetzarekin, 33 harrera-ekitaldi, 3 
bisita, ehun urte betetzen dituzten pertsonei, 24 hitzarmen-
sinadura, 23 harrera, pertsona ezagunei, eta 3 jarduera, hiri 
senidetuekin (Bidaiak, Paderbornera eta Bayonara, abuztuan, 
eta Colombiako Pamplonara, urria-azaroan). Maiatzean, udal-
ordezkaritza bat Torunera joan zen, hori ere 2016ko Europako 
Kultur Hiriburu izateko hautagaia baita. Aurrekoaz gain, 70 
bisita gidatu egin dira, eta 212 ezkontza zibil.

Egindako ekitaldien artean, hauek izan dira aipagarrienak: 
Espainiako Errege-Erreginak Kondestablearen Jauregira egin-
dako bisita (irailak 22), Hiriaren Urrezko Domina Nafarroako 
Odol Emaileen Elkarteari emateko ekitaldia (irailak 8), Sabicasi 
egindako omenaldia (abuztuak 28), Pablo Sarasateri buruzko 
erakusketaren inaugurazioa (irailak 16) eta Sarasateri Tacone-
ran egindako omenaldia (irailak 20). 

Bestalde, Alkatetzak pertsona ezagun askori egin zien 
harrera. Horien artean, aipagarri dira hainbat enbaxadoreren 
bisitak: Rafael Mendívil –Espainiako enbaxadorea, Polonian–; 
Wolf-Ruthard Born –Alemaniakoa, Espainian–; Nicolás Issa 
Obando –Ekuadorrekoa, Espainian–;  Raphael Schutz – Isra-
elekoa, Espainian–; eta Gérard Guillonneau –Frantziako Kon-
tsul Nagusia–. Aipagarria da, baita ere, Ernest Hemingwayen 
John ilobaren bisita.
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Giza baliabideak
Iruñeko Udalean 1.556 pertsonak egiten dute lan. Horietatik 
1.395 Toki Administrazioan bertan ari dira, eta 161k udal-
enpresetan jarduten dute. 2005. urtetik 2008.era bitartean 21 
langile gehiago sartu dira: horietatik 6, erakunde autonomoe-
tan, eta 15, Iruñeko Udalean.

Udal-langileak 2005 2006 2007 2008

   > Iruñeko Udala 1.380 1.397 1.378 1.395

HAUR ESKOLEN ERAKUNDE AUTONOMOA  

   > Lanaldi osokoak
111 112 111 111

   > Lanaldi murritzekoak 12 12 11 15

 HIRIGINTZA GERENTZIA 32 32 34 35

  Guztira 1.535 1.553 1.534 1.556

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza
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> Inbentario osoaren balioa

2005 2006 2007 2008

  Inbentarioaren balioa, guztira  388.006.372 440.572.760 537.184.947 630.973.858

* (inbentarioa kudeatzeko aplikazioan sartutako aktibo erreala eta uneko aktiboa barne)

> Udal-eraikin eta -lokal
 guztien balioa

2005 2006 2007 2008
(behin-behinekoa)

Administrazio-eraikinak 911.464,85 221.499,84 509.888,11 396.699,63

Etxebizitzak 158.865,75 607.221,06 118.484,20 477.983,88

Osasun-eraikinak — 7.989,48 4.564,27 5.703,33

Ikastetxeak 4.328.460,30 4.107.852,72 3.647.484,00 2.506.138,98

Kirol-instalazioak 1.112.401,27 6.033.543,40 2.599.407,08 652.276,56

Kultura- eta gizarte-eraikinak 2.675.789,38 4.633.327,28 4.747.535,71 6.933.490,46

Beste hainbat eraikuntza 15.285.198,58 21.158.129,53 13.308.034,68 3.480.775,92

Viviendas patrimoniales 155.826,29 340.497,33 1.529.417,42 4.091.928,63

Ondareko etxebizitzak 2.565,38 0,00 151.463,74 451.825,84

 Guztira 24.630.571,80 37.110.060,64 26.616.279,21 18.996.823,23

Udalaren eraikinak eta lokalak
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Iruñeko Udala 1996an hasi zen proiektuak batera fi nantza-
tzeko Europako Batasunak ematen dituen funtsak eskura-
tzen. Azken 12 urteotan, ia 40 milioi euro jaso ditu Udalak,
Iruñean egindako 50 jarduketa baino gehiagotarako, hirigintza-
ren, ingurumenaren, ekonomiaren eta gizartearen esparruetan. 

Europako Batasunaren egitura-funtsak erabiltzeko aldi 
berrian (2007-2013), Iruñeko Udala aukera izaten ari da, fi -
nantzamendua eskuratzeko, hirigintza-, gizarte- eta inguru-

men-jarduketa ugaritarako. Hasteko, Eskualde Garapeneko 
Europako Funtsak 1.506.976 euro jarriko ditu, hirigintza-, 
merkataritza- eta gizarte-proiektu batzuk egiteko, Milagrosa 
eta Santa María la Real auzoetan. Kohesio Funtsak 7.687.967 
euro jarriko ditu, hainbat ingurumen-eragiketa fi nantzatzeko, 
Udalarekin batera, Iruñeko ibaien ingurunean. Europar Gizar-
te Funtsak ere 427.624,84 euro jarriko ditu, lanera bidera-
tzeko proiektuak egiteko, merkataritzaren eta laguntza- eta 
hurbiltasun-zerbitzuen esparruetan.

Europak fi nantzatutako proiektuak

Ekimena/Programa/
Funtsa*

Proiektua Egiteko
epea

Iruñeko Udalaren 
aurrekontua **

Europako 
finantzamendua 

(%)

SAVE programa Energia Agentziaren sorrera 1997-2000 408.000 euro %42

Kohesio Funtsa Arga ibaiari buruzko Plana 1996-1999 6.390.000 euro %80

Europar Gizarte Funtsa YouthStar CuatroVientos proiektua 1996-1999 830.000 euro %50

Urban-FEDER ekimena Urban II programa: Alde Zaharra-
Arrotxapea

2001-2006 23.185.000 euro %50

Nafarroako Programazio 
Agiri Bakarra (PAB)

Monjardin bidea 2000-2006 7.000.000 euro %50

Nafarroako PAB Isaac Albéniz kaleko irisgarritasuna 2006-2008 836.000 euro %50

Kohesio Funtsa Iruñeko ibaiei buruzko Plana 2000-2006 10.800.000 euro %80

Urbact-FEDER programa Herritarrek udaletan parte hartzeko 
sarea 

2005-2007 96.000 euro %50%

Europar Gizarte Funtsa Enplegurako proiektuak 2007-2010 855.000 euro %50

Urbana-FEDER ekimena Milagrosa auzoaren hiri-biziberritzea 2007-2013 3.014.000 euro %50

Kohesio Funtsa Ingurumen-jarduketak, Iruñeko ibaietan 2007-2013 9.610.000 euro %80

  Guztira   63.024.000 euro %62,67

* Taula honetan ez dira zenbatu Gizarte Ongizate eta Kirol Alorrak enpleguaren arloan kudeatzen dituen beste hainbat programa (lantegi-eskolak, prestakuntza-
ikastaroak...), zeinak Europatik jasotzen baitituzte finantzamendua, baina Nafarroako Gobernuaren Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez
** Gutxi gorabeherako kopuruak

udal-gobernua eta herritarrendako laguntza



UDAL-GOBERNUA ETA HERRITARRENDAKO LAGUNTZA 47




