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AURKEZPENA
Gaur egun bizi ditugun aldaketa sozialen, politikoen eta ekonomikoen ondorioz, herritarren baloreen, interesen eta lehentasunen 
aniztasuna gero eta handiagoa da baita herritarrek toki-gobernuei jasanarazten dieten eskaera-maila ere.
Egoera berri horrek eskaera berriak ekarri dizkie Administrazio Publikoei: kultura politiko berri bat, lidergo-eredu berri bat eta 
antolatu zein gauzak egiteko modu berri bat.
2012ko Legislatura Planean dagoeneko aurkeztu zen  partaidetza ardatz estrategiko eta zeharkako gisa Getxoko udal-
kudeaketan. Horrek  kokatu zuen partaidetza udal-lehentasunen buruan, politika eta udal-kudeaketa ulertzeko moduaren buruan 
udalerriaren orainaldi zein etorkizunari begira.
Legealdi honetan partaidetzaren aldeko apustua are irmoagoa egin da herritarrekiko harremanetarako eta Gobernu Onerako 
lanetan bakarrik jarduten duen arlo berri bat sortzeari esker: Komunikazio, Herritarren Arreta, Gardentasun eta Herritarren 
Partaidetzarako Arloa. 
Jarraian aurkeztuko dugun agiriak gaurkotu egiten du 2013an Getxoko Udalerako egindako lana; bertan, Getxoko Udalak 
partaidetzarako zituen esparru, mekanismo eta tresna guztiak bildu ziren.  
2013an egin zen agiri honen lehenengo idatzaldia eta orain alor honen inguruko informazio guztia, 2013, 2014 eta 2015.urteei 
dagokiena,  bildu da.
Horrela, azken urteotan Getxoko Udalak hainbat alorretan gauzatu duen eredua laburtzen da agirian, herritarrekiko zein beste 
eragile batzuekiko harremanetarako, partaidetzarako eta barneko lanetarako eredua hain zuzen.
Agiria gauzatu eta eguneratzeko elkarrizketak egin dira udaleko hainbat eragile tekniko zein politikorekin. Horien bidez  jakinarazi 
digute partaidetza-, koordinazio-, gardentasun- eta lankidetza-prozesuen antolamenduaren inguruan, euren ustez,  zein den 
udaleko egoera, bai barne-funtzionamenduari dagokionez bai tokiko eta tokiz gaineko beste erakunde batzuekiko harremanei 
dagokienez.  
Memoria honek inflexio-puntua izateko asmoa du udal-esparruan partaidetza, koordinazio eta lankidetzarako eredu hausnartu 
bat diseinatzeko zereginean, eredu integrala eta Gobernu Onaren aldeko apustua egin duen udal-kudeaketan ondo errotua 
sortzeko helburuz.
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Laburbilduz, herritarrekiko hurbiltasuna ulertzeko moduari lotuta dagoen guztia, bi norabideri begira. Alde batetik, herritarren 
iritzia eta irizpideak politika publikoetan txertatzeari dagokion norabidea eta, bestetik,  kudeaketaren plangintzari, zerbitzu-
emateari, komunikazioari eta hiriaren kanpoalderanzko proiekzioari dagokiena. 
Getxok berriro ere aurre egiten dio, 2013an azaldu zen moduan, erronka handi bati: talde-arazoetarako konponbide 
eraginkorrak eskaintzeko gaitasuna handitzea. Horra hor erronka. 
Horretarako, auzokideen beharrei ahalik eta modu eraginkorrenean heltzeko,  eguneroko lana burutzeko prozesuak eta tresnak 
hobetzen dihardu baita politikak gauzatzeko moduak ere. 
Zentzu horretan, kultura organizatiboa eta parte hartzekoa Getxoko etorkizunean antolamendu politikoan eta barne-kudeaketan 
txertatu beharreko zutabe bat ei da. Horrela ikusten du  Getxoko Udaleko Partaidetzarako Arloak eta  funtsezko elementutzat 
jotzen du udal-funtzionamendua ulertzeko moduan; hori dela eta, udalerriko epe laburreko planen barruan dago. 
Ondoren, Getxoko Udalak gauzatutako jarduketak aurkeztuko dira laburpen-fitxen formatuan, horrela jarduketa guztiak erraz 
aurkitu eta kontsultatu ahal izango dira.
Gainera, ondorengo idazpuruei jarraituz banatuko dira, jarduketak ezaugarrien arabera bereizten dituztenak: 
1/ Asetasunaren pertzepzioari buruzko azterlanak eta behatokiak.

1.1/ Asetasun-azterlanak

1.2/ Behatokiak

2/ Gardentasuna eta komunikazioa. 

3/ Antolamendu-kultura berri bat, koordinazio-eredu berritzaileak dituena: Zeharkakotasuna 

3.1/ Sektore-kontseiluak eta Sektore-mahaiak.

3.2/ Sektore-foroak.

4/ Partaidetzaren bidezko planak eta programak.

5/ Partaidetza-esperientziak. 

6/ Informazio-sistema.
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1/ ASETASUNAREN PERTZEPZIOARI BURUZKO AZTERLANAK ETA BEHATOKIAK
Udalerriaren hainbat alderdi ezagutzeko aukera ematen duten tresnak dira. Izan ere,  Udalak kudeatutako zerbitzu publikoen inguruan  herritarrek duten balorazioa 
nahiz udalerriko profil soziodemografikoak ezagutzea ahalbidetzen dute.
Getxoko Udala zenbait zerbitzu ematean erabiltzaileengana iristen da jasotako zebitzuei buruzko asetasun-inkesten bidez. 
Mekanismo horrek udal-zerbitzuak hobetzen laguntzen du baita herritarren beharren arabera moldatzen ere; era berean, Udalaren beraren kudeaketa hobetzeko 
mesedegarria da. 
Horrez gain, udalerriaren errealitatea ikuspuntu soziodemografikotik, ekonomikotik eta abarretatik ezagutzeko helburuz, Getxok hiri-behatokiak ditu, datuen bitartez, 
bizilagunen ezaugarri eta egoeren arabera, herritarren beharretan sakontzen dutenak. 
Ondoren, udalerrian azken urteotan arlo honetan abian jarri diren ekimenak aipatuko dira, bai zerbitzu zehatzen erabilerari dagozkionak bai udalerriaren egoera 
orokorrari buruzko pertzepzioari dagozkionak.
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1.1/ ASETASUN- AZTERLANAK

LEHENDAKARITZA ARLOA (ZERBITZU OROKORRAK, 
UDALTZAINGOA, BABES ZIBILA ETA KALE PUBLIKOA) ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA UDALTZAINGOAREN EDOTA BABES ZIBILEKO ZERBITZUEN ERABILTZAILEEN ASETASUN-AZTERLANA

Deskribapena  Getxoko Udaltzaingoaren zerbitzuekiko herritarren asetasuna 

HELBURUAK Getxoko Udaltzaingoak emandako zerbitzuen inguruan Getxoko bizilagunen asetasun-mailaren berri izatea. 

PARTAIDEAK Udaltzaingoaren edota Babes Zibileko zerbitzuak jaso dituzten herritarrak.

INDARRALDIA INDARREAN. Bi urtez behin egiten da.

ESTEKA http://getxo.eus/es/policia-local/presentacion/satisfaccion-ciudadana 
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ARDURADUNA: GAZTERIA-ZERBITZUA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA ASETASUN-AZTERLANAK

Deskribapena Zerbitzuak antolatutako jardueren erabiltzaileen asetasuna.  

HELBURUAK Gazteria Zerbitzuak antolatutako jardueren erabiltzaileen asetasun-mailaren berri izatea eta jarduerak hobetzeko iradokizunak jasotzea. Gazteria Zerbitzuak antolatutako 
Udalekuak eta ikastaroak amaitu ostean.  

PARTAIDEAK Gazteria Zerbitzuak antolatutako jardueren erabiltzaileak. 

INDARRALDIA INDARREAN
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ARDURADUNA:KALITATE ETA INFORMAZIO-
SISTEMETARAKO SAILA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA
IZENDAPENA ASETASUN-INKESTAK.

Deskribapena Herritarrek udalerriaren hainbat alderdiri buruz duten asetasuna. 

HELBURUAK Herritarrek  honako alderdiei buruz duten asetasuna aztertzea: udal-kudeaketa, udalerriko bizi-kalitatea, nabarmentzeko alderdiak, hobetzekoak, administrazio-izapideak, 
arreta eta abar.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har (Inkesta egin zaio zorizko lagin bati ).

INDARRALDIA Urterokoa.
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ARDURADUNA: KALITATE ETA INFORMAZIO-
SISTEMETARAKO ARLOA ASETASUN-AZTERLANAK

 IZAERA
IZENDAPENA BERARIAZKO INKESTAK ZERBITZU JAKINETARAKO. 

Deskribapena Zenbait zerbitzu jakinen erabiltzaileen asetasuna. 

HELBURUAK Udal-arloek emandako zerbitzu jakinen erabiltzaileen asetasuna aztertzea. 

PARTAIDEAK Zenbait zerbitzuren erabiltzaileak. 

INDARRALDIA INDARREAN. Aldizka egiten da. 
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ARDURADUNA: GETXOLAN. SUSTAPEN EKONOMIKOA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA ERABILTZAILEEN ASETASUNARI BURUZKO AZTERLANA. 

Deskribapena Getxolanek eskaintzen dituen ikastaroen eta zerbitzuen erabiltzaileen asetasuna neurtzeko azterlanak.

HELBURUAK Emandako ikastaro eta zerbitzuetan jasotako zerbitzuei buruz erabiltzaileek duten asetasun-mailaren berri izatea.  

PARTAIDEAK Ikastaroetan parte hartutakoak: prestakuntza-ikastaroetan, enpresa-kudeaketari buruzkoetan, ekintzailetzan hasi baino lehenagoko ikastaroetan, eta abarretan.

INDARRALDIA INDARREAN.Ekintzaileentzat zein enpresetarako aholkularitza-zerbitzurako inkestak egiteko asmoa dago, oraindik abian ez dagoen arren.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/158 
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ARDURADUNA: TURISMO SAILA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA TURISMO–BULEGOKO ERABILTZAILEEN ASETASUNARI BURUZKO AZTERLANA (BISITARIAK ETA TURISTAK; TOKIKO 
TURISMO-ARLOKO ENPRESAK)

Deskribapena Turismo-zerbitzuaren eta tokiko turismo-alorraren erabiltzaileen asetasuna. Turismo-bulegoa. 

HELBURUAK Udaleko turismo-zerbitzuen erabiltzaileen asetasun-mailaren berri izatea. 

PARTAIDEAK Udaleko turismo-zerbitzuen erabiltzaileak. 

INDARRALDIA INDARREAN. Bi urtez behin egiten da.
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ARDURADUNA: TURISMO SAILA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA GETXOKO TURISMO-ZERBITZUEN ERABILTZAILEEN ASETASUNARI BURUZKO AZTERLANA.  

Deskribapena
Turismo-bulegoko erreserba-zerbitzuaren erabiltzaileen asetasuna. 

Linea bidezko zerbitzuen erabiltzaileei posta elektroniko bat bidaltzea edota paper bidezko mezu bat, zerbitzuaren tipologiaren 
arabera.

HELBURUAK Turismo-bulegoko honako zerbitzu hauen erabiltzaileen asetasun-mailaren berri izatea: erreserba-zentrala, Getxotaxi Tour, Euskal Kostaldea belak zabalik, bisita gidatuak, 
talderako programa berezia…Era berean, jasotako zerbitzuaren balorazioa ezagutzea.

PARTAIDEAK Udaleko Turismo-bulegoko erreserba-zerbitzuen erabiltzaileak. 

INDARRALDIA INDARREAN. Aldizka egin ohi da. Sortze-prozesuan dago. Asetasuneranzko eboluzioa lortzeko asmoa dago Tripadvisorren bidez.

ESTEKA http://www.e-encuesta.com/answer?testId=guWI3jT2U64  galdetegi-adibide gisa.
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ARDURADUNA: TURISMO SAILA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA TURISMO-ESTABLEZIMENDUEI BURUZKO ASETASUN-AZTERLANA FACEBOOK/TWITTERREN BIDEZ 

Deskribapena Turismo-establezimenduen erabiltzaileen asetasuna

HELBURUAK Zerbitzuen erabiltzaileen asetasun-mailaren berri Gizarte-sareen bidez izatea. 

PARTAIDEAK Udalerriak eskaintzen dituen zerbitzuen erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN. Establezimenduen profilen segimendua egiten da, eta aldian-aldian gero eta establezimendu gehiagotan ezartzeko asmoa dago. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/turismo/reserva-alojamiento    
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ARDURADUNA: TURISMO SAILA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA
IZENDAPENA  ITOURBASK ASETASUN-INKESTAK

Deskribapena Turismo-bulegoak berak egindako asetasun-inkestak, Itourbaskek eskatuta.

HELBURUAK  Getxoko turismo-bulegoaren erabiltzaileen asetasuna neurtzea.

PARTAIDEAK  Getxoko Turismo-bulegoaren eta horri lotutako zerbitzuen 250 erabiltzaile.

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-tu0049/es/contenidos/informacion/itourbask/es_5967/itourbask.html 
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ARDURADUNA: TURISMO SAILA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA
IZENDAPENA ASETASUN OROKORRARI BURUZKO INKESTAK

Deskribapena Turismo-bulegoan bertan egindako asetasun-inkestak

HELBURUAK Getxoko Turismo-bulegoaren eta horri lotutako zerbitzuen erabiltzaileen asetasuna neurtzea. Balorazioa, hobekuntzak, asetasun orokorra eta abar. Hobetzeko arloak 
antzematea.

PARTAIDEAK  Getxoko turismo-bulegoaren eta horri lotutako zerbitzuen 400 erabiltzaile.

INDARRALDIA INDARREAN  2003tik

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/turismo/ven-a-getxo/oficina-de-turismo  
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA ZERBITZU OROKORREN ERABILTZAILEEN ASETASUNARI BURUZKO AZTERLANA

Deskribapena Harpidedunek  jasotako zerbitzuarekiko erakutsitako asetasuna.

HELBURUAK Getxo Kirolak elkartearen erabiltzaileek zerbitzu bakoitzean egindako jarduerekiko erakutsi duten asetasun-mailaren berri izatea.  

PARTAIDEAK Getxo Kirolak elkartearen zerbitzuen erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN.  Urtero egiten da.

ESTEKA http://www.getxo.eus/DocsPublic/transparencia/getxo_kirolak/encuesta.pdf 
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA IGERIKETA-IKASTAROEKIKO ASETASUNARI BURUZKO AZTERLANA

Deskribapena Ikastaroekiko asetasunari buruzko azterlana.

HELBURUAK  Getxo Kirolak elkarteak eskainitako ikastaroetan parte hartu duten pertsonen asetasun-mailaren berri izatea.

PARTAIDEAK Ikastaroetan parte hartutako pertsonak. Umeentzako ikastaroen kasuetan, umeen gurasoak. 

INDARRALDIA INDARREAN. Urtero egiten da. 
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ARDURADUNA:  MUSIKA ESKOLA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA MUSIKA ESKOLAREN ERABILTZAILEEN ASETASUNARI BURUZKO INKESTA

Deskribapena Musika Eskolaren zerbitzuen erabiltzaileei egindako inkestak.

HELBURUAK Musika Eskolak erabiltzaileei eskaintzen dien zerbitzuan hobetu beharreko arloen berri izatea.

PARTAIDEAK  Musika Eskolaren zerbitzuen erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN. Inkesta bi urtez behin egiten da. 
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ARDURADUNA:  NAGUSIEN UDAL EGOITZA ASETASUN-AZTERLANAK

IZAERA

IZENDAPENA ZERBITZUAREN ERABILTZAILEEN ASETASUNARI BURUZKO INKESTA

Deskribapena Nagusien Udal Egoitzaren erabiltzaileei egindako inkesta, baita pertsona horien senideei ere.

HELBURUAK Zuzeneko zein zeharkako erabiltzaileek jasotako zerbitzuarekiko duten asetasun-mailaren berri izatea. 

PARTAIDEAK Nagusien Udal Egoitzaren zerbitzuaren erabiltzaileak. 

INDARRALDIA INDARREAN.  2005etik aurrera bi urtez behin egiten da. 

ESTEKA http://getxo.eus/es/residencia/participacion 
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1.2/ BEHATOKIAK

ARDURADUNA: INMIGRAZIO ETA KULTURA- 
ARTEKOTASUNAREN ARLOA BEHATOKIAK

IZAERA
IZENDAPENA INMIGRAZIOAREN TOKI-BEHATOKIA

Deskribapena Biztanleen Udal-erroldaren informazioa kudeatzen du. 

HELBURUAK
Informazioa koordinatu eta partekatzea udaleko beste Arlo batzuekin, beste administrazio batzuekin edota datu-estatistikoak sortzen dituzten agentziekin, etorkin-taldeei 
buruzko ezagutza sistematikoa, hedakorra eta ebolutiboa lortzeko asmoz eta, horri esker, tokiko bizikidetza-politikak zein etorkinak udalerrian egoki txertazeko politikak 
oinarritu ahal izateko.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har.

INDARRALDIA INDARREAN
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ARDURADUNA: GARAPEN LANKIDETZAREN ETA 
GIZAESKUBIDEEN SAILA BEHATOKIAK

IZAERA

IZENDAPENA BIDEZKO MERKATARITZAKO PROGRAMAREN JARRAIPENA. 

Deskribapena Kontsumo-ohiturei eta bidezko merkataritzari buruzko azterlana eta bidezko merkataritzako programaren 5 konpromesuren jarraipena 

HELBURUAK Herritarrek bidezko merkataritza-arloan dituzten kontsumo-ohituren berri izatea. 

PARTAIDEAK Herritarrak oro har.   

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/90  
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ARDURADUNA: GETXOLAN. SUSTAPEN EKONOMIKOA BEHATOKIAK

IZAERA
IZENDAPENA PROSPEKTIBA SOZIOEKONOMIKOA

Deskribapena Informazio kuantitatiboa zein kualitatiboa jaso, aztertu eta sortzea Getxoko egoera sozioekonomikoari buruz. 

HELBURUAK Datu estatistikoak eduki, txostenak, azterlanak zein azterketak egin eta enpresa, merkatu zein pertsoenei buruzko erabakiak hartzea.

PARTAIDEAK Enpresak, ekintzaileak eta herritarrak oro har.

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxolan/informes-y-estudios
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ARDURADUNA: KALITATE ETA INFORMAZIO-
SISTEMETARAKO ARLOA BEHATOKIAK

IZAERA
IZENDAPENA HIRI-BEHATOKIA

Deskribapena Fidagarria den informazio kuantitatiboa zein kualitatiboa jaso, aztertu eta sortzea, Getxori eta eduki duen bilakaerari buruzko 
perspektiba zabala eskaintzen duena.

HELBURUAK Informazioaren azterketa erabakiak hartzeko prozesuetan txertatzea etorkizuneko jardunbideen plangintza egitean. Halaber,  informazioa bera eta horren azterketa 
herritarren eskura uztea baita, horrela eskatuz gero,  udalerriaren garapenari lotutako eragileen eskura ere.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har.

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://getxo.eus/es/ayuntamiento/observatorio-urbano  
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK BEHATOKIAK

IZAERA

IZENDAPENA KULTURA-ANIZTASUNAREN DIAGNOSTIKOA GETXO KIROLAK ELKARTEAN

Deskribapena
Kultura-aniztasunaren alderdi guztiak jasotzea Getxo Kirolak elkartean eta udalerriko kirol-esparruan. Inmigrazio Arloarekin 
lankidetzan. 

Kirol-elkarteen eta Getxo Kirolak elkarteko langileen partaidetza eduki da eginkizun honetan.

HELBURUAK Udalerrian kirol-arloan dagoen  kultura-aniztasunaren maila zein den jakitea da jarduera honen asmoa.  Getxo Kirolak elkartearen agendan dago txertatuta. 

INDARRALDIA 2015etik aurrera.  Etorkizunean abian jartzeko jarduera zehatzak partaidetzaren bidez xedatuko dira.
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2/ GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA
Getxoko Udalak herritarrengandik hurbil dagoen kalitateko administrazioaren aldeko apustua egin du eta burutzen dituen jarduera guztietan txertatzen hasi da 
gardentasun, komunikazio zein Open Dataren alorretan eraginkorragoa izateko mekanismoak. 
Izan ere,  Getxoko Udalak aitorpen ugari jaso ditu azken urteotan gardentasun-alorrean egindako lanagatik eta  Estatuko lehenengo postuetako batean dago alor 
horretan.
Udal-kudeaketan gero eta gardentasun handiagoa lortu nahian, Udalak hainbat adierazleren betekizunean sakondu egin du, horietako batzuk Udalen Gardentasun 
Indizea (UGI) nazioarteko erakundeak proposatutakoak direlarik.  
Halaber, datozen urteei begira, Getxo  gardentasun-atari bat atontzen ari da, sarbide errazekoa, herritarrek  intereseko informazioa eskura izan dezaten. 
Gardentasun-atariaz gain, Udaleko Arloek nabarmentzen dute herritarrengana hurbildu eta duten funtzionamendua ezagutarazteko asmoz egiten dituzten 
argitalpenen garrantzia. 

LEHENDAKARITZA-ARLOA ( ZERBITZU OROKORRAK, 
UDALTZAINGOA, BABES ZIBILA ETA KALE PUBLIKOA) GARDENTASUNA ETA  INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA ALERTAKO SMSak

Deskribapena Getxoko udalerrian segurtasun-alertaren bat dagoenean, batez ere merkataritzari lotutakoa, informaziorako SMSak bidaltzen zaizkie 
programa barruan dauden pertsonei zein aretoen arduradunei.

HELBURUAK Gertakizunei buruzko informazioa ematea Getxoko udalerrian horien eraginpean egon daitezkeen pertsonei, horretarako interesa adierazi badute.  

PARTAIDEAK Merkataritza-aretoak, ostalaritza…eta abar

INDARRALDIA INDARREAN 
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LEHENDAKARITZA-ARLOA ( ZERBITZU OROKORRAK, 
UDALTZAINGOA, BABES ZIBILA ETA KALE PUBLIKOA) GARDENTASUNA ETA  INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA GORABEHERAK KOMUNIKATZEA

Deskribapena

Egunero ematen da gorabeheren berri  Getxoko Udaleko Komunikazio Arloaren prensa-oharren bidez

Halaber, Udaltzaingoaren Buruzagitzak egunero bidaltzen ditu komunikazioak Getxo Irratira. 

Gizarte-sareak eguneratzea Babes Zibileko alorrari lotutako gertakizunak jakinarazteko. 

HELBURUAK Herritarrei informazioa ematea Getxoko udalerrian gertatzen diren segurtasun eta babes zibileko alorrei lotutako gertakizunei buruz. 

PARTAIDEAK Herritarrak oro har.  

INDARRALDIA Egunero. INDARREAN. 

ESTEKA http://getxo.eus/es/policia-local/ 
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ARDURADUNA:  BERDINTASUN-ARLOA GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA  EMEKI ALDIZKARIA

Deskribapena
Berdintasun Arloaren argitalpena.

Berezko webgunea dauka baita Facebook-en fanpage-motako profila ere.

HELBURUAK Berdintasun-esparruan Arloan izandako berriak jakinaraztea. 

INDARRALDIA Gaur egun ez dirau paperezko aparteko argitalpen gisa, GetxoBerri aldizkariaren atal bihurtu da eta urtean 3 aldiz agertzen da. Horrek nortasuna ahuldu eta presentzia 
murriztu dio baina hedapen handiagoa lortarazi dio, Getxoko etxe guztietara heltzen baita.  

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/emeki 
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ARDURADUNA: KOMUNIKAZIO, HERRITARREN ARRETA, 
GARDENTASUN ETA HERRITARREN PARTAIDETZARAKO 

ARLOA
GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA “ UDALEN GARDENTASUN INDIZEA 2014” EKITALDIAN LORTUTAKO PUNTUAZIOAK

Deskribapena Herritarren aurrean udalen gardentasuna neurtzen duen indizea, horretarako 80 adierazle baino gehiago erabiliz.

HELBURUAK Herritarrei emandako udal-informazioan gero eta gardentasun handiagoa lortzea.

INDARRALDIA Lana, 2014an gorenera heldu eta aitorpena lortu arren,  2008an hasi zen eta indarrean dirau.

ESTEKA http://www.getxo.eus/DocsPublic/udala/castellano/documentos/transparencia/getxo_seis_areas_2014.pdf 
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ARDURADUNA:  GETXOKO KULTUR ETXEA GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA  GK ALDIZKARIA

Deskribapena Udalerrian egiten diren kultura-ekintzen berri ematen da.

HELBURUAK  Getxoko Kultur Etxeak kaleratutako argitalpena, gure udalerrian egiten diren kultura-ekintzen berri ematen duena. 

INDARRALDIA GK hileroko aldizkaria da.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/gk  
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ARDURADUNA:  GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA

IZAERA
IZENDAPENA ESTABLEZIMENDU/ENPRESEN BILATZAILEA

Deskribapena Udalerriko merkataritza-establezimendu eta zerbitzuen bilatzailea. 

HELBURUAK
Herritarrei oso modu bizian ematea informazioa udalerriko merkataritza-establezimenduei eta zerbitzu-enpresei buruz.Webgunearen bidez zein GetxoGertu guneen bidez 
(udalerriko hainbat lekutan) egiten da.

Udalerriko enpresen sustapena lortzea.  Getxon dauden enpresen kokapen zehatza aurkitzeko aukera ematen du.

INDARRALDIA Jarraitzeko asmoa dauka.

ESTEKA/INFORMAZIOGUNEAK

WEB: http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/guia-de-empresas-getxolan 

GETXOGERTU: Kalean kokatutako elementuetan.

10 gune: 

1 Algortako Metroko Geltokiko plazan

2 Zubi Esekiko plaza. Areeta.

3  Borobia plaza.  Bidezabal parkea. Algorta.

4  Santa Eugenia plaza. Areeta.

5 Andres Larrazabal kalea. Areeta.

6 Xake plaza. Areetako Metroko Geltokiko plaza

7  Tellagorri plaza. Algorta.

8  Malakate plaza.  Santa Mª Getxo.

9  Gobela kiroldegia.Areeta.

10 Fadura kiroldegia. Algorta.
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ARDURADUNA:  GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA SUSTAPEN EKONOMIKOARI BURUZKO NEWSLETTERRAK ETA PRENTSA-OHARRAK

Deskribapena
Getxoko Udaleko sustapen ekonomikoari buruzko zerbitzuak buletin elektroniko bat sortu du, hilean behin bidaliko dena eta hainbat 
informazio zabalduko dituena: berri nabarmenenak, trebakuntza-ekintzak, hitzaldiak, merkataritza dinamizatzeko programak, 
laguntzak eta diru-laguntzak, lankidetzarako proiektuak…

HELBURUAK Egiten duen jarduerari buruzko informazioa enpresa eta saltokietara helaraztea baita ekintzaileei ere. 

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/157  
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ARDURADUNA: KOMUNIKAZIO, HERRITARREN ARRETA, 
GARDENTASUN ETA HERRITARREN PARTAIDETZARAKO 

ARLOA
GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA “NOTICIAS DESDE GETXO ANTZOKIA”  ETA ”NOTICIAS DESDE ROMO KULTUR ETXEA” ALDIZKARIAK

Deskribapena  Getxo Antzokia eta Romo Kultur Etxea eraikinen lanen  inguruko informazioa zabaltzen duten argitalpenak.

HELBURUAK Getxoko bizilagunei  Getxo Antzokiaren eta Romoko Kultur Etxearen eraikitze-lanen berri ematea

INDARRALDIA Azken aleak 2013ko azaroan eta  2014ko ekainean argitaratu ziren hurrenez hurren.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/getxo-antzokia  
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ARDURADUNA: KOMUNIKAZIO, HERRITARREN ARRETA, 
GARDENTASUN ETA HERRITARREN PARTAIDETZARAKO 

ARLOA
GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA GOBERNU ONA, PARTAIDETZA, GARDENTASUNA ETA OPEN DATA SUSTATZEKO ATARIA

Deskribapena  Getxoko Udaleko organoei buruzko informazioa jasotzen duen ataria, bai barneko organoei bai autonomiadun erakundeei buruzko 
informazioa hain zuzen. 

HELBURUAK Udal-erakundeei buruzko informazioa herritarrei helaraztea hainbat formatu erabiliz.

INDARRALDIA INDARREAN eta optimizatzeko bidean. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/buen-gobierno/ 
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ARDURADUNA:  KOMUNIKAZIO, HERRITARREN ARRETA, 
GARDENTASUN ETA HERRITARREN PARTAIDETZARAKO 

ARLOA
GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA  GETXOBERRI ALDIZKARIA

Deskribapena  Getxoko udalerriari lotutako berriak zabaltzen dituen informazio orokorreko astekaria

HELBURUAK Udal-berritasunak udalerriko biztanle guztiei helaraztea. 

INDARRALDIA INDARREAN. Asteroko argitalpena. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/getxoberri 
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ARDURADUNA:  MUSIKA ESKOLA GARDENTASUNA ETA INFORMAZIOA

IZAERA

IZENDAPENA  MED (MUSIKA ESKOLA DIGITALA) ALDIZKARIAK

Deskribapena Andres Isasi Musika Eskolak argitaratutako aldizkaria, eskolaren jarduerei buruzko informazioaren berri ematen duena.

HELBURUAK

Jardueren berri ematea.

 Musika Eskolaren kultura ezagutaraztea.

Irakasmoldearen gaineko artikuluak eta azalpenak ematea.

Eskaintzen dituzten heziketa-aukerei probetxu handiagoa ateratzea. 

INDARRALDIA Urritik ekainera arteko argitalpenak

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/med  
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3/ Antolamendu-kultura berri bat, koordinazio-eredu berritzaileak dituena: Zeharkakotasuna. 
Lan egiteko modu berriek aditzera ematen dute partekatutako ekintzak eta harremanak bultzatzeko beharra; horiei esker erantzun bateratuagoak lortu ahal izango 
dira agertzen diren egoerei aurre egiteko.
Lan egiteko modu osagarri bat da, askotariko ikuspuntuak eta lan-prozesuak dituzten eragileen artean egindako lanaren ondorioz emaitzak hobetzen dituena. Hori 
da taldean kudeatzeko kultura berri baterako bidea. 
Esparru honetan zeharkako bi lan-ereduz arituko gara: 
Sektore-kontseiluak eta Sektore-mahaiak
Sektore-foroak. 
Antzekoak baina desberdinak diren lan egiteko moduak, udal-jardueren garapenean elkarren osagarri direnak eta lan-talde berean askotariko ikuspuntuak 
dituztenak. 
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3.1/ SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK
Udal-kudeaketan eta eskumenekoak dituzten politiketan aholkularitza-organoak dira, partaidetzakoak eta kontsultakoak, informazioa eman zein proposamenak 
egitekoak. Bertan dute ordezkaritza kudeaketa arlo jakin batean aritzen diren udalerriko instituzioek, irabazi asmorik gabeko erakundeek, elkarteek eta gizarte-
sektoreek.
Sektore-kontseiluek sostengu- zein aholkularitza-lana egiten dute udaleko politika jakinetan. Lan hori oso lagungarria da esparru politiko-teknikoaren eta gizarte-
erakundeen arteko elkarrizketa eraikitzeko. Era berean, gizarte zibilarekin lankidetzan eta elkarrizketan aritzeko sareak ehuntzeko mesedegarriak dira, eta horrela, 
guztion onurarekin konpromiso handiagoa duen hiritargo egituratuagoa sortzen  lagun dezakete. 

ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA, ZERBITZU, ONDARE 
ETA ETXEBIZITZARAKO ARLOA SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA

IZENDAPENA LANTALDE, GETXOKO HIRI-ANTOLAMENRADUKO PLAN OROKORRAREN BERRIKUSPEN-PROZESUARI UZTARTUTAKO 
TALDEA

Deskribapena

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Berrikuspen-prozesuari lotutako HERRITARREN PARTAIDETZARAKO PROGRAMAri 
jarraituz,  LANTALDE izeneko taldea eratu zen gizarteko sentsibilitateak biltzen zituen lan-talde gisa. Hainbat elkarteren ordezkariek 
eta elkarte-ehunarekiko loturarik ez zuten pertsonek osatzen zuten taldea.

Partaidetza gauzatzeko hiru fase zeuden aurreikusita eta hiruretan lan-saio ugaritan burutu da, aurrez-aurrekoetan zein web-foro 
baten bitartez egindakoetan. Hona hemen hiru faseak:

.- Aldez aurreko azterlanak

.- Aurrerakinaren Atarikoa 

.- Aurrerakina.

Lan-saio horien aurretik trebakuntza-saioak egin ziren.

HELBURUAK Agiriak eta informazioa jasotzea aztertu eta aintzat hartzeko,  plangintzarako aukerak zehaztea ahalbidetuko duen eztabaida sortzeko asmoz.

PARTAIDEAK

73 herritar (horietako batzuk hainbat elkarteren ordezkariak ziren), gizarteko hainbat arlotakoak eta  adin-zerrendak zein bi sexuak  modu orekatuan ordezkatzen zituztenak. 
Era berean, auzo guztiak orekatsuki ordezkatzeko asmoa egon da. 

Lantalderen partaideak izan nahi izan zuten gainontzeko herritarrak  baina partaide-kopurua mugatzeko beharragatik aukera hori eduki ez zutenak. Web-foroaren bidez 
parte hartzeko aukera eskaini zitzaien. 

INDARRALDIA  2015ean amaitua,  Aurrerakin-fasea.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto 
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA, ZERBITZU, ONDARE 
ETA ETXEBIZITZARAKO SAILA  SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA

IZENDAPENA PLANGINTZARAKO AHOLKU KONTSEILUA 

Deskribapena

Udal Plangintzarako Aholku Kontseilua tokiko organoa da, kontsultakoa eta erabakitzekoa, hirigintza-planak egin, bideratu eta 
onartzeko prozesuetan gizarte-adostasuna lortzeko asmoa duena.

Getxoko Udal Plangintzarako Aholku Kontseiluak berezko Arautegi erregulatzailea dauka, Kontseiluak dituen funtzioak argi azaltzen 
dituena. Hala ere,  Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Berrikuspen-prozesurako Kontseiluaren funtzioak sendotu egin dira, 
Herritarren Partaidetzarako Programan xehatzen den bezala. 

HELBURUAK Herritarren partaidetzarako mekanismo bilakatzea plangintza egin, bideratu eta onartzeko prozesuan. 

PARTAIDEAK

Plangintzarako Aholku Kontseilua honako kide hauek osatuko dute: 
a) Lehendakaria:  
- Udaleko alkatea, eskuordetzen duen zinegotziak ordezka dezake.  
b) Lehendakariordeak:  
- Hiri-plangintzari buruzko gaietan eskudun den Gobernu-arloko titularra edo gaian eskuordetutako zinegotzia.  
- Ingurumen-gaian eskudun den Gobernu-arloko titularra edo gaian eskuordetutako zinegotzia. 
c)  Idazkaria:  
- Hirigintza-gaietan eskudun den saileko goi-teknikari bat. Idazkariari, lehendakariaren zuzendaritzapean, Aholku  Kontseiluari laguntzea eta aholku ematea dagokio.   
d) Kide titularrak:  
- Udalaren izenean: Udalean ordezkaritza duten udal-talde politikoetako kide bana edota beraiek izendatutako pertsona.  
- Auzokideen elkarteen izenean: ordezkari 1.  
- Elkarte ekologisten eta ingurumenaren aldekoen izenean: ordezkari 1 
- Sindikatuen izenean: ordezkari 1. 
- Merkatari eta enpresaburuen elkarteen izenean: ordezkari 1.  
- Ezinduen elkarteen izenean: ordezkari 1.  
- Tokiko kultura-elkarteen izenean: ordezkari 1.  
- Tokiko kirol-elkarteen izenean: ordezkari 1.  
- Gazteriaren Kontseilua/ Gazte-elkarteen izenean: ordezkari 1.  
- Emakumeen elkarteen izenean: ordezkari 1.

INDARRALDIA INDARREAN. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto 
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LEHENDAKARITZA ARLOA ( ZERBITZU OROKORRAK, 
UDALTZAINGOA, BABES ZIBILA ETA KALE PUBLIKOA) SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA

IZENDAPENA SEGURTASUN-MAHAIAK ETA BABES ZIBILA

Deskribapena Behar denean lan-mahaiak eratzen dira, udalerriko hainbat eragilez osatuta, segurtasunari eta babes zibilari buruzko gaiez aritzeko. 

HELBURUAK Kale publikoa hartu behar duten ekintzak antolatzea baita segurtasun-estaldura behar dutenak ere. 

PARTAIDEAK Udaltzaingoa, Babes Zibila eta hainbat gizarte-eragile, hala nola jai-batzordeak

INDARRALDIA Unean uneko bilerak urtean zehar. 
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ARDURADUNA:INMIGRAZIO ETA KULTURA 
ARTEKOTASUNAREN SAILA SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA

IZENDAPENA  GETXOKO ETORKINAK PLATAFORMA FEDERAZIOA

Deskribapena
 Inmigrazioari zein  kultura-artekotasunari lotuta dauden eta Getxon aritzen diren gizarte-entitateak  biltzen dituen erakundea. 

Getxoko Udalaren menpekotasunik gabeko Federazioa da. Hauxe da Federazioaren sorburua: 2011.urtera arte Inmigrazio eta 
Kultura-artekotasunaren Arloak inmigrazio-esparruko entitateei begira bultzatutako sostengu- eta sendotze-prozesua.

HELBURUAK

 Getxoko Etorkinak Plataforma Federazioa osatzen duten elkarteek batera lan egiteko asmoa dute, ondoko helburuak dituen talde-proposamen honetan:

Federazioa osatzen duten elkarteen artean informazioa partekatzea, talde-lana bultzatzea eta jarduerak koordinatzea.

Atzerritarrak udalerrian txertatzeko prozesuan laguntzea komunikazioa hobetuz eta informaziorako bideak erraztuz. 

Etorkinen mintzaidea izatea Getxoko Udalarekiko harremanetan, eskudun den gaietan.

Mintzaide izatea partaidetzarako beste zenbait gunetan, batez ere udalekoetan.

Bizikidetza- eta sentsibilizazio-programak zein neurriak proposatzea udalerriko hainbat arlori: kultura, euskara, berdintasuna, inmigrazioa, kirola eta abar.

Analisia eta hausnarketa sortzea udalerrian dagoen inmigrazioari lotutako hainbat alderdiri buruz.

Helburua

Atzerritarrak udalerrian txertatzeko prozesua erraztea. Horretarako, plataforma osatzen duten elkarteen eta kultura-artekotasunaren inguruan aritzen diren elkarteen artean 
talde-lana sustatzea eta sentsibilizazio- zein harrera-jarduerak koordinatzea eta,  aldi berean, beste erakunde publiko zein pribatu batzuekiko harremanetan mintzaide 
izatea. 

PARTAIDEAK 10 elkarte

INDARRALDIA

Berezko jardueren urteko egutegia.

Jardueren plangintza bateratua udalerriko beste elkarte batzuekin  (EGIZU Getxo Euskaldun) zein Getxoko Udalarekin (Inmigrazio eta Kultura-artekotasunaren Saila) batez 
ere bi ildori jarraituz:

HARRERA (Diru-laguntzak jasotzeko Gizarte-zerbitzuko 6. lerroa)

SENTSIBILIZAZIOA (batez ere ospakizunen agenda bateratu bat sortzen ahaleginduz) 

Martxoaren 21a (Arrazakeriaren aurkako Nazioarteko Eguna)

Maiatzaren 21a (Kultura Aniztasunaren Nazioarteko Eguna)

Abenduaren 8a (Atzerriratuen Nazioarteko Eguna)

ESTEKA
http://federacionplataformagetxo.com/

https://www.facebook.com/federacionplataformagetxo/
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ARDURADUNA: BERDINTASUN SAILA SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA
IZENDAPENA BERDINTASUN-KONTSEILUA. 

Deskribapena Aholkularitza-organoa da, partaidetzakoa eta kontsultakoa.

HELBURUAK Kontseilu honek partaidetzarako bide bat eskaintzea du helburu, berdintasun-politikak sustatu eta jarraitzeko prozesuetan  udalerriko gizarte-eragileen, batez ere 
emakumeen elkarteen,  partaidetza bultzatu eta arautuko duen bidea hain zuzen.  

PARTAIDEAK

Udal-erregistroan izena emandako emakume-elkarteen ordezkariak, enpresa- eta merkataritza- ehunaren ordezkariak, sindikatuen ordezkariak, hezkuntza-arlokoak eta 
gazteen elkartekoak. 

Zinegotzi bat, talde politikoek izendatua

Alkatea, Berdintasun-zinegotzia eta Berdintasun-teknikaria  (Idazkari lanak egiten dituena).

INDARRALDIA INDARREAN.  Urtean 6 saio

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/igualdad/asociacionismo 
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ARDURADUNA: EUSKARA-ZERBITZUA SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA
IZENDAPENA  EUSKARAREN AHOLKU KONTSEILUA

Deskribapena Kontsultarako tresna da,  udalerriko eguneroko bizimoduan Euskararen erabilera bultzatzeko funtsezkoa. 

HELBURUAK

Helburu behinenak: Udalari laguntzea Euskararen Normalizaziorako Plan Orokorra moldatzen

Planaren urteko kudeaketaren jarraipena egitea baita proiektuena ere. 

Aholkatzea, proposamenak eta iritziak azaltzea.

Laguntza ekonomikoak emateko deialdien oinarriei buruzko iradokizunak egitea eta euskararen normalizazioari lotutako gaiak aztertzea.

Berariazko lan-taldeak ere baditu hainbat esparrutan aritzeko: ikastetxeak, euskategiak, elkarteak, guraso-elkarteak eta abar.

PARTAIDEAK
11 pertsona: udalerriko bizilagunak, euskararen munduan nabarmenduak eta hezkuntza-arlotik, merkataritza-arlotik…etorritakoak. 

 Berariazko lan-taldeak ere baditu hainbat esparrutan aritzeko: ikastetxeak, euskategiak, elkarteak, guraso-elkarteak eta abar.

INDARRALDIA  2003tik aurrera. Hiru hilez behingoko bilerak.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/euskara/consejo-asesor/consejo 
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ARDURADUNA:   GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA

IZENDAPENA MERKATARITZA-MAHAIA

Deskribapena Mahai publiko/pribatua, merkatariek, merkatarien elkarteek eta sustapen ekonomikorako Arloak osatua. 

HELBURUAK Udalerrian saltokiei eragiten dieten gai guztiez aritzea: zaborrak, TAO, dinamizazio-kanpaina,… arauak,…

INDARRALDIA INDARREAN dago eta jarraitzeko asmoa du.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan 
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ARDURADUNA: TURISMO SAILA SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA
IZENDAPENA TURISMO-MAHAIA

Deskribapena Sektorearen eztabaida-foroa, azpisektoreen ordezkariek osatua. 

HELBURUAK

Helmugako Kalitate Turistikorako Planaren ezarpena erraztea.

 Getxon turismo-sektorearen garapenari eragiten dioten jarduerei buruz proposatzea, eztabaidatzea eta jardueren jarraipena egitea. Era berean, Helmugako Kalitate 
Turistikoaren Sistema Integralaren ezarpena koordinatzea, eta horrela, turismo-garapenerako plan orokorrak eratu eta helmuga-kontzientzia sortzea. 

Gaur egun helburuak berriz planteatzen ari dira, sektorean baterako lana partaidetzaren bidez egiteko (ekintza-foro bilakatzea eta ez Sektorearen eskaera-foroa) 

PARTAIDEAK

Alkatea, Turismo-zinegotzia, Turismo Saileko teknikariek  eta sektoreko enpresen ordezkariek hartzen dute parte: hotelak, ostatuak, baliabide-enpresak, taxi-gidariak, bela-
enpresak, bidaiariak jasotzen dituzten bidaia-agentziak, tabernak eta kafetegiak eta jatetxeak.

Gaur egun Mahaiaren eraketa kolokan dago eta berriz planteatzen ari da, sektorean guztien interesak ordezkatzea oso zaila baita. 

 15 partaide batez beste.

 Turismo-bulegoak egin ohi du deialdia.

INDARRALDIA  2010ean sortua.  Urtean bitan gutxienez egiten dira bilerak.
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ARDURADUNA: TURISMO-SAILA SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA
IZENDAPENA  “EUSKADI GASTRONOMIKA” PRODUKTU-KLUBA

Deskribapena  Euskadi Gastronomika Klubean agertzeko kalitateko oinarrizko betekizunak bermatuta. 

HELBURUAK

Basquetourrek bultzatua, proiektuaren asmoa hasieratik Euskadi mundo mailako erreferente enogastronomiko bilakatzea izan da. Informazio gehiago.

Interesen elkarte boluntario bat da, sektore publiko eta pribatuaren artekoa, gastronomiari lotutako turismo-fluxuak bultzatuz eta turistei kalitateko zerbitzua bermatuz 
turismo-eskaintza gastronomikoa antolatu eta egituratzeko asmoa duena. 

  Informazio gehiago.

Onurak:

 Klubaren promozio-euskarrietan zein jardueretan parte hartzea.

 GETXO helmugan garatuko den planean parte hartzea.

 Taldeko marka azaltzea, partaide ez direnengandik bereiziko zaituena. 

Sostengu eta laguntza teknikoak edukitzea turismo gastronomikoko zure produktua hobetzeko.  

 Turismo gastronomikoko beste eragile batzuekin harremanak izatea, sarean lan egitea. 

 

Konpromisoak:

Derrigorrezko betekizunak betetzea eta gomendagarriak lortzen saiatzea.  

Klubak sustatutako ekintzetan aritzea eta parte hartzea.

Klubaren marka sendotzea, egoki erabiliz.

 

Udalerri-mailan, helburua da sektorearen egoerari buruzko diagnostikoa egitea – Basquetourren betekizunen check lista oinarri hartuta– eta  alor honetako enpresa-foro 
bat sustatzea, sektorea sendotu eta baterako jarduerak abian jartzeko.  

PARTAIDEAK
Gastronomikak ezarritako helburuak betetzen dituzten ostalaritza-enpresek hartzen dute parte,  Getxoko Turismo Arloak lagunduta.

Jatetxeak, pintxoak eskaintzen dituzten tabernak, delicatesen-motako establezimenduak eta gozotegiak.

INDARRALDIA 2015-2016 an hasten ari da. Lehenengo fasean  70 establezimendurekin hasi dira harremanetan (jatetxeak eta pintxo-tabernak); horiez gain, beste 10 enpresarekin ( 
delicatesen eta gourmet-dendak)

ESTEKA
http://turismo.euskadi.eus/aa30-15522/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorEusGastronomika.jsp?r01kLang=es 

http://www.basquetour.eus/contenido.aspx?idmp=41 
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA
IZENDAPENA MUGIKORTASUN JASANGARRIRAKO MAHAIA

Deskribapena Udaleko beste zenbait erakunderekin itunak sortzea kirola bultzatzeko asmoz.

HELBURUAK   Udaleko beste zenbait erakunderekin itunak sortzea kirola bultzatzeko asmoz.

PARTAIDEAK
Partaideak honakoak dira: Hirigintza, Ingurumena, Sustapen Ekonomikoa eta Getxo Kirolak. Horiez gain, zeharkako arloak, hala nola Berdintasuna, Gazteria, Gizarte-
zerbitzuak eta abar.

Guztien artean helburuen zirriborroa egin da eta hemendik aurrera lan egiteko modua zehaztuko da.

INDARRALDIA  2014an jaio zen, Kirolaren Hiri Europarraren proiektuaren inguruan.    

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/ciudadEu/deporte2014 
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA

IZENDAPENA  GETXOKO 1. OSASUN-MAHAIA  

Deskribapena Kirola bultzatzea eta osasuna hobetzea helburu duen mahaia. 

HELBURUAK
Herritarrak tartean sartzeko asmoa du hasieratik. Adinekoentzat osasunari buruzko gidaliburu bat egiten ari da. 

Herritarrek parte hartzeko moduko ekintzak proposatzen dira eta beharrak antzeman ahala diseinatzen dira jarduerak. 

PARTAIDEAK  Osakidetzaz gain badaude beste partaide batzuk: Osasun publikoa, Gizarte-zerbitzuak eta Udaleko beste zenbait Arlo. 

INDARRALDIA 2014an jaio zen, Kirolaren Hiri Europarraren proiektuaren inguruan.  
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK SEKTORE-KONTSEILUAK ETA SEKTORE-MAHAIAK

IZAERA

IZENDAPENA BERDINTASUN-MAHAIA ETA BERDINTASUN-PLANA GETXO KIROLAK ELKARTEAN

Deskribapena
Zuzendaritza-taldeak bi tailer jarri zituen abian Getxo Kirolak elkartearen esparruan generoa nola bideratu zehazteko asmoz. 

Emakume kirolarien zenbait taldek kirol-esparruan genero-berdintasunerako dituzten zailtasunak azaldu zituzten. 

HELBURUAK  Getxo Kirolak elkartearen elementu guztiak genero-ikuspuntutik moldatzea.

INDARRALDIA 2015etik aurrera.  Partaidetza bidez zehaztuko dira etorkizunean abian jartzeko jarduerak. 
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3.2/ SEKTORE-FOROAK
Foroak, gai jakinen inguruan, eztabaidarako eta hausnarketarako guneak dira. Beraien xede nagusia ikuspegi estrategiko bat sortzen laguntzea da,  baita udal-gai 
jakinen plangintza hobetzen laguntzea ere. 
Sektore Foroek garrantzi handia dute Getxon arrazoi argi batengatik: lanerako eta parte hartzeko gune egonkorra sortu dute, eta bertan sektore oso espezifikoek 
ikuspegiak eta tresnak eskaintzen dituzte udalerriko ahalmen eta gaitasunak hobetzeko. Lanaren konpromiso- eta jarraitutasun-mailari esker, tartean dauden 
eragileek ikuspegi zabala eta askotarikoa dute, eta hori lagungarria da Getxoko ekonomia, gizartea eta politika partaidetzaren eta adostasunaren bidez garatu ahal 
izateko.

ARDURADUNA: HIRIGINTZA, OBRA, ZERBITZU, 
ONDARE ETA ETXEBIZITZARAKO ARLOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA UHOLDEETARAKO BATZORDE BEREZIA 

Deskribapena

Informazio-batzordea da. Lan-talde xumea izan barik,  Osoko Bilkuraren menpean jarri beharreko proposamenak zehazteko eskumena du.

Batzordean taldeen arteko akordioak lortzea da helburua, ondoren Osoko Bilkuran aurkezteko. 

Gobela ibaiaren egoera konpontzea izan zen Batzordearen sorreraren helburua (Osoko Bilkuraren Akordioa, 97, 2008/6/26koa). Egitura-arazo 
bat dago, Gobela ibaiaren egoera hain zuzen, Eusko Jaurlaritzaren  eskumenekoa dena. Eusko Jaurlaritza  arazoari buruzko azterlana egiten 
ari da, ostean, Plan bat sortzeko asmoz. Behin eginda, Plana Udalaren eskuetara helduko da eta Batzordean aztertu egingo da, horri buruzko 
informazioa emateko eta, behar izanez gero, azterlan osagarriak, proiektuak eta abar proposatzeko.  

Batzordeari dagokion beste arazo bat, ez aurrekoa bezain garrantzitsua, hauxe da: euriteak gertatzen direnean udalerriko zenbait lekutan sortzen 
den egoera. Gai horren inguruan hartutako neurriak azalduko dira informazio-batzordean, baita udal-azterlanei jarraituz hartuko direnak ere. 
Neurri horiei guztiei buruz emango du irizpena batzordeak. 

HELBURUAK

Batzordeak organo eskudunei  informazioa eman eta jarduerak proposatuko dizkie honako alor hauetan aritzeko:

a) Getxon Gobela ibaia berreskuratzeko eta egokitzapen hidraulikorako proiektua, Eusko Jaurlaritzak Gobela ibaiaren egoerari buruzko diagnostiko-azterlana aurkeztu 
ondoren, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren menpe dagoen Euskal Uraren Agentziak (URA) sortua.  Proiektua teknikoki  egiaztatu eta aztertzea eta Eusko 
Jaurlaritzarekin akordioak lortzea proiektua burutzeko.

B) Udalak udal-estolderiaren egoerari buruz egin zuen ohiz kanpoko azterlan teknikoaren diagnostikoaren emaitzaren azterketa baita horren arabera gauzatuko diren 
jarduerena ere. Azterlana, batez ere, euriteak gertatzen direnean sortzen diren gune larriak aztertzera bideratu da: Ollarretxe, Elkano, Ereaga, eta abar.

c) Uholdeek kaltetutako bizilagunei diru-laguntzak emateko prozesuaren jarraipena. 

d) Larrialdiak kudeatzeko Udal Bulego berezi bat abian jartzeko aukera aztertzea.

PARTAIDEAK

Batzordearen osaketa  Informazio Ohiko Bazordeari dagokiona da. Xede horretarako, taldeen bozeramaleek Alkatetzari adieraziko dizkiote ordezkarien izenak Osoko 
Bilkuran onartu eta astebeteko epean.

Batzordeak, aztertuko diren gaien arabera, ahalik eta aukera gehien emango du uholdeen ondorioz bizilagunek eratutako elkarteen partaidetzarako, baita egoki jotzen diren 
beste elkarte batzuen partaidetzarako ere.

Udaleko talde politiko guztien ordezkariak, kaltetuen elkarteak eta Euskal Uraren Agentziaren (URA) ordezkariak.

INDARRALDIA 2008an, uholdeen ondorioz, sortu zenetik, legealdi bakoitzean  Osoko Bilkuraren Akordio bat lortzen da Informazio Batzorde hau sortzeko, gainontzeko Batzordeen 
kasuetan egiten den bezala.
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ARLOA: GIZARTE-ZERBITZUAK ETA PARTE-HARTZE 
KOMUNITARIOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA UDAL-ALORREAN PARTAIDETZA SUSTATU ETA SENDOTZEKO FOROA 

Deskribapena
1.- Elkarrizketak gauzatzea elkarte-sarearekin (SAREKIDE)

2.- Diru-laguntzak eta aretoak lagatzea.

HELBURUAK

1.- Gizarte-alorrean Getxoko udalerrian aritzen den elkarte-sarearen ordezkariekin elkarrizketak ahalbidetzea.

2.- Diru-laguntzak eta aretoak ematea gizarte-zerbitzuarekin batera aritzen diren erakundeei. 

- Gizarte-kohesio handiagoa bultzatzea.

- Getxon asoziazionismoa eta boluntariotza piztu eta sustatzea.

- Gizarte-ekimenari sostengu ematea prestazioak eta zerbitzuak abian jartzeko.

- Sektore publikoaren eta hirugarren sektorearen arteko lankidetza erraztea.

PARTAIDEAK Gizarte-alorreko erakundeak

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA
1.- www.sarekidegetxo.org

2.- http://www.getxo.eus/eu/servicios-sociales/promocion-participacion/subvencionesservs
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ARLOA: GIZARTE-ZERBITZUAK ETA PARTE-HARTZE 
KOMUNITARIOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA GETXOKO BOLUNTARIOEN TOPAKETAK

Deskribapena Boluntarioaren Egunaren (abenduaren 5a) inguruan antolatutako topaketak

HELBURUAK

- Foro irekia izatea bai boluntarioentzat bai udalerriko biztanleentzat oro har. 

- Gizarte-zerbitzuekin batera aritzen diren erakundeen lanaren berri ematea.

-Boluntariotza-alorrean sortzen diren berritasunak zein aurrerapenak  jakinaraztea. 

- Beste zenbait erakunde eta komunitate-eragile tartean sartu eta Getxon boluntarioek egiten duten lanaren balioa aitortzea.  

PARTAIDEAK Boluntarioak eta herritarrak oro har

INDARRALDIA INDARREAN 1994tik aurrera

ESTEKA www.sarekidegetxo.org
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ARDURADUNA: INMIGRAZIO ETA KULTURA-
ARTEKOTASUNAREN SAILA  SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA KULTURARTEKO HIRIEN SAREA (RECI) – INTERCULTURAL CITIES RECI

Deskribapena

 iIntercultural Cities (kulturarteko hiriak) proiektua, Europako Kontseiluak 2008an eratua, Europako Batzordearekin batera 
garatutako ekimena da.  Oinarrian uste hau dauka: Europaren erronka nagusietako bat da eta aurrerantzean ere izango da 
kontinentean dagoen kultura-aniztasun gero eta handiagoaren kudeaketa. 

Hona hemen proiektuaren helburua: hiriei tresnak eskaintzea kultura-aniztasuna dinamismorako zein garapen ekonomiko eta 
sozialerako baliabide gisa kudeatzeko, ahalmen sortzailea eta berrikuntza bultzatuz. Izan ere, azken helburua da aniztasuna herritar 
guztientzat oparotasun ekonomiko, gizarte-kohesio eta bizi-kalitatearen iturria izatea.

 “Kulturarteko Hiriak” proiektuak kultura-artekotasuna erabili nahi du aniztasunaren kudeaketarako politiken garapenean. Kultura-
artekotasunak hainbat oinarri ditu: gizarte-eskubide, -betebehar eta -aukeren berdintasunaren aldeko apustua, aniztasunari buruzko 
diskurtsoa ikuspuntu positibo batetik bideratzea eta, batez ere, herritar guztien artean gizarte-elkarreragin positiboa bultzatzea, 
pertsonei zein taldeei eragindako bazterkeria eta kanporatzearen aurka borrokatuz.

HELBURUAK

RECI-ren helburuak hauexek dira:

Toki-mailan aniztasunaren kudeaketa positiboa ahalbidetzea, aniztasunaren balioa (diversity advantage) hirien garapen soziala eta ekonomikoa sustatzeko aprobetxatuz.

Hirien artean sarean lan egiteko gune bateratua sendotzea, kulturarteko ikuspuntua oinarri duten diskurtso eta politikak sakontzeko. 

Hiriak laguntzea kulturarteko politikak eta estrategiak garatzen.

Elkarrizketa eta jardunbide egokien trukea bultzatzea hirien artean.  

Politika-, teknika- eta gizarte-mailan eztabaida eta elkarreragina sustatzea gizarte zibileko hainbat eragileren inplikazioa lortuz.

Estatu-mailako debatean parte hartu eta eragina izatea, toki-esparruari buruzko ezagutzan eta esperientzian oinarrituta. Era berean, sare europarrarekin, estatuko 
gainontzeko sareekin eta Iberoamerikako esparruarekin lankidetzan aritzea.

PARTAIDEAK

Gaur egun 11 hiri eta Tenerife Uhartea, dituen udalerriekin batera, dira  RECI-ren partaideak.Sarearen onuretako bat da kideen artean aniztasun handia dagoela: 
tamainak, egoera sozialak, politikoak eta ekonomikoak, migrazio-gaiei dagozkien egoerak, kostaldekoak direla, mesetakoak, uharteak… RECI sarearen kideak diren hiriek 
komunean dute kulturarteko ikuspuntuaren aldeko konpromisoa biztanleen aniztasun sozio-kulturalak azaltzen dituen erronkei aurre egiteko. 

Halaber,  RECI Kulturarteko Hirien Sare europarrari uztartuta dago baita Italian, Norvegian edota Portugalen dauden beste hiri-sare batzuei ere. Guztira, Europako 80 
udalerri baino gehiagok gauzatu dute Europako Kontseiluarekiko konpromisoa “kulturarteko hirirantz”  batera aurrera egiteko asmoz. 

INDARRALDIA Getxo 2011tik da Kulturarteko Hirien Sarearen kide eta fundatzaile. Gaur egun  INDARREAN. 

ESTEKA
http://www.ciudadesinterculturales.com/ 

http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/ 
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ARDURADUNA: GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ETA 
GIZA-ESKUBIDEEN SAILA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA LANKIDETZARAKO LAN-TALDEA

Deskribapena

Garapenerako Lankidetzari lotutako gizarte-sektoreak sentsibilizatu eta inplikatzeaz arduratzen da.

Diru-laguntzetarako deialdia egiten du, proposamenak jasotzeko zabalik egonda. Balorazio-irizpideak… eta abar.

Diru-laguntzetarako deialdiari buruzko ebazpenaren berri ematen zaie eta onarpenaren zain geratzen dira eskatzailek.

HELBURUAK Ekintzak koordinatzea;  Lankidetzarako Arloa  hainbat gairi buruz aholkatzea, hala nola  esku hartzeko behar eta lehentasunei buruz edota txostenak, iradokizunak, 
azterlanak eta proposamenak egiteko zereginei buruz. Era berean, abian jarritako ekimenak koordinatzeko bide izatea. 

PARTAIDEAK  Getxon helbide soziala duten 14 GKEak

INDARRALDIA INDARREAN. 2004an sortua eta gaur egun INDARREAN. Aldizkako bilerak,   laupasei urtean.
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ARDURADUNA: GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ETA 
GIZA-ESKUBIDEEN SAILA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENDAPENA BIDEZKO MERKATARITZA BULTZATZEKO TALDEA 

Deskribapena Bidezko merkataritzari lotutako jarduerak urte osoan zehar abian jartzea.

HELBURUAK Bidezko Merkataritzaren filosofía Getxoko herritarrei helarazi eta euren artean barreiatzea.

PARTAIDEAK GKEak, Gazte-, Kirol-, Berdintasun- eta Inmigrazio-elkarteak.

INDARRALDIA INDARREAN. Urtean 5 bilera.   2012tik aurrera

ESTEKA http://getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/100 
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ARDURADUNA: GARAPENERAKO LANKIDETZAREN ETA 
GIZA-ESKUBIDEEN SAILA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA  EUSKAL FONDOA, LANKIDETZARAKO EUSKAL ELKARTEAK

Deskribapena
Udalerrien elkartea, lankidetza-alorrekoa.

 Euskal Herrian Zentralizatu gabeko Lankidetza koordinatu eta sostengatzeko tresna, Hegoaldeko instituzio, gizarte-erakunde eta 
komunitateekiko harreman solidarioak garatzearen alde aritzen diren toki-esperientzia guztiak biltzen dituena. 

HELBURUAK
Lankidetza-alorrean jardutea, beste zenbait erakunderekin batera. 

Zentralizatu gabeko lankidetza koordinatzea. 

PARTAIDEAK 111 udalerrik hartzen dute parte baita Arabako eta Gipuzkoako Foru Aldundiek ere.

INDARRALDIA INDARREAN 1996tik aurrera.

ESTEKA http://www.euskalfondoa.org/es/euskal-fondoa/que-es-euskal-fondoa/1/ 
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ARDURADUNA: GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA-
KONTRATAZIOA- LANKIDETZA- INMIGRAZIOA-

BERDINTASUNA
SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENDAPENA  EROSKETA PUBLIKO ARDURATSURAKO TALDEA

Deskribapena  Kontratu publikoetan  erosketa publiko arduratsua egiteko klausulak sartzea. Inklusio eta berdintasunerako irizpideak, bidezko 
merkataritza zein  erosketa berdea egiteko irizpideak…eta abarretarakoak.

HELBURUAK  Administrazio publikoko alorrean erosketa arduratsuen kopurua handitzea. 

PARTAIDEAK Udaleko hainbat Arlo: Berdintasuna, Lankidetza, Kontratazioa, Inmigrazioa, Getxolan eta beste batzuk.

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/DocsPublic/cooperacion/castellano/documentos/2013_memoria.pdf 
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ARDURADUNA:  GAZTERIA SAILA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA Udal Lan Taldea.  

Deskribapena Hainbat Arloren topaketarako gunea, gai ugari koordinatzekoa. 

HELBURUAK  Gazteria Arloak bultzatuta, Udaleko hainbat Arloren artean gai ugariren berri ematea eta koordinatzea.

MIEMBROS Bilera urtean behin edo bitan.

INDARRALDIA INDARREAN. 
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ARDURADUNA: KULTURA, HEZKUNTZA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENDAPENA JAI-BATZORDEAK GETXOKO AUZOETAN

Deskribapena Udalerriko auzo guztien jaiak diseinatu eta abian jartzea. Udala  jai-jarduerak martxan jartzeko baliabideez baino ez da arduratzen. 

HELBURUAK Udalaren laguntzarekin, auzoetako jaiak antolatzea. Udalak jardueretarako dirua jartzen du eta guneak zein azpiegiturak eskaintzen ditu. Jai bakoitzean txoznak erabiliko 
dituzten taldeak aukeratzeaz ere arduratzea.  

PARTAIDEAK Udalerriko hainbat gizarte-eragile. Jai-batzorde bakoitzarekin bizpahiru bilera egiten dira urtean. 

INDARRALDIA INDARREAN
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ARDURADUNA: GAZTERIA-ZERBITZUA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENDAPENA GAZTERIAREN FOROA / GAZTESHOW

Deskribapena Udalerriko gazteekiko topagunea.

HELBURUAK
Getxoko bizilagunei gure udalerriko elkarte-sarearen aberastasuna ezagutaraztea baita sareak sortzen dituen jarduerak ere.  Halaber, Getxoko bizilagunak toki-elkarteetan 
parte hartzera animatzea, gazteen eremuan Getxon aritzen diren elkarteen elkarren ezagutza eta sareko lana bultzatzea eta udalerriko gazteei zein elkarteei eragiten dieten 
gaien inguruko eztabaidak sustatzea baita proposamenak jasotzea ere. 

PARTAIDEAK Udalerriko gazteen 17 elkarte. 

INDARRALDIA 2006an sortua.  Bilerak urtean behin.  GASTESHOW desagertu egin zen eta Gazteriaren Foroak ordezkatu zuen.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/juventud/asociacionismo/foro-de-juventud 
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ARDURADUNA: EUSKARA-ZERBITZUA SEKTORE-FOROAK 

IZAERA

IZENDAPENA IKASGEHI BATZORDEA

Deskribapena Guraso-elkarteekin eta Ikastetxeekin koordinatzeko sortutako gunea. 

HELBURUAK Eskolaz kanpoko ekintzetan euskararen erabilera bultzatzea, euskararen erabilera normalizatzeko pausuak ematea, informazioa partekatzea eta hausnarketa ahalbidetzea  
hezkuntza elebidunari buruz.

PARTAIDEAK Ikastetxeak, Guraso-elkarteak, Berritzegune eta  Getxoko Udala.

INDARRALDIA INDARREAN 2013tik aurrera. Urtean hiru bilera.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/gehitu-euskara 
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ARDURADUNA: EUSKARA-ZERBITZUA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENDAPENA EGIZU BATZORDEA 

Deskribapena Udalerriko hainbat esparrutan euskararen erabilera bultzatzeko Foroa. 

HELBURUAK Helburuak eta euskalduntze-moduak berriz planteatzea Getxon.  Euskara ikasten ari diren getxotarren artean EUSKARAREN ERABILERA bultzatzeko ekimenak 
proposatzea.

PARTAIDEAK Udalerriko Euskaltegi guztiak, Bizarra Lepoan Euskara Elkartea, EGIZU eta Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzua

INDARRALDIA INDARREAN. Urtean seipazazpi bilera. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/eu/euskara/asociaciones/4 
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ARDURADUNA: TURISMO SAILA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENDAPENA  TURISMO-AZPISEKTOREKO FOROAK

Deskribapena Eztabaida-foroa zenbait azpisektoretarako: taxia,  ostatu ematekoa, bela-enpresak, itsas-turismoa… 2015en ostalaritzan ere jarriko 
da abian.

HELBURUAK
Turismo- azpisektore bakoitzean hobetzeko elementuak aztertzea.

 “Turismo Getxo” helmuga-kontzeptua sendotzea, sektore-barneko lehia barik, komuneko helburuak lortzeko kolaboratzaile gisa.

PARTAIDEAK

Azpisektore jakinetako enpresek hartzen dute parte, baita Turismo Unitateko teknikariek ere. 

Gaur egun Foroen eraketa berriz planteatzen ari da, sektoreko interes orokorra ordezkatzeko dagoen zailtasunagatik.   

Azpisektore bakoitza osatzen duten pertsonei  dei egiten zaie 

INDARRALDIA
 2010. urtea baino lehen sortua.  Urteroko bilerak.  

Turismo-bulegoak egiten du deialdia. 
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA HONDAKIN-FOROA

Deskribapena Getxoko udalerrian hondakinen kudeaketari jarraipena egitea.

HELBURUAK  Getxoko udalerrian hondakinen kudeaketari jarraipena egitea Getxoko udalerrian.

PARTAIDEAK

Ingurumenari buruzko Tokiko Agenda izeneko Foroaren Lan-taldea. 

Ordezkari politikoak

Zerbitzuaren enpresa emakidaduna. 

INDARRALDIA INDARREAN, 2015eko azarotik aurrera.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/foro-local 
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ARDURADUNA: INGURUMEN SAILA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENDAPENA INGURUMENARI BURUZKO TOKIKO FOROA

Deskribapena Ingurumen-alorrean eztabaidatu eta lan egiteko Foroa.

HELBURUAK Udal-kudeaketan ingurumena babesteko eta  iraunkortasuna bermatzeko irizpideak txertatzea eta, era berean,  herritarren proposamenak txertatzea hiri-ingurumenari eta 
natura-ingurumenari dagozkien udaleko eskumenak bete eta gauzatzeko prozesuetan. 

PARTAIDEAK Enpresa-ehunaren ordezkariak, erakunde ekologistak, gizarte-elkarteak, kirol-elkarteak, kultura-elkarteak, emakumeen elkarteak, ikastetxeak, unibertsitateko langileak, 
Ingurumen-gaietan adituak eta Arloko teknikariak.

INDARRALDIA Bilerak hilean behin.  2005ean sortua eta  INDARREAN dihardu. Legealdi bakoitzaren hasieran eratu ohi da. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/foro-local 
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA SEKTORE-FOROAK

IZAERA
IZENDAPENA  ESKOLAKO AGENDA 21 FOROA

Deskribapena Ingurumen eta iraunkortasunari buruzko irizpideen inguruko adostasun-foroa, hezkuntza-alorrekoa. 

HELBURUAK Ingurumena babesteko eta  iraunkortasuna bermatzeko irizpideak txertatzea, ikastetxean zein udalerrian modu jasangarriagoan bizitzeko akordioak lortzea, hezkuntza-
komunitateko eragileek dituzten koordinazio-mekanismoak sendotzea, ingurumen- eta gizarte-gaiak identifkatu, aztertu eta horien inguruan alternatibak proposatzea.

PARTAIDEAK Geroa ikastola, Juan Bautista Zabala, Larrañazubi, IES Aixerrota-Getxo, Fadura, Julio Caro Baroja, Zubilleta, San Nikolas ikastola, Azkorri, Colegio Santisima Trinidad 
ikastetxea, Romo eta Artaza-Romo.

INDARRALDIA
Batera erabakitzen dute urte bakoitzean landuko den gaia. Hilean behin biltzen dira, eta, horretaz gain, trebakuntza-bilerak ere badituzte,  bertan, kontratatutako enpresa 
baten aholkularitza jasotzen dute.  

Urtean behin Alkatetzarekin egiten da bilera, han Udalak alor horretan egindakoa azaltzen da.  

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/agenda-21-escolar 
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ARDURADUNA:  NAGUSIEN UDAL-
EGOITZA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA EGOILIAR ETA SENITARTEKOEN KONTSULTA-FOROA. 

Deskribapena Nagusien egoitzaren funtzionamenduari buruzko gaiez aritzen den Foroa.  

HELBURUAK Nagusien egoitzaren zerbitzua eta funtzionamendua hobetzeko elementuak proposatzea. 

MIEMBROS

Senitartekoak eta egoiliarrak (1.solairuko kasuan izan ezik, kasu horretan, dituzten ezaugarriengatik senitartekoak bakarrik),presidentea, gerentea, gizarte-langilea eta 
asistentzia-arduraduna.

Urtean hiru aldiz biltzen da

Asistentzia-arduraduna. Gizarte-langilea eta presidentea.

INDARRALDIA INDARREAN  2008tik aurrera.

ESTEKA http://getxo.eus/es/residencia/participacion 
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ARDURADUNA:  NAGUSIEN UDAL-
EGOITZA SEKTORE-FOROAK

IZAERA

IZENDAPENA EGOILIAR ETA SENITARTEKOEN URTEROKO BILERA

Deskribapena Egoitzaren arduradunek datu eta hobekuntza nagusiak azaltzen dituzteneko topagunea.

HELBURUAK Egoitzaren jarduera jakinaraztea. Abisu, kexa eta iradokizunak (AKI) urte osoan zehar jasotzea. Galderen txanda.

PARTAIDEAK
Bilera egoitzaren erabiltzaileen senitartekoekin. 

2. eta 4. solairuetakoekin egiten da bilera bat.  1. eta 3. solairuetakoek bereiz egiten dituzte bilerak. Sukaldaria, erizaina, laguntzaileak…eta abar. Egoitzaren arlo guztien 
ordezkariak.

INDARRALDIA INDARREAN  2003tik.

ESTEKA http://getxo.eus/es/residencia/la-residencia/presentacion-residencia 
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4/ PARTAIDETZA BIDEZKO PLANAK ETA PROGRAMAK 
Partaidetzaren bidez sortutako planen eta programen asmoa da udal-kudeaketaren gai jakinen garapen egokia lortzeko beharrezko helburuak eta baliabideak 
zehaztea, horretarako ikuspegi barneratzailea txertatuz eta ekarpenak egin ditzaketen sektoreak aintzat hartuz.
Herri Administrazioak ez dauka ez gaitasunik ez baliabiderik zenbait politika publikori eta zenbait beharri bere kabuz aurre egiteko; beraz, bestelako eragile batzuen 
laguntza behar du. Partaidetza bidezko planek laguntzen dute arazo zehatzen ikuspegi integralagoa eta errealistagoa lortzen; izan ere, hobetzeko proposamenak, 
ideiak eta helburuak eskain ditzaketen gizarte- eta erakunde-sektoreak tartean sartzearen aldeko apustua egiten dute mota horretako planek. Tresna konplexu eta 
neketsuak dira baina epe luzeagorako perspektiba lortzen dute politika jakinei buruz. Eta are garrantzitsuagoa: gizarte-, politika- eta ekonomia-sektoreak alde dituzte. 
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4.1/ PLANAK

ARDURADUNA: HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE ETA 
ETXEBIZITZARAKO ARLOA PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA HERRITARREN PARTAIDETZA-PROGRAMA, GETXOKO HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIA BERRIKUSTEKO 
PROZESUARI LOTUA

Deskribapena

Hiri Antolamendurako Plan Nagusia Berrikusteko prozesua, hainbat fase dituena. Fase horietan herritarren partaidetza gauzatu 
egiten da, onartutako HERRITARREN PARTAIDETZARAKO PROGRAMAri jarraituz. 

Horrela, gauzatu diren hiru faseetan  (Aldez Aurreko Azterlanak, Aurrerakinaren Atarikoa eta Aurrerakina) aurreikusita zeuden 
partaidetza-mekanismo guztiak jarri dira abian, batez ere Lantaldea eta Hiri Plangintzarako Aholku Batzordea.

 Lantaldeak zenbait lan-saiotan burutu du bere zeregina, aldez aurretik trebakuntza-saioak jasota.Trebakuntza-saioak herritar guztiei 
zuzendu ziren eta saio bakoitzean 200 pertsona baino gehiago bildu ziren. 

HELBURUAK Herritarrek parte hartzeko dauden mekanismoak Getxoko  Hiri Antolamendurako Plan Nagusia Berrikusteko prozesuan  txertatzea. 

PARTAIDEAK Herritarrak oro har eta bereziki foro espezifikoen partaideak 

INDARRALDIA  Hiri Antolamendurako Plan Nagusia Berrikusteko prozesu osoan zehar.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto 
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE ETA 
ETXEBIZITZARAKO ARLOA PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA HIRI-ANTOLAMENDURAKO PLAN NAGUSIAREN BERRIKUSPENA: AURRERAKINA JENDAURREAN AZALTZEA

Deskribapena Behin Aurrerakina eginda, Udalak  bi hilabetez gutxienez jendaurrean azaltzea erabakiko du. Epe horretan iradokizunak eta alternatibak 
aurkeztu ahal izango dira. 

HELBURUAK Erakusketaren emaitzen arabera, plan orokorra sortzeko oinarri izango diren irizpideak eta helburuak zehaztea.  

PARTAIDEAK Herritarrak oro har

INDARRALDIA Informazio erabilgarria Torrene kalean jarriko da ikusgai. 2016

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto 
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ARDURADUNA:  
DROGAMENPEKOTASUNEI AURREA 

HARTZEKO ZERBITZUA
PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA  HEZKUNTZA-PLANA, OSASUNERAKO ETA MENPEKOTASUNEI AURREA HARTZEKO HEZKUNTZA-ARLOAN(LH/DBH)

Deskribapena

Aholkularitza teknikoa ematea, material didaktikoak diseinatu, egokitu, sortu eta hedatzea baita irakasleak trebatzea eta ikasleak 
prestatzea ere.

Jarduketak bi ildo nagusi ditu: Haur eta Lehen Hezkuntza (4 urtetik 12ra) eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta 
Derrigorrezkoaren Ondokoa (12 urtetik 16ra). Ildo bakoitza etaparen berezko eboluzio-prozesuen araberakoa da.

LHko DATUAK, 2015: Parte hartutako ikasleak 3040. Irakasleak 152

DBHko DATUAK, 2015: parte hartutako ikasleak 1840. Irakasleak 90

HELBURUAK
Arrisku-portaerak ekidin nahian, babes-faktoreak sendotzea menpekotasun-jokabideei aurrea hartzeko, eskolan hezkuntza-prozesuan zehar bizimodu osasungarriak bultzatuz.

Ikasleengan erabaki irmoak hartzeko trebetasuna sustatzea: gizarte-harremanetarako iaiotasuna, pentsamendu kritikoa eta, aisiari zein osasunari begira, jarrera positiboak. Era berean, 
zenbait gaitasun pertsonal positiboz jabe egiteko aukera ematea: norberari buruzko ikuspegiari dagozkionak, inpultsibitatea eta emozioak menderatzeko ahalmena, baloreak. 

INDARRALDIA
Urteroko ekintza-plana

ESTEKA

http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/epo

http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/eso

http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/prevencion/Memoria_prevencion.pdf
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ARDURADUNA: BERDINTASUN SAILA PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA BERDINTASUNERAKO III. PLANA

Deskribapena Berdintasun-plana sortzeko eredua partaidetza-prozesuetan oinarritzen da.

HELBURUAK Gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasunerantz aurrera egitea.   

PARTAIDEAK Emakumeak, elkarte baten kideak izan zein ez izan. 

INDARRALDIA Jardunean. Berdintasunerako IV. Plana diseinatzen ari da.

ESTEKA http://www.getxo.eus/DocsPublic/igualdad/castellano/documentacion/III_plan_igualdad_mujeres_2011_2014_cas.pdf 
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ARDURADUNA: BERDINTASUN SAILA PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA BERDINTASUNERAKO III. PLANAREN EBALUAZIOA

Deskribapena Berdintasun-plana sortzeko eredua partaidetza-prozesuetan oinarritzen da.

HELBURUAK Berdintasunerako Getxoko III.Planaren betetze-mailaren ebaluazioa  

PARTAIDEAK
Emakumeak, elkarte baten kideak izan zein ez izan. Udaleko zenbait Arlo, genero-indarkeriaren aurkako erakundeak, Udaltzaingoa, Ertzaintza…eta abar.

Elkarrizketak gizonezkoekin, tailer bat jabekuntza-eskolako  emakumeekin. 

INDARRALDIA 2015
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ARDURADUNA: EUSKARA-ZERBITZUA PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA EUSKARAREN SUSTAPENERAKO III. EKINTZA-PLANA (ESEP)

Deskribapena Hizkuntza-politika alorrean datozen urteotan  ezarri beharreko neurriak euskararen erabilera bultzatu eta sustatzeko. 

HELBURUAK

Xede nagusia euskararen erabilera bultzatzea da. Hizkuntza-plangintza hiru helburu estrategikoren inguruan antolatuko da: 
  Euskaraz jabetzea. 
  Euskara erabiltzea. 
  Erabilitako euskararen kalitatea. 
Plana partaidetzaren bidez sortua da, zirriborroak erabiliz, edukiak gizarteratuz eta ekarpen zein iradokizunak etengabe bilduz. Betiere helburu argi bat lortu nahian: 
normalizazioaren aldeko politiken azken xederantz aurrera egitea, hau da, nahi duenari udalerrian euskaraz bizitzeko  aukera ematea.

Programak Eusko Jaurlaritzaren aholkularitza eta lankidetza izan ditu. Sortze-lanerako Getxoko gobernu-taldeak 18 aurkezpen azaldu dizkie udalerriko hainbat gizarte-
eragileri eta  242 ekarpen bildu ditu, aldez aurretik zehaztutako fitxen bitartez, horietako ia %70 islatu dira proiektuan.  

PARTAIDEAK Herritarrak oro har, elkarteak, ikastetxeak, gurasoen elkarteak, haurtzaindegiak, euskaltegiak, udaleko zenbait Arlo eta abar.

INDARRALDIA 2013-2016.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/PLANAK-euskera 
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ARDURADUNA: KULTURA SAILA PLANAK

IZAERA

IZENDAPENA GETXO KULTURA 2012- 2016 PLANERAKO DIAGNOSTIKOA

Deskribapena Kultur Etxearen plan estrategikoa,  2012-2016 urteetarako. Getxon, kultura-alorrean dauden premiak eta eman beharreko 
pausuak zehaztea.

HELBURUAK

Kultur Etxearen jarduera-eredu berria zehaztea. 

Datozen urteotan –agiriaren indarraldia  2016.urtera artekoa izango da- Kultur Etxeak herritarrei aurrerabideak ematea kulturara hurbiltzeko izango du helburu.

Kultur Etxeak lankidetza eta elkarreragina bultzatuko ditu sare zabal batean (departamenduak, eragileak, tokiko kultura-elkarte zein enpresak), kulturaren balio-katearen 
hiru alderdiren artean oreka aurkitu nahian: prestakuntza, sorkuntza eta erakustaldiak.

PARTAIDEAK Ekarteak, taldeak, profesionalak eta Getxoko bestelako kultura-eragile. 

INDARRALDIA Amaituta eta INDARREAN. 
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ARDURADUNA:   GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA GETXO 2020RAKO SUSTAPEN EKONOMIKORAKO DIAGNOSTIKOA ETA ESTRATEGIA-ALORREI BURUZKO PLANA.

Deskribapena
Aurkezpenak, elkarrizketak eta sektore-tailerrak gauzatu dira diagnostikorako informazio kualitatiboa lortzeko helburuz.

Udaleko zenbait Arlo, toki-eragileak eta tokiz gaindikoak izan dira partaide. 

HELBURUAK Jarduera ekonomikoaren sorrera bultzatzea udalerrirako estrategikoak diren alorren barruan: Kultura- eta Sorkuntza-industriak, Kirol eta Ongizatearen Industriak eta 
Teknologiak eta Kultura-turismoa zein  Wellnes-turismoa. Horretarako, udalerriko enpresak, ekintzailetza eta gizarte-berrikuntza sustatuko dira.

PARTAIDEAK

Udaleko Arloak izan dira partaide baita  eragile publiko zein pribatu batzuk, tokikoak zein udalerriz gaindikoak, ere. Halaber, herritarrek aukera izan dute proiekturako 
ekarpenak eta iradokizunak egiteko.

Udalerriaren Diagnostikoa egiteko hainbat ekintza burutu dira: elkarrizketak, barneko tailerrak, tailerrak eragile publiko zein pribatuekin eta udalerrian ondo errotutako 
sektoreei egindako elkarrizketen sailkapena. Elkarrizketa horien emaitzak udalerriko lehiakortasun-diamantean txertatu dira, horixe baita Getxori buruzko diagnostiko 
estrategikoa laburtzeko asmoa duen tresna. Era berean, elkarrizketak oinarri izan dira udalerriaren lehiakortasun-abantailen iturriak zehazteko, eta hori funtsezkoa da 
ondoren alor zein sektore estrategikoak zehaztu ahal izateko.

Halaber, nabarmentzekoa da elkarrizketek, tailerrek... ikuspegi interesgarriak eskaini dituztela hainbat kontzeptu, balore eta baliabideren inguruan  eta horiek derrigorrean 
daude lotuta udalerriaren eredu berriari eta alor zein sektore estrategikoen aldeko apustuari. Alor estrategikoak jendaurrean azaldu ziren xede horretarako antolatutako 
Jardunaldietan, herritar guztiei nahiz eragile profesionalei zuzenduta.  60 elkarrizketa egin ziren, 100 lagunek baino gehiagok hartu zuten parte tailerretan eta  150etik gora 
aurkezpen-jardunaldietan.

INDARRALDIA Jarraitzeko asmoa dauka.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/161

76

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/161


ARDURADUNA: GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA ALOR ESTRATEGIKOEN SUSTAPEN EKONOMIKORAKO PLANA

Deskribapena Plana abian jartzea. Ekonomia-sustapeneko esparruan Getxorako estrategia berria zehaztea.

HELBURUAK Ekintza-plana abian jartzea.

PARTAIDEAK

 Getxolanen gidaritzapean, Plana abian jartzeko hainbat lan-talde eratu dira.

* “Plus” Sustapen Ekonomikoa izeneko Batzordea. Getxolanek gidatua eta sustatua. Partaideak: Getxo Kirolak, Getxo Kultura, Musika Eskola, Turismo eta Getxolan. 

* Lan-taldeak: Udaleko beste Arlo batzuk ditu barne: Gazteria, Kalitatea, Komunikazioa, Lankidetza, Inmigrazioa, Berdintasuna, Gizarte-zerbitzuak, Euskara eta Nagusien 
Egoitza batez ere.

* Udaleko Arlo guztiak: Planaren zenbait unetan izan dira partaide. 

* Unean uneko partaidetza-politikoa.

* Une ugaritan kanpoko eragileak: diagnostikoa, plangintza, lehenestea eta hedatzea; elkarrizketa, tailer, hitzaldi eta abarren bitartez.

INDARRALDIA Jarraitzeko asmoa dauka.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/161
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA TOKIKO EKINTZA-PLANAREN EBALUAZIOA

Deskribapena Behin Tokiko Ekintza-plana amaituta, bertan proposatutako ekintzen betetze-mailaren ebaluazioa egitea.

HELBURUAK  Behin Tokiko Ekintza-plana amaituta, bertan proposatutako ekintzen betetze-mailaren ebaluazioa egitea.

PARTAIDEAK

Ebaluaziorako 2 bilera Ingumenari buruzko Foroarekin. 

Bilerak Eskolako Foroekin hilean behin.

Ebaluazioa udal-teknikariekin banan-banako bileretan. 

INDARRALDIA 2015ean, 2012-2015Tokiko Ekintza-planaren berrikuspena.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/lpa-del-plan-de-accion 
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA TOKIKO EKINTZA-PLANA DISEINATZEA 

Deskribapena Ingurumen-alorrean Udalak beteko dituen neurriak.

HELBURUAK  Ingurumena hobetzea, udalerriko hainbat eragileren partaidetzak sustatuta. 

PARTAIDEAK

3 bilera Ingurumenari buruzko Foroarekin.

Eskola-Foroekin

Bilerak udal-teknikoekin, aurreikusita. 

INDARRALDIA   2015ean ekingo zaio 2015-2019 Tokiko Ekintza-plana diseinatzeari.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/lpa-del-plan-de-accion 
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA “GETXO KIROLAK 2016 – 2020” PLANA

Deskribapena Datozen urteotan abian jartzeko helburuak eta lan-ildo estrategikoak zehaztea, diseinu- eta garapen-zereginetarako barneko 
partaidetza aintzat hartuta. 

HELBURUAK Gidaritza-liburua sortzea, taldean partaidetzaren bidez lan egiteko jarraibideak azalduko dituena. Barne-mailako lana.  

INDARRALDIA 2015ean garatzen ari zen.
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PLANAK 

IZAERA

IZENDAPENA  “GETXO KIROLAK 2016-2020” PLAN ESTRATEGIKOA

Deskribapena Partaidetza-prozesua 2011- 2015 Plan estrategikoaren sortze-lanetan.

HELBURUAK  Inkestetan bildutako informazioa txertazea.

PARTAIDEAK Herritarrek ez dute zuzeneko partaidetza. Neurri handiago batean barne-partaidetza bideratzen du Plan horrek.

INDARRALDIA Garapenean.
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4.2/ PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

ARDURADUNA:  DROGAMENPEKOTASUNEI 
AURREA HARTZEKO ZERBITZUA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA GURASOEN ESKOLA  

Deskribapena

Prestakuntza-jarduerak udalerriko gurasoentzat.

27 ikastaro (3 - 5 saiokoak).  2014an 143 saio egin ziren eta 451 gurasok hartu zuten parte, 13 ikastetxetakoak (urteko batezbestekoa 500-
600)

1994-95etik aurrera egiten da.

HELBURUAK

Gurasoek prestakuntza egokia jasotzea sustatzea. Prestakuntza horren bidez, gurasoek gaitasun pertsonalak eta osasunari begirako balore positiboak garatuko dituzte; horrek 
lagunduko die seme-alabak bizimodu osasungarrian hezitzen menpekotasuna sortzen dituzten portaerei aurre egiteko. 

Gurasoak sentsibilizatzea prebentzio-eragile hezitzaile gisa duten garrantziaz jabetu daitezen.  Xede horretarako, gurasoen partaidetza bultzatzea Guraso Eskolaren Programan. 

Guraso Eskolaren bitartez, programa bat diseinatu eta abian jartzea, hezitzaile gisa gurasoek behar duten prestakuntza egokia jaso dezaten.

INDARRALDIA 
Urterokoa. INDARREAN gaur egun.

ESTEKA
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/padres

http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/prevencion/Memoria_prevencion.pdf
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ARDURADUNA: GETXOLAN-SUSTAPEN 
EKONOMIKOA/  INMIGRAZIOA ETA KULTURA-

ARTEKOTASUNA / 
PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA DELI ANIZTASUNA TOKIKO EKONOMIAN ETA INTEGRAZIOAN

Deskribapena

DELI  Aniztasuna Tokiko Ekonomian eta Integrazioan esapidearen ingeleseko akronimoa da. Europako proiektu berritzaile bat da, sustapen 
ekonomiko eta tokiko garapenerako politiken alorrekoa. Helburu zehatza dauka: enpresari eta ekintzaile etorkinei zuzendutako tokiko politika 
eraginkorrenak, inklusioaren eta aniztasunaren ikuspegitik, sostengatzea. 

 Getxoko Udalak hartzen du parte Getxolan, Sustapen Ekonomiko eta Enplegurako Zerbitzuak, atalaren bitartez eta Inmigrazio eta Kultura-
artekotasunaren Sailarekin lankidetzan.

Europako Kontseiluak gidatzen du proiektua eta Integraziorako Europako Funtsak finantzatzen du. Getxoko Udalak hartzen du parte Getxolan, 
Sustapen Ekonomiko eta Enplegurako Zerbitzuak, atalaren bitartez eta Inmigrazio eta Kultura-artekotasunerako Sailarekin lankidetzan. 
Proiektuan  Migration Policy Group (Bruselas)  taldea eta Europako beste bederatzi hiri dira partaide: 

 Bukarest (Errumania), Cartagena (Espainia), Dublin (Irlanda), Munich (Alemania), Lisboa (Portugal), Londres-Lewisham (Erresuma 
Batua), Reggio Emilia (Italia), Rotterdam (Holanda) eta Viena (Austria). 

HELBURUAK

Udalerriko enpresari eta ekintzaile etorkinen egoeraren berri izatea.

 Getxoko politikak eta egiturak hobeto moldatzea etorkinek integrazio ekonomikorako  dituzten premietara.

Eragile guztien, eta oro har gizarte osoaren, elkarrizketa eta partaidetza handiagoa lortzea estrategia eta politika ekonomikoetan.

Herri Administrazioak modu eraginkorragoan erantzutea  etorkinen berariazko beharrei.

Kontratazio publikoan etorkinen eta euren negozioen partaidetza erraztea, aniztasunerako gizarte-klausulak garatuz.  

Azken batean, DELI programak etorkinei aukerak eskaini nahi dizkie tokiko ekonomian partaidetza handiagoa izan dezaten eta, era berean, atzerriko enpresariek udalerrian 
egiten duten ekarpen ekonomikoaren eta sozialaren garrantziaz sentsibilizatu nahi ditu Getxoko biztanleak.

INDARRALDIA
 DELI proiektuaren lehengo fasea 2015eko azaroan bukatu zen  Amaierako Hitzaldia Getxon egitearekin batera.

Une honetan proiektuak finantziazioa behar du eta proiektuaren helburuak berrikusten ari dira.  

ESTEKA http://www.getxo.eus/deli/ 
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ARDURADUNA: INMIGRAZIO ETA 
KULTURA-ARTEKOTASUNAREN SAILA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA ZURRUMURRURIK EZ

Deskribapena

Gizarte-sentsibilizaziorako estrategia da, giza-eskubideen, kultura-artekotasunaren eta arrazakeriaren aurkako baloreen ikuspuntutik bideratuta.

Etorkinei eta kultura-artekotasunari buruzko aurreiritziak, estereotipo negatiboak eta oinarririk gabeko zurrumurruak egotea eta hedatzea oztopo handiak dira 
pertsonen arteko harremanetarako, jarrera horiek intolerantzia sustatzen dute eta, epe luzera, desberdintasunerako, gizarte-zatiketarako eta bazterkeriarako giro 
egokia sortzen dute. Behar-beharrezkoa da ideiei, pertzepzioei, estereotipoei eta talde zein pertsonen gaineko kontzeptuei eragitea gure gizarte-jardunbideak, 
norbanakoenak zein taldeenak, aldatzeko.  

ZURRUMURRUEN aurkako estrategia hainbat perspektibari dago lotuta, guztietan estereotipo negatiboek, aurreiritziek eta zurrumurru faltsuek ondorio negatiboak 
eragiten dituzte gizarte-kohesiorako. Hauexek dira perspektiba horiek: generoa, gizarte-inklusioa, funtzio-aniztasuna, erlijio-aniztasuna, sexu-orientazioa, 
belaunaldikoa…

 Eusko Jaurlaritzak 2011n Aurre Egin Zurrumurruari ekintza hasi zuenetik, etengabe eta aldizka aritu da lan-talde bat, gure lurraldean gauzatu diren 
ZURRUMURRUen aurkako ekimen ugari uztartzeko aukera eman duena. Era berean, estatu-mailan zein nazioartekoan ere ezarri dira loturak eta lanerako guneak 
antzeko ekimenekin batera aritzeko. Zeregin horretan Europako Kontseiluaren eta Integraziorako Funtsa Europarraren laguntza izan dute.

HELBURUAK

Estrategiaren xede nagusia udalerriaren gizarte-kohesioa hobetzeko mugimendu bat sortu, dinamizatu eta sendotzea da: pertsonaz eta erakundez osatutako Sare bat, kultura-
artekotasunarekin, herritarren integrazioarekin eta bazterkeriaren aurkako borrokarekin konpromisoa duena eta kohesioaren alde arituko dena.

Zehazki, aldaketa-estrategia bat da, pertsonekin eta pertsonengandik aldaketa-prozesu global bat sustatu eta hiritargo kritikoa, sentsibilizatua eta jabetua sortu nahi duena.Horri esker, 
gaur egungo gizarteetako aniztasunak sortzen dituen erronken aurrean herritarrek jarrera eraginkorra eduki ahal izango dute. Izan ere, aniztasuna konplexua da gaur egungo gizartean, 
kultura-aniztasunaz eta arrazakeriaren aurkako mugimenduaz aparte, bestelako aniztasun-mota batzuk ere badaude: generoa, gizarte-inklusioa, funtzio-aniztasuna, erlijio-aniztasuna, sexu 
orientazioa, belaunaldikoa…dimentsio horietan guztietan oinarririk gabeko zurrumurruek, estereotipo negatiboek eta aurreiritziek desberdintasuna eta gizarte-zatiketa eragin ditzakete.

ZURRUMURRURIK EZ estrategia Getxoko Udalaren kulturarteko politikaren barnean dago eta bere helburu zehatzak honakoak dira:

Getxon inmigrazioari eta kultura-artekotasunari buruz dauden estereotipo negatiboak, aurreiritziak eta zurrumurru faltsuak identifikatzea, Euskadiko gainontzeko lekuetako, estatuko zein 
nazioarte-mailako egoerarekin duten harremana ahaztu barik. 

Horien ezaugarriak osotasunean aztertzea, baita sortzeko eta hedatzeko mekanismoak ere, datu objetiboak eta zurrumurruak indargabetzeko argudioak txostenen bidez azaldu ahal izateko.

Zurrumurruen aurkako Sare bat eratzea, hau da,   helburuak partekatzen dituzten eta Getxon mugimenduaren partaide aktiboak diren gizarte-eragileen multzo bat: Udala, erakundeak, 
gizarte-, kultura- eta  kirol- entitateak, eragile ekonomikoak eta sozialak, norbanakoak, eta abar.

Sarearen partaide izan nahi duten pertsonak eta erakundeak Zurrumurruen aurkako Agente izateko trebatu, jabetu eta aitortzea, errealitatearen ezagutzan errotuta komunikazio-
gaitasunetarako eta emozionaletarako prestatu ostean.

Saretik epe luzera herritarrak sentsibilizatzeko eta gizartean zein komunikazio-arloan eragina sortzeko estrategia bat sustatzea.  

Itunak sortu eta ekintzak bultzatzea Euskadiko, estatuko zein nazioarteko mailako Zurrumurruren aurkako beste ekimen batzuekin edota antzeko ekimenekin.

Aniztasunen, kulturarteko bizikidetzaren eta bazterkeriari aurre egiteko ekintzen inguruan Erakundeek duten jarrera argi ikusaraztea. 

Pertsonek eta erakundeek Zurrumurruen aurkako Estrategia gidatzen duten baloreekiko atxikimendua sustatzea.

PARTCIPANTES
Estrategia honek bi  ezaugarri nabarmen ditu: alde batetik, erakunde publikoen, gizarte-erakundeen eta norbakoen baterako bultzada, eta, bestetik, politika publikoen oinarrizko 
elementuen eta herritarren mugimenduen ekintzen konbinazioa. 

Elementu nagusia: Zurrumurruen aurkako Agenteak

INDARRALDIA INDARREAN 2013tik.

ESTEKA
www.getxo.eus/antirumores 

www.facebook.com/antirumores 
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ARDURADUNA: INMIGRAZIOA ETA KULTURA-
ARTEKOTASUNAREN SAILA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA BIZILAGUNAK

Deskribapena Programa egonkorra udalerrian bizi diren bertoko senideen eta jatorri atzerritarra duten senideen arteko topaketak sustatzeko.

HELBURUAK

Elkar ezagutzeko topaguneak sustatzea bertoko pertsonen eta Getxoko bizilagunak diren atzerritarren artean.

Bertoko bizilagunak bultzatzea Getxon bizi diren etorkinen kulturetara hurbiltzera.

Euskara eta euskal kultura gerturatzea Getxon bizi diren etorkinengana.

Estereotipo eta aurreiritzi negatiboak indargabetzen laguntzea.

Solidaritaterako herritarren sareak sustatzea.

PARTCIPANTES
Programa batera antolatzen dute Getxoko Udalak, EGIZU elkarteak eta Getxo Etorkinak Plataforma Federazioak.

PARTAIDEAK: Getxon bizi diren bertoko senideak eta jatorri atzerritarreko senideak (50 senide /25 dinamizatzaile)

INDARRALDIA

 2013an hasi zen urteroko ekintza da eta gaur egun 3 mugarri ditu:

 GETXO ANITZA jaia, Kultura-aniztasunaren Nazioarteko Eguna (maiatzaren 21a) dela-eta ospatzen dena. Topagune jendetsua aurreko urteko topaketan parte hartutako 
senideentzat eta elkartu nahi duten familia guztientzat.

 BIZILAGUNAK izeneko bazkariak: bertoko senide bat eta senide atzerritar bat biltzen dira dinamizatzaile batek lagunduta.

BIZILAGUNAK  oroitzapen-ekitaldia Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, Euskadin parte hartu duten senide guztiekin.

ESTEKA
www.getxo.eus/bizilagunak 

https://www.facebook.com/getxokobizilagunak/ 
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ARDURADUNA: GARAPEN LANKIDETZAREN ETA GIZA-
ESKUBIDEEN SAILA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA BIDEZKO MERKATARITZARAKO VENDING-MOTAKO MAKINAK EZARTZEA 

Deskribapena Bidezko Merkataritzarako vending -motako makinak ezartzea udalerriko hainbat lekutan.

HELBURUAK Bidezko Merkataritzako produktuen kontsumo-ohiturak bultzatzea.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har eta Udal-langileak.

INDARRALDIA INDARREAN. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/90  
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ARDURADUNA: GARAPEN LANKIDETZAREN ETA 
GIZAESKUBIDEEN SAILA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK 

IZAERA 

IZENDAPENA GETXOTIK MUNDURA MUNDUTIK GETXORA

Deskribapena Beste erakunde eta Getxoko Udalak antolatutako ekimenak . Normalean, abenduaren bigarren asteburuan ospatzen da. 

HELBURUAK 
Lankidetza Getxoko herritarrei hurbiltzea eta aldi berean, getxotar guztien ahaleginari eskeri herri txirotuetan egin den lanaren berri ematea dira Getxotik Mundura Mundutik 
Getxora ekimenaren helburuak.

INDARRALDIA 
Urtero. INDARREAN 

ESTEKA http://www.getxo.eus/eu/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas 
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ARDURADUNA:   GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA MERKATARITZA BERDEA PROIEKTUA

Deskribapena

 Banakako aholkularitza eskaintzen die parte hartzen duten establezimenduei energia-auditoretza bat eginez  (klimatizazioa, 
argiztapen-sistema, Higienerako Ur Beroa sortzeko sistema, itxiera, hozte-sistema eta makina osagarriak eta abar). Horren 
helburua da saltokiaren energia-eraginkortasuna hobetzea (energia- eta ur-kontsumoan aurreztea, hondakinen kudeaketan, 
erosketa eta horniduretan…).

HELBURUAK Garapen iraunkorra sustatzea tokiko saltoki txikizkarietan.

INDARRALDIA Jarraitzeko asmoa dauka.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan 
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ARDURADUNA: GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA  GETXO WORKING ARETOA

Deskribapena
 Getxo Elkartegian dagoen esparru fisiko bat,  lan egiteko eta zure enpresa-proiektua abian jartzeko. Partekatzeko lan-esparrua 
da, Sustapen Ekonomikoko Sailaren instalazietan kokatua, zeinetan ekintzaileek euren negozio-plana landu dezaketen eta oraindik 
lokalik ez duten enpresek jardun dezaketen.

HELBURUAK
Enpresa berrien ezarpena erraztea. 

Zerbitzuaren erabiltzaileei hobetzeko ekarpenak egin eta euren intereseko jarduerak proposa zitzaten eskatu zitzaien xede horretarako egin zen partaidetza-prozesuan. 

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/158 
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ARDURADUNA: GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA DENDARI GETXO PROGRAMA

Deskribapena
Hausnarraraziko diguten dinamikak; horien partaide izango dira 2014an tokikoa indartzeko asmoz egingo den estrategian  parte 
hartzeko aukeratutako 12 saltoki aitzindariak. Ekintza horren ondorioak epe ertain/luzean ikustea espero da Getxoko toki-mailan bi 
eremu bereizitan eta kutsatze-eremu batean. 

HELBURUAK  Getxoko merkataritza txikizkaria indartzeko gune bat sustatzea.

INDARRALDIA INDARREAN. 2014an hasita.

ESTEKA http://www.dinamikideas.com/dendari-getxon_2014/ 
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ARDURADUNA:   GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA GETXOKO ZERBITZU-ENPRESEN BEHARREN AZTERKETA

Deskribapena

Udalerriko enpresak ekonomia-sektoreka identifikatu eta aztertzea.

 Udalerriko 600 enpresari bidali zitzaien galdetegi bat euren beharrak erzagutzeko helburuz.

20 pertsona elkarrizketatuta.

HELBURUAK Enpresa-lehiakortasuna sustatzeko zerbitzuak zehaztea.

INDARRALDIA 2014

ESTEKA http://www.getxo.eus/DocsPublic/getxolan/Administracion/Ficheros/Documentos/memoria%2007%20cast.pdf 
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ARDURADUNA: TURISMO SAILA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA  IKT-AK EGOKI ERABILTZEKO PROGRAMA

Deskribapena
Eusko Jaurlaritzak – Basquetourrek sustatutako proiektua,   Tecnaliaren eskutik,  turismo establezimenduetan IKTak ezartzeko 
asmoa duena.

Berariazko tailerrak eta Teknologia berriak ezartzeko laguntza.

HELBURUAK

Heldutasun digitalerako eredua. Urteroko programa da.

Lehenengo nork bere diagnostikoa (diagnostiko-saio bat  Tecnalia enpresaren teknikari batekin, banan-banakako Hobekuntza-plana), eta ondoren, banakako  
aholkularitza-teknikoa udalaren aldetik. Prozesua amaitzeko, kanpo-ebaluaziorako saioa Tecnaliaren ardurapean eta aitorpena bereizgarri bat emanez.

Webguneen segurtasuna, Datuen Babeserako Lege Organikoa

PARTAIDEAK  10 enpresak hartu zuten parte 2014an eta 21ek  2015ean. 

INDARRALDIA INDARREAN. Urteroko programa.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/183 
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ARDURADUNA: TURISMO SAILA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA Helmugako kalitate turistikoaren Sistema Integrala (SICTED)

Deskribapena

 TURESPAÑA institutuaren programa bat da, Euskadin  Basquetourren bitartez ezarria.

Udala, zehazkiago Turismo-bulegoa, da helmugako erakunde kudeatzailea,  programaren ezarpena toki-mailan sustatu eta errazten 
duena.

SICTED metodologiak sistema integrala eta iraunkorra eskaintzen du turismo-helmuga jakin batean kalitatea kudeatzeko eta 
hainbat berritasun dakartza berekin: espero diren emaitzen ikusmolde berri bat, etengabeko hobekuntza bilatzen duen ikuspegi bat 
eta baliabideak zein eremuak leheneratu eta nabarmendu nahi dituen jarrera bat. 

 SiCTED Helmugak programak bi oinarri sendo ditu: helmugaren kontzientzia integrala eta tartean diren eragile guztien helburuen 
identifikazioa.

Helmuga jakin batean turistei emandako zerbitzuen kalitate-maila homogeneoa ematea du helburu, helmuga-eskaintza osatzen 
duten produktuen (eragileen) artean kalitate-desberdintasun nabariak izan ez daitezen eta, ondorioz, turisten pertzepzioa eta 
asetasuna kaltetu ez daitezen.

Tresna ugari ditu programak, besteak beste, jardunbide egokiei buruzko 30 gida-liburu, lanbide bakoitzeko bat. Atxikita dauden 
turismo-enpresei/zerbitzuei honakoak eskaintzen dizkie: trebakuntza-plana, teknikari homologatuek egindako laguntza-teknikoa, 
talde-tailerrak, lan-taldeak helmugarako hobekuntza-proposamenak egiteko eta enpresak/zerbitzuak zein neurritan betetzen dituen 
kalitate-estandarrak ebaluatzeko. Prozesu hori guztia gorenera heltzen da Kalitate Turistikoarekiko Konpromisoaren ziurtagiria 
jasotzean.

Ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen duten turismo-enpresei/zerbitzuei ematen zaie ziurtagiria.

HELBURUAK

 Getxoko Udaleko Turismo-unitateak programari ekin zion 2010ean helburu bikoitza lortzeko asmoz:

Turismo-sektorearen profesionalizazioa areagotzea eta tokiko enpresa-sarea indartzea.

Helmuga-kontzientzia lortzea, turismo-kudeaketarako egitura publiko-pribatu iraunkorrak sortuz. Horretarako, enpresarien eskura jartzen ditu laguntza teknikorako 
homologatutako aholkularien bisitak.  

4 urteko programa da, enpresan hainbat hobekuntza ezartzeko helburu duena.  

Enpresan metodologia berria ezartzea, 2016rako aurrikusia.

PARTAIDEAK Gaur egun 15 enpresatan ezartzen ari da programa eta 15etan mantentzen ari da; komenigarria litzateke programaren barruan enpresa gehiago sartzea..

INDARRALDIA  2010ean sortua. 

ESTEKA
http://www.calidadendestino.es/ 

http://www.basquetour.eus/contenido.aspx?idmp=21 
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ARDURADUNA: TURISMO-SAILA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA KALITATE-TURISTIKOAREN Q ZIURTAGIA

Deskribapena

SICTED Programaren antzekoa da baina eskakizun-maila handiagokoa.

Espainiako Turismo-kalitaterako Institutuak (ICTE) sortutako ziurtagiria da, AENORek onartutako kalitate-arau azpisektorialetan 
oinarritzen dena.  Turismo-erakunde batek ziurtagiria jasotzeak bermatzen du erakunde horrek bezeroa gustura egoteko kalitate 
handiko zerbitzuak eskaintzen dituela eta, aldi berean,  etengabe hobetzearen aldeko apustua egin duela.

Kostu handiak ditu (ebaluazioa, markari eustea, eta abar) neurri batean bakarrik diruz lagunduta eta hori oztopo garrantzitsua da 
tokiko enpresetan ezartzeko, batez ere tamaina txikikoetan.  

HELBURUAK Kalitatearen aitorpena. 

PARTAIDEAK  Getxoko Turismo-bulegoa.

INDARRALDIA INDARREAN. 

ESTEKA
http://www.calidadendestino.es/ 

http://www.basquetour.eus/contenido.aspx?idmp=22 
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ARDURADUNA: TURISMO-SAILA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA
IZENDAPENA  “EUSKAL KOSTALDEA-BIZKAIA COSTA VASCA” ELKARTEA

Deskribapena Udalerria elkartearen fundatzailea eta kidea da. 

HELBURUAK  “EUSKAL KOSTALDEA-BIZKAIA COSTA VASCA”  elkartearen helburua da Bizkaiko kostaldeko turismo-eskaintza sustatu, garatu, dinamizatu eta komerzializatzeko 
ekintzak abian jartzea. 

PARTAIDEAK 11 udalerri dira partaide: Santurtzi, Portugalete, Getxo, Sopela, Plentzia, Gorliz, Bakio, Bermeo, Mundaka, Gernika eta  Lekeitio

INDARRALDIA Udalerriak unean-unean lankidetzan aritu ostean 2001ean sortu zen elkartea.

ESTEKA http://www.bizkaiacostavasca.com/index.aspx 
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZENDAPENA ASTEBERDEA

Deskribapena Ingurumena zaintzeko beharra sustatu eta horri buruz kontzientziatzeko astea.

HELBURUAK  Ingurumena zaintzeak duen garrantzia sustatu, hedatu eta horri buruzko kontzientzia sortzea.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har

INDARRALDIA INDARREAN gaur egun. Ekainaren lehenengo astean egin ohi da. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/asteberdea/noticias/3 
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZENDAPENA MUGIKORTASUNAREN ASTEA

Deskribapena Getxon joan-etorriak oinez zein garraio publikoan egiteko beharra sustatu eta horri buruz kontzientziatzeko astea. 

HELBURUAK  Udalerrian joan-etorriak oinez zein garraio publikoan egiteak duen garrantzia sustatu, hedatu eta horri buruzko kontzientzia sortzea.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har

INDARRALDIA INDARREAN gaur egun. Irailaren 22an egin ohi da.
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA BIDEZKO PROGRAMAK

IZAERA

IZENDAPENA MULTIKIROLAK

Deskribapena Kirol-eskaintza umeentzat.  

HELBURUAK Eskola-umeak eta udalerriko kirol-eskaintzak (elkarteak, kirol-klubak…) harremanetan jartzea. 

PARTAIDEAK Eskola-arloko kirolari lotutako zerbitzuen erabiltzaileak.

INDARRALDIA INDARREAN. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/deporte-escolar/multikirolak 
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5/ PARTAIDETZA-ESPERIENTZIAK
Administrazioaren, herritarren (norbanako gisa) eta gizarte-erakundeen arteko partaidetza-esperientziak, gai, eskaera eta behar zehatzen inguruan. 
Partaidetzarako egitura egoki batek parte hartzeko tresnak eta guneak behar ditu ahalik eta gizartearen sektore gehinek parte har dezaten. Gune horietako askoren 
diseinua mesedegarria da antolatutako erakunde eta taldeen partaidetzarako baina bigarren mailan  uzten du herritarren banakako partaidetza. Hemen aurkezten 
dugun motako partaidetza-esperientziak sortu eta bultzatzearen helburu nagusia gabezia hori arintzea da , herritarrek , norbanako gisa, teknikariekin eta gizarte-
erakundeekin batera parte har dezaten egokiak diren  bideak eta tresnak sortuz.

ARDURADUNA: HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE 
ETA ETXEBIZITZARAKO ARLOA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA AUZOZ-AUZO PROGRAMA 

Deskribapena

Programari buruzko informazio-liburuxkak banatzen dira postontzietan. Liburuxketan herritarrek  auzoan hobetuko lituzketen 
alderdiak adierazteko aukera dago eta iradokizun horiek guztiak jasotzeko gutunontzi bat jartzen da 10 egunez. Horren ostean, 
iradokizunak gobernu-taldeari, alkatea buru izanda, helarazten zaizkio eta bana-banan erantzuten diete auzokideei. Programa 
Komunikazioaren Arloaren menpe dago. 

HELBURUAK Udala auzoen eguneroko egoerara hurbiltzea alkatearen zein Gobernu-taldearen eta auzokideen arteko harreman zuzenen bitartez. Horrela, zuzenean ezagutzea auzoen 
beharrak, kezkak, balorazioak zein proposamenak eta, horri esker, udalak auzoetarako egiten duen kudeaketa bideratu eta hobetzea. 

PARTAIDEAK Herritarak oro har eta Udaleko Arloetako langileak 

INDARRALDIA  2014an burutu zen azken ekitaldia. 2015ean ez da gauzatu agenda-arazoengatik. 

ESTEKA http://auzozauzo.net/ 
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE ETA 
ETXEBIZITZARAKO ARLOA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA HIRIGINTZA-HOBEKUNTZAK ROMO AUZOAN (KRESALTXU) 

Deskribapena  Kresaltsu kalearen aldaketak, 2014ko Auzoz Auzo partaidetza-prozesuan jasotako eskaerei erantzuteko. Oinezkoek lehentasuna 
duten plataforma bat eraikitzea.

HELBURUAK 2014ko Auzoz Auzo partaidetza-prozesuan Romo auzoko hobekuntzetarako  bizilagunek egindako proposamenak barnean sartzea. 

PARTAIDEAK Herritarrak oro har eta Arloko udal-langileak

INDARRALDIA 2015. Partaidetzarako fasea amaitua. 
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE ETA 
ETXEBIZITZARAKO ARLOA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA  OLLARETXEKO ERREPIDEA ERABERRITZEA

Deskribapena Herritarrei kalean bertan ematea proiektuari buruzko informazioa, horretarako bulego mugikor bat erabiliz.  

HELBURUAK Eskaerak jaso eta egokiak direnak proiektuan txertazea. 

PARTAIDEAK Hirigintzak ematen du informazioa eta Komunikaziorako Arloak herritarrekiko harremanez arduratzen da.

INDARRALDIA 2014. Gaur egun bukatuta. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/urbanismo/proyectos/ollarretxe 

101

http://www.getxo.eus/es/urbanismo/proyectos/ollarretxe


ARDURADUNA: HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE ETA 
ETXEBIZITZARAKO ARLOA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA ROMOKO KULTUR ETXEAREN PROIEKTUA GIZARTERATU ETA EGIAZTATZEA

Deskribapena

Proiektua jendaurrean azaltzea udaleko hainbat aretotan herritarrek horren berri izan dezaten. 

Bilerak erakunde soziokulturalekin, bete behar diren alderdiak zehazteko helburuz. 

7 erakustaldi: Getxolandia, Gobela kiroldegia,  Algortako azoka,  Gernika parkea,  Aldapa parkea,   La Borobia parkea, Santa 
Eugeniako antzinako eskolak.

6 saio informatzeko, hiru erakunde soziokulturalekin eta beste hirurak bizilagunekin Antzinako Eskoletan,  Euskaltegian atondutako 
aretoetan, Areetako Enkartegian eta Udaltzaingoaren egoitzan.  

9 abisu eta komunikazio Romoko bizilagunei

6 prentsaurreko eta  10 prentsa-ohar.

Banakako bilerak auzokideekin, saltokien jabeekin eta ostalariekin. iradokizunei eta azalpenei jarraituz.

Oharrak, Kexak eta Iradokizunak (AQS) aintzat hartzeko udal-zerbitzua eta erakusketetako iradokizun-postontzia.

HELBURUAK Proiektuari zuzenean lotutako gizarte-eragileak txertatzea baita proiektuan interesa dutenak ere. Halaber, herritaren beharrak eta kezkak aintzat hartzea.

PARTAIDEAK Udaleko elkarte-ehuna eta herritarrak oro har. 

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/romo-kultur 
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE ETA 
ETXEBIZITZARAKO ARLOA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA GETXO ANTZOKIAREN PROIEKTUA GIZARTERATU ETA EGIAZTATZEA

Deskribapena

 Eremuko bizilagun eta merkatariak, eta oro har Getxoko biztanle guztiak, proiektuaren bilakaeraren jakitun egon daitezen, Udalak 
hainbat komunikazio-bide jarri ditu abian herritarrekin  harreman zuzena eta aldizkakoa izateko. Horri esker, Udalak argiro eta 
zehaztasun guztiak azalduz informatuko ditu bizilagunak lanei eta  herritarren eguneroko zereginetan eduki ditzaketen ondorioei 
buruz; horrez gain, herritarren eskaerei zuzenean  erantzun ahal izango die. 

Eremuko biztanleei aldizkako informazioa ematea Getxo Antzokiaren proiektuan gertatzen diren berritasunen gainean.  

Halaber, nahi izan zuten pertsonentzat bisita gidatuak antolatu ziren.

HELBURUAK Interesa zuten pertsonei  Getxo Antzokiaren proiektuaren aurrerapen eta helburuen berri ematea diseinu- eta gauzatze-faseetan. 

PARTAIDEAK Eremuko bizilagunak (3 bilera alkatearekin eta  20 bilera baino gehiago Hirigintza-zinegotziarekin eta udal-arkitektoarekin. 4erakusketa herritarrentzat eta kultura- zein 
elkarte-ehunarekin bilera bat)

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/getxo-antzokia 
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE ETA 
ETXEBIZITZARAKO ARLOA PARTAIDETZA 

IZAERA
IZENDAPENA  BEGOÑAKO GALERIEN PROIEKTUA GIZARTERATU ETA EGIAZTATZEA

Deskribapena Proiektua jendaurrean azaltzea eta udalerriko bizilagunen ekarpenak jasotzea. 

HELBURUAK Herritarrekin  Punta Begoñako proiektua partekatzea eta  horren inguruan herritarrek egindako ekarpenak jasotzea. 

PARTAIDEAK Herritarrak oro har.

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/participacion/noticias/7 
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ARDURADUNADROGAMENKOTASUNEI 
AURREA HARTZEKO ZERBITZUA PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA AJANE ( Algortako Nagusien Elkartea)

Deskribapena

Elkarte gaztea da,  2013ko martxoaren 18an sortua.

Jarduera-eskaintza zabala, elkartekideen interesei modu sortzailean eta partaidetzazkoan erantzuten diena (Ibiltaritza, sasoiari eusteko 
gimnasia, txapelketak, kultura-txangoak, jaiak, igandeko dantzaldiak urritik ekainera, hitzaldiak, mahai-inguruak eta ikastaro ugari).

Elkartekide izan daitezke betekizun hauek biltzen dituzten pertsonak: 

- 55 urte baino gehiago edukitzea.

- Erretirodunak, aurre-erretirodunak edota pentsiodunak izatea.

- Ezkontidea edo bikotekidea aurreko egoeraren batean egotea.

Behin-behineko egoitza udal-areto batean du: Juan Bautista Zabala kalea 3, baxua, Algorta.  

Harremanetarako telefono-zenbakia: 609 008 342. Harremanetarako posta elektronikoa: asociacionajane@hotmail.com

HELBURUAK  Nagusien lankidetza eta partaidetza sustatzea, elkarrekin arituz eta aisialdia jarduera bizietan emanez.

INDARRALDIA Urteko jarduera-egutegia (irailetik ekainera, ikasturteka)

ESTEKA
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/ajane

http://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/nagusiak_ocrubre_2015.pdf
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ARDURADUNADROGAMENKOTASUNEI 
AURREA HARTZEKO ZERBITZUA PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA IBAR NAGUSIEN

Deskribapena

1987ko azaroaren 21an sortutako elkartea.

Jarduera-eskaintza zabala: Ibiltaritza, abesbatza, gimnasia, txapelketak, kultura-txangoak, jaiak eta dantzaldiak, bingoa eta ikastaro ugari. 
Horien asmoa da nagusiei aisialdia modu sortzailean eta partaidetzazkoan bizitzen laguntzea.

Era berean, nagusien ongizatea eta bizi-kalitate hobea lortzeko oinarrizkotzat jotzen diren zerbitzuak eskaintzen dira: taberna/jantokia, 
ileapaindegia (emakumezkoentzat zein gizonezkoentzat), podologia eta masaje terapeutikoa.

Elkartekide izateko 60 urte baino gehiago edukitzea beharrezkoa da baita Getxon erroldatuta egotea ere. Elkartekide izateko eskubidea 
duen persona baten ezkontide zein bikotekide izatea nahikoa da elkartekide izateko baita minusbaliatua izatea (%33) eta 50 urte baino 
gehiago edukitzea.

Hogar de Día– Nagusien Etxea: Lope de Vega kalea 12, Romo.    

Harremanetarako telefono-zenbakia: 94  466 0150.  Harremanetarako posta elektronikoa: ibarnagusi@gmail.com

HELBURUAK
Nagusien ongizatea hobetzea bizi-kalitatea emanez zahartze aktiboaren aldeko politika baten barruan. 

INDARRALDIA
Urteko jarduera-egutegia (irailetik ekainera, ikasturteka)

ESTEKA
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/ibar

http://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/nagusiak_ocrubre_2015.pdf
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ARDURADUNA: DROGAMENKOTASUNEI AURREA 
HARTZEKO ZERBITZUA PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA URTELAIAK

Deskribapena

1995eko azaroaren 22an sortutako elkartea.

JARDUERAK: Thai-Chi, Yoga, margolaritza, oroimena suspertzea, bingoa, karta-txapelketak, Rummy... kultura-txangoak eta jaiak.

Elkartekide izateko 60 urte gutxienez eduki behar dira, edota elkartekide baten ezkontide zein bikotekide izatea.

Gure egoitza: Urtealaiak Getxoko Nagusiak, Puerto Orduña kalea 16, baxua, Getxo. 

Harremanetarako telefono-zenbakia: 944 062 427. Harremanetarako posta elektronikoa Urtealaiak@gmail.com

HELBURUAK  Nagusien garapen integrala lortzea; topagune bat izateaz gain, bizi-kalitatea hobetzea eta berariazko beharretan laguntzea.

INDARRALDIA  INDARREAN. Urteko jarduera-egutegia (irailetik ekainera, ikasturteka)

ESTEKA
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/urtelaiak

http://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/nagusiak_ocrubre_2015.pdf
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ARDURADUNA: BERDINTASUN SAILA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA JABEKUNTZA-ESKOLA. 

Deskribapena
Emakumeen kontzientzia-hartzea sustatzeko eskola, baita emakumeen partaidetza, emakumeak diren aldetik, bultzatzeko ere. 

HELBURUAK
Emakumeen partaidetza sozial eta politikoa bultzatzea trebakuntzaren bidez.

Teknikaren aldetik, partaidetza handiagoko jarduerak gauzatu nahiko lirateke, trebakuntzatik haratago eta horrekin batera.  

PARTAIDEAK
Udalerriko emakumeak, elkartekideak direnak zein ez direnak. Eskaera eskaintza baino handiagoa da eta emakume partaideei ezin zaie jarraipena egin. 

Klausura-jardunaldia egiten da ikastaroaren amaieran. Bizkaiko Jabekuntza-eskolen Sarea

INDARRALDIA  2004an sortua, INDARREAN.  Urteko ebaluazioa egin ohi da eztabaida-talde baten bidez.

ESTEKA http://www.getxo.eus/kaixo/gestion.asp?codges=120&i=es 

108

http://www.getxo.eus/kaixo/gestion.asp?codges=120&i=es


ARDURADUNA: BERDINTASUN SAILA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA KULTURARTEKO ELKARRIZKETAK 

Deskribapena Jatorri desberdinak dituzten emakumeen arteko sareak sortzea. 

HELBURUAK
Loturak ezartzea bertako emakumeen eta jatorri atzerritarra dutenen artean.

 Arazo berberak aztertzea jatorri desberdinetako emakumeen ikuspuntutik. Sexualitatea, indarkeria.

PARTAIDEAK Jatorri desberdinetako emakumeak.

INDARRALDIA
Otsailetik irailera gune hau jatorri atzerritarra duten emakumeei dago zuzenduta, ondoren, bertoko emakumeek sartzeko aukera dute.

Urtarriletik ekainera. 2003an sortua  eta gaur egun  INDARREAN. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/igualdad/programas/dialogos-interculturales-entre-mujeres  
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ARDURADUNA: BERDINTASUN-SAILA. PARTAIDETZA

IZAERA
IZENDAPENA JARDUNALDIAK

Deskribapena Azaroaren 25ean,  martxoaren 8an eta ekainaren 28an.    

HELBURUAK Hainbat jarduera egitea zenbait ekitaldiren oroimenean. 

PARTAIDEAK Udalerriko emakume-elkarteak, jabekuntza-eskola eta Berdintasun-kontseilua.

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/igualdad/campanas/dia-internacional-mujeres 
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ARDURADUNA: GARAPENERAKO LANKIDETZAREN SAILA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA ZINEMA IKUSEZINAREN NAZIOARTEKO VII. FESTIBALAREN PROIEKZIOAK

Deskribapena Gizarte-izaereko filmak proiektatzea.

HELBURUAK
Zinema Ikusezinaren lehiaketak lankidetzari buruzko komunikazioa bultzatzea du helburu. Halaber, hausnarketarako guneak jartzen ditu herritarren eskura, hainbat gairi 
heltzeko aukera ematen baitu: garapen iraunkorra, giza-eskubideak, generoen arteko ekitatea, inmigrazioa, kultura-artekotasuna….Festibalak, era berean,ekintzak 
gauzatzen ditu  gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde.

PARTAIDEAK  “Kultura, Comunicación y Desarrollo” KCD GKE,   Aixerrota eta Romo-Artaza Institutuak, Lankidetzarako Euskal Agentzia eta zenbait udal.

INDARRALDIA INDARREAN 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/103  
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ARDURADUNA: KULTURA, HEZKUNTZA, EUSKARA ETA 
GAZTERIA ARLOA- GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA GETXO ARTE

Deskribapena Beste Arlo batzuekin eta Leioako Arte Institutuarekin lankidetzan, Arte-alorreko hainbat jarduera burutzea. 

HELBURUAK
Programa orokorrean parte hartzen duten artisten beharrei erantzutea hitzaldi eta aurkezpenen bidez. Era berean, herritarrak arte garaikidera gerturatzea zenbait bide 
erabiliz: kanpo-komisario batek diseinatutako bisita gidatuak, hitzaldiak, helduentzako tailerrak eta  umeentzako tailerrak, azken horietan berariazko jarduerak egiten dira 
txikienak sorkuntza-eremuetan sar daitezen. 

PARTAIDEAK
Getxo Arteko komisarioa, arte-alorrari lotutako udal-eragileak eta herritarrak oro har.

Udalerriko 47 saltoki eta tabernatan egon da ikusgai.

INDARRALDIA INDARREAN

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxoarte/noticias/18 
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ARDURADUNA: KULTUR ETXEA PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA AIXE GETXO SARIA!

Deskribapena
Kulturan, zentzu zabalenean, aritzen diren pertsonak eta ekimenak aitortzeko ekitaldia. Bertan, Kulturaren hainbat alorretan egindako 
lanaren, konpromisoaren eta hedapen-ahaleginaren balioa aitortzen da. Hona hemen aintzat hartzen diren zenbait alor: arte eszenikoak, 
baloreetan oinarritutako hezkuntza, musika klasikoa, arkitektura, literatuta, zientzia eta berrikuntza.

HELBURUAK Kulturan, zentzu zabalenean, aritzen diren pertsonak eta ekimenak aitortu eta nabarmentzea eta Kulturaren hainbat alorretan egindako lanaren, konpromisoaren eta hedapen-
ahaleginaren balioa aitortzea.

PARTAIDEAK  Kultur Etxea, Herriko Abesbatzak, Dantza-akademia, inauteriak,  Errege-eguneko kabalgata.

INDARRALDIA Urterokoa.
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ARDURADUNA:KULTURA SAILA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA ABESBATZA GETXOTARREN EGUNA

Deskribapena Ekitaldi honek udalerriko abesbatzak omentzea du helburu eta, aldi berean, udalerrian hain errotuta dagoen ohitura hori sustatzea. 

HELBURUAK Musika-mota hori zabaldu eta sustatzea eta, batez ere, udalerrian oso ezagunak ez diren abesbatzak bultzatzea.

PARTAIDEAK Getxoko abesbatzak

INDARRALDIA INDARREAN. Urterokoa.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/servicios/detalle-evento/1992 
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ARDURADUNA: KULTURA SAILA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA GETXOKO DANTZA-EGUNA

Deskribapena Dantza sustatzea helburu duen ekitaldia, udalerriko dantza-eskolek eta -akademiek egiten duten lanaren bidez.  

HELBURUAK
Udalerriko Eskolak sustatzea

Udalerrian dantza hedatzea

PARTAIDEAK Dantzarte -   Ana Lara Estudioa- Carmen Vera Estudioa– Areetako Flamenko-eskola

INDARRALDIA INDARREAN. Urterokoa. 

ESTEKA
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ARDURADUNA:  EUSKARA SAILA PARTAIDETZA

IZAERA
IZENDAPENA LANGILE EUSKALDUNEN SAREA. BIZI. 

Deskribapena Euskara lan-eremuan erabiltzeko konpromisoa duten udal-langileen zein autonomiadun erakundeen sarea. 

HELBURUAK Euskararen erabilera sustatzea Udal-barneko eguneroko funtzionamenduan.  

PARTAIDEAK Euskararen erabilerarekiko konpromisoa duten udal-langileak.

INDARRALDIA INDARREAN 2014tik 
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ARDURADUNA: EUSKARA SAILA PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA  EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEKO PARTAIDETZA-EKINTZAK 

Deskribapena
Euskararen erabilerari  eta euskara sustatzeari lotutako ekintzak.

Euskara Saria, Akademiak euskaraz, Pintxo Lehiaketa, Zabaldu atea euskarari, Euskararen Nazioarteko Eguna, Euskara 
Jardunaldiak, SENDI egitasmoa, Olentzero eta beste hainbat ekintza.

HELBURUAK Euskararen erabilera sustatzea.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har

INDARRALDIA INDARREAN. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/  
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ARDURADUNA: GAZTERIA SAILA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA  ROMOKO GAZTETXEA

Deskribapena
Romoko Gaztetxea  okupatutako gunea zen. Gobela ibaia atontzeko lanen ondorioz, Gaztetxea dagoen  lursailaren jabetza kendu 
behar izan zen.

Lanak amaitu ostean, aretoa erosteko asmoa dago eta Getxoko Udalak birgaituko luke gazteek erabil dezaten.

HELBURUAK
 Gazte Asanbladako gazteekin konpromiso bat hartu da  Romoko Gaztetxea izango dena kudeatzeko. Horri esker, Udalak emango lizkieke gazteei orain arte ez zituzten 
gunea eta zerbitzuak. 

Helburua da autogestionatutako gune bat sortzea gazteentzat, bertan  gazteak euren jardueren kudeatzaile izan daitezen.

PARTAIDEAK Romoko Gazte Asanbalada. 

INDARRALDIA INDARREAN 2013tik. 
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ARDURADUNA: GAZTERIA ZERBITZUA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA GAZTELEKU 

Deskribapena  Gaztelekuaren ohiko funtzionamenduak zerbitzuaren erabiltzaileak diren gazteen beraien partaidetza bultzatzen du. 

HELBURUAK Erabiltzaileen parte-hartze aktiboa lortzea Gaztelekuan gauzatzen diren jardueren diseinuan. 

PARTAIDEAK Gaztelekuaren erabiltzaileak

INDARRALDIA INDARREAN
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ARDURADUNA: GAZTERIA-ZERBITZUA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA  WANTED IDEIA-LEHIAKETA

Deskribapena Udalerriko elkartu gabeko gazte-taldeen ideia-lehiaketa. Gazteria-zerbitzuak sostengua ematen die aurkeztutako proiektuak, ahal 
den neurrian, garatu eta abian jartzeko. 

HELBURUAK Gazteek sortutako proiektuak abian jartzeko sostengua ematea, finantzazio-, aholkularitza- edota gidaritza-faltagatik  gauzatzeko zailtasunak dituzten proiektuak alegia. 

PARTAIDEAK 18 eta 30 urte bitarteko gazteak.

INDARRALDIA INDARREAN 2009tik aurrera.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted 
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ARDURADUNA: GETXO LAN - GETXO KIROLAK PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA GETXO AKTIBATU  ETA GETXOKULTURSTREET

Deskribapena

Merkataritza-ardatzak dinamizatzeko programa, herritarrei zuzendutako kultura-, osasun- zein aisia-ekintzen bidez.

Merkataritzari eta kirolari lotutako ekintza osasungarrien hileko agenda sortzea. 

Bizilagunek hainbat arlotako trukaketak egiteko lehenengo doako sarea da. Izan ere, sare horretan Getxoko herritar, profesional, 
saltoki eta elkarte guztiek parte hartzeko aukera dute euren artean esperientziak, ezagutzak, kirola, artea, kultura, elikagaiak eta 
abar trukatzeko.

HELBURUAK
 Herritarren partaidetzarako programa, ekintza osasungarriak sustatzea helburu duena. Ekintzak doakoak dira.

Merkataritza-ardatzak hainbat eragileren partaidetzaren bidez dinamizatzea: saltokiak, ostalaritza-aretoak, kultura- eta kirol-elkarteak, udalerriko profesionalak…formatu 
txikietan eta udalerrian zehar sakabanatuta egiten dira ekintzak.

PARTAIDEAK Hilean behin kalean kirol-ekintza bat egotea bermatzen da. Ekintza bakoitzean  20 pertsona inguruk hartzen dute parte.

INDARRALDIA INDARREAN 2013tik aurrera.

ESTEKA http://www.getxoaktibatu.com/ http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan   
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ARDURADUNA:   GETXOLAN-SUSTAPEN EKONOMIKOA PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA GETXO KOKREA

Deskribapena
Enpresei zein garapen-egoera aurreratu batean dauden enpresa-proiektuei zuzendutako programa, enpresak eta proiektuak 
zuzenean nahiz zeharka ondoko estrategia-eremuei lotuta badaude: Kultura- eta Sorkuntza-industriak, Ongizatea eta Kultura-
turismoa, Ongizatea eta Gizarte-berrikuntza, teknologia berriak, zerbitzu aurreratuak, merkataritza eta ostalaritza.

HELBURUAK Udalerriko enpresen artean lankidetza-aukerak sortzea.

INDARRALDIA INDARREAN. Gizarte-sareetan ere indarrean dago. 

ESTEKA

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/171 

Facebook: http://www.facebook.com/Getxopro  Twitter:  http://twitter.com/getxopro
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA KONTZIENTZIATZIO-KANPAINAK ETA HERRITARREN PARTAIDETZARAKO EKIMENAK

Deskribapena Ibilbide ekologikoak, ingurumen-aretoa.

HELBURUAK  Eskola-arloa ingurumena zaindu eta babestearen garrantziaz kontzientziatzea.

PARTAIDEAK Eskola-umeak eta ikastetxeak

INDARRALDIA INDARREAN gaur egun, ingurumen-aretoa izan ezik.
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA KORRIDORE EKOLOGIKOA SORTZEA

Deskribapena Korridore ekologiko bat sortzea animaliak Getxoko natura-eremuetatik igaro daitezen. 

HELBURUAK
 Animaliei udalerriko eremu batzuetatik beste batzuetara igarotzeko aukera ematea, hau da, igarobideari esker, animaliak habitat batzuetatik beste batzuetara  pasatzea 
zatiketa zein oztopoak saihestuz.

HAPNren zirriborroan txertatzea.

PARTAIDEAK Ingurumenari buruzko Tokiko Agendaren Foroaren Lan-taldea.

INDARRALDIA INDARREAN  2014tik aurrera.

ESTEKA http://www.getxo.eus/DocsPublic/medioambiente/castellano/agenda21/documentos/actaforo140514.pdf 
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA PARTAIDETZA 

IZENDAPENA LANDARE INBADITZAILEAK IBAIEN IBILGUETATIK ERAUZTEA 

Deskribapena  Eskubeltz elkarteak proposatutako ekimena, Getxon landare inbaditzaileak erauztea helburu duena.

HELBURUAK  Getxoko Gobela ibaian landare inbaditzaileak erauztea.

PARTAIDEAK  Eskubeltzek sustatua.

INDARRALDIA 2016rako aurreikusita.
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ARDURADUNA: INGURUMEN-ARLOA PARTAIDETZA 

IZENDAPENA  GALEAKO TXILARDIA LEHENERATZEA 

Deskribapena  Galeako bertoko landaredia leheneratzea boluntarioen lanaren bitartez.

HELBURUAK Galeako bertoko landaredia leheneratzea boluntarioen lanaren bitartez.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har eta eskola-umeak bereziki.

INDARRALDIA  2016rako aurreikusita.
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA KIROLAREN HIRI EUROPARRA 2014

Deskribapena 2014ko Kirolaren Hiri Europarraren ziurtagiria.   

HELBURUAK

Udalerriak kirol-arloan aurrera eramandako politika aitortzea, osasuna, integrazioa, hezkuntza eta begirunea kirolaren bidez sustatu baititu. 

Klub guztiekin lankidetzan aritzea. Tokiko kirol guztia kudeatzea kirolaren urte europar bat gauzatzeko asmoz. 

Klubek urteko ekitaldietan eta jardueren diseinuan  partaidetza aktiboa izatea lortzea. Klubek, aurrekontu-partida bat izanda, ekintza interesgarriak proposatzen zituzten.

Barne-partaidetza lantzeko erabili zen. Plantilarekin baino gehiago udalaren itunekin gauzatu zen. 

INDARRALDIA INDARREAN. Planifikatu ziren jarduera gehienei eutsi egin zaie eta errotu egin dira. Lan-prozesuetan dirau oraindik baina dagoeneko ez dago aurrekontu-partidarik 
horretarako.  300 ekimen baino gehiago.

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/ciudadEu/deporte2014 
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA KIROL-ERREZETA

Deskribapena  Osakidetzarekin  elkarlanean, Getxoko sendagileek kirola egiteko agindua ematen dute eta Getxo Kirolak elkarteak aholku ematen 
du kasu bakoitzerako egokiena proposatuz.

HELBURUAK Osasun-arazoak dituzten pertsonak kirola egitera animatzea. Kirola egiteko errezeta ematen duen programa berritzailea gidatzea.

INDARRALDIA  2014an sortu zen, Kirolaren Hiri Europarraren inguruan eta gaur egun indarrean dirau.  

ESTEKA http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/19097-receta-deportiva-prescripcion-salud-personalizada-traves-del-deporte-actividad-fisica 
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA IBILTZEKO IBILALDIAK

Deskribapena
Partaidetzaren bidez diseinatutako ibilbideak. Diseinuan udalerriko hainbat elkartek hartu dute parte, hala nola  Itxartu taldeak eta 
igeriketa-klubak. 

Astero antolatzen dira irteerak. 

HELBURUAK Kirolariak ez diren pertsonei kirola eskaintzea.  Sedentarismoa saihestea eta bizimodu osasungarria sustatzea.

INDARRALDIA 2014an sortu zen, Kirolaren Hiri Europarraren inguruan.  

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/noticias/219 
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA KORRIKA EGITEKO TALDEAK

Deskribapena
Partaidetzaren bidez diseinatutako ibilbideak. Diseinuan udalerriko hainbat elkartek hartu dute parte, hala nola Trirunners elkarteak.

Korrika egiteko irteerak eta ibilbideak antolatzen dira.

HELBURUAK Kirolariak ez diren pertsonei kirola eskaintzea.  Sedentarismoa saihestea eta bizimodu osasungarria sustatzea.

INDARRALDIA 2014an sortu zen, Kirolaren Hiri Europarraren inguruan.  
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA MUGIBILI

Deskribapena Eusko Jaurlaritzaren ekintza da.   

HELBURUAK
Webgune batean Euskadi Osoan egiten diren  kirol-arloko ekintza guztiak jasotzea. Une honetan 5 udalerri aitzindari daude.

Helburua honako da: hasieran eskaintza publikoa azaltzea eta, bigarren fase batean, eskaintza pribatua gehitzea kirol jakin bat non gauzatzen den edota eskolak non 
ematen diren jakin ahal izateko. 

INDARRALDIA  2016ko urtarrilean bildu ziren Getxoko kirol-arloko elkarte eta erakundeekin.
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA 

IZAERA

IZENDAPENA ‘SKATERS”-EK APAINDU DUTE BERRIRO AREETAKO ETA  ARRIGUNAGAKO PISTA 

Deskribapena Erabiltzaileak arduratu dira erreformarako lanez eta Getxo Kirolak eman du beharrezko materiala.

HELBURUAK Pista berriro apaintzea erabiltzaileen partaidetzaren bidez. 

PARTAIDEAK Skates parks-en erabiltzaileak

INDARRALDIA INDARREAN. Urterokoa
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ARDURADUNA: GETXO KIROLAK PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA # GETXOKIROLAK 

Deskribapena
Marka globala, kirol-arloan Getxok izandako lorpenak identikatzen dituena.  Proiektua partaidetzaren bidez diseinatu zen eta 
proiektuaren erabilera zein horren gaineko ebaluazioa ere partaidetzaren bidez gauzatu dira.  

 Kirol-arloan  Getxori lotutako ekitaldi bat dagoenean, gizarte-sareetan  #Getxokirolak markak lagunduta agertzen da. 

HELBURUAK
 Getxon kirola hedatu eta sustatzea.

Gutxi ezagutzen diren kirolak sustatzea.

PARTAIDEAK  Getxon kirolari lotutako pertsonak. 200 pertsona baino gehiago azken urtean.

INDARRALDIA INDARREAN 2015etik aurrera.

ESTEKA https://twitter.com/hashtag/getxokirolak?src=hash / http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/Getxokirolak/getxokirolak 
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ARDURADUNA: MUSIKA-ESKOLA PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA ALGORTAKO MUSIKA ESKOLAREN PROIEKTUA GIZARTERATZEA ETA EGIAZTATZEA

Deskribapena Jendaurreko aurkezpenak eta erakusketak.

HELBURUAK Musika Eskolaren eraikitze-lanak bisitatzea.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har. 

INDARRALDIA  Algortako Musika Eskolaren eraikitze-lanek iraun bitartean. 

ESTEKA http://www.getxo.eus/es/musika-eskola/ 
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ARDURADUNA:  NAGUSIEN UDAL 
EGOITZA PARTAIDETZA

IZAERA

IZENDAPENA BELAUNALDIEN ARTEKO PROGRAMAK 

Deskribapena Ekintzak gauzatzea udalerriko hainbat gizarte-eremutatik etorritako boluntarioekin elkarlanean.

HELBURUAK
Belaunaldi desberdinetako pertsonak harremanetan jartzea.

Egoitzatik kanpoko ekintzak egitea, modu horretan izango ez balitz egin ezin izango liratekeenak.

MIEMBROS  Argibe Elkartea eta  Getxoko ikastetxeak.

INDARRALDIA INDARREAN  

ESTEKA http://www.getxo.eus/DocsPublic/residencia/memoria_residencia_2014_cas.pdf 
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6/ ARRETA ETA HARREMANETARAKO KANALAK
Getxoko Udalak hainbat kanal eta bide ditu Udalarekin berarekin eta autonomiadun erakundeekin harremanetan jartzeko.  
Izaera hurbileko bideak dira, herritarren eta udal-langileen arteko komunikazioa eredu zorrotzetatik urrundu eta modu ireki eta abegitsuetara bideratzen dutenak.
Ondoren, Udalarekiko eguneroko harremanetarako getxotarrek eskura dituzten kanalak aurkezten dira. 
 

ARDURADUNA:  HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE 
ETA ETXEBIZITZARAKO ARLOA ARRETA ETA HARREMANETARAKO KANALAK

IZAERA

IZENDAPENA HERRITARREN ARRETARAKO BERARIAZKO BULEGOA

Deskribapena Herritarrei zuzenean arreta eskaintzen dien bulegoa, herritarren kontsultak eta bisitak bildu eta herritarrak berriro bideratzen dituena. 

HELBURUAK Herritarren kexak, iradokizunak eta informazio-eskaerak zuzenean jasotzea.

INDARRALDIA INDARREAN  2011tik.
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ARDURADUNA:  HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE 
ETA ETXEBIZITZARAKO ARLOA ARRETA ETA HARREMANETARAKO KANALAK

IZAERA

IZENDAPENA OBRA, AZPIEGITURA ETA ZERBITZUETARAKO ZUZENEKO TELEFONOA

Deskribapena Azpiegitura- eta zerbitzu-arloan arreta emateko telefonoa.

HELBURUAK
Herritarrekiko harreman zuzenagoa lortzea eta  kexen  eta gorabeheren erregistroa egitea. Obra berri, mantentze-lan zein kalean gertatutako gorabeherei dagokie. 

Udalerriko konponketarako zuzeneko jarduketa. 94 466 01 80 

INDARRALDIA INDARREAN
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ARDURADUNA: HIRIGINTZA,OBRA, ZERBITZU, ONDARE 
ETA ETXEBIZITZARAKO ARLOA ARRETA ETA HARREMANETARAKO KANALAK

IZAERA

IZENDAPENA HERRITARREN ZUZENEKO INFORMAZIO-ESKAERA 

Deskribapena Herritarren eskaerei banan-banan eta zuzenean arreta ematea. Kasuaren azterketa egiten da baita herritarra  informazioa eskatzera eraman 
duten arrazoi eta justifikazioena ere.

HELBURUAK Herritarrek eskatutako informaziorako zuzeneko arreta-zerbitzua. 

PARTAIDEAK Herritarrak oro har

INDARRALDIA INDARREAN
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LEHENDAKARITZA-ARLOA (ZERBITZU OROKORRAK, 
UDALTZAINGOA, BABES ZIBILA ETA KALE PUBLIKOA) ARRETA ETA HARREMANETARAKO KANALAK

IZAERA

IZENDAPENA HERRITARRENTZAKO ZUZENEKO ARRETA

Deskribapena  Informazio-eske Udaltzaingoaren bulegoetara bertaratzen diren pertsonen arretarako zerbitzua

HELBURUAK Segurtasunaren eta babes zibileko alorrean  herritarrek egiten dituzten informazio-eskaerak erantzutea. Eguneroko arazoak konpontzea. 

PARTAIDEAK Herritarrak oro har.

INDARRALDIA INDARREAN 
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ARDURADUNA: EUSKARA SAILA ARRETA ETA HARREMANETARAKO KANALAK

IZAERA
IZENDAPENA HERRITARRENTZAKO ZUZENEKO ARRETA

Deskribapena Udalerrian euskaraz dagoen informazioari zein zerbitzuei buruzko kexak eta iradokizunak zuzenean jasotzeko zerbitzua.

HELBURUAK Informazioa jasotzea, Getxoko Udalak euskaraz eskaintzen dituen zerbitzuetan, karteletan, herritarentzako arretan…eta abarretan ezar daitezkeen hobekuntzei buruz.

PARTAIDEAK Herritarrak oro har 

INDARRALDIA INDARREAN 
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ARDURADUNA: KALITATE ETA INFORMAZIO-
SISTEMETARAKO ARLOA ARRETA ETA HARREMANETARAKO KANALAK

IZAERA

IZENDAPENA OHARRAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK. 

Deskribapena Oharrak, kexak edota iradokizunak aurkezteko zerbitzua, udal-eskumenekoa den edozein gairi buruz, erantzuteko edo konpontzeko 
Gobernu Batzordearen zein Alkatearen berariazko akordioa beharrezkoa ez bada.  

HELBURUAK Getxoko herritarrek zerbitzu eta instalazio jakinen inguruan dituzten beharren berri izatea. 

PARTAIDEAK Herritarrak oro har 

INDARRALDIA INDARREAN 
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ARDURADUNA: KALITATE ETA INFORMAZIO-
SISTEMETARAKO ARLOA ARRETA ETA HARREMANETARAKO KANALAK

 IZAERA
IZENDAPENA ZERBITZU-GUTUNAK 

Deskribapena  Getxoko Udalaren zerbitzuen konpromisoak sistematikoki kudeatzeko proiektua.

HELBURUAK

Herritarrek zerbitzuari buruz dituzten itxaropenen berri izatea, herritarren partaidetza aintzat hartuta.

Zerbitzua herritarren itxaropenen arabera moldatzea.

Herritarren itxaropenak oinarri, zerbitzuak herritarrekin ezartzen dituen konpromisoak zehaztea eta finkatzea.

Ematen diren zerbitzuei eta ematean hartzen diren konpromisoei buruzko informazioa jendaurrean azaltzea. 

Herritarrei emandako arreta eta informazioa hobetzea (zerbitzu-gutunak ondokoak jasotzen ditu: ematen diren zerbitzuak, administrazioak hartutako konpromisoak, arautegi 
erregulatzailea, erabiltzaileen partaidetzarako bideak, erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak eta, azkenik, zerbitzuari buruzko informazioa, helbideak, sarbideak eta 
ordutegiak barne).

Hartutako konpromisoen ebaluazio gardena egin eta jendaurrean azaltzea ahalbidetzen duten adierazleak diseinatzea.

Zerbitzua aldizka aztertu eta hobetzea, erabiltzaileen itxaropenen eta beharren arabera moldatuz.

PARTAIDEAK

Elkartu gabeko herritarrak.

Zerbitzuari dagokion Arloko teknikariak.

Kalitate eta Ebaluaziorako Zuzendaritzako teknikariak.

INDARRALDIA INDARREAN.
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