
 

 
ENPRESEN KONTSULTA FOROA 

2022ko irailak 13 

 

GAI-ZERRENDA: 

1. Ongi etorria eman ordezkariei eta bileraren helburua aurkeztu. 
2. Mahai sektorialek proposatutako ekintzen aurkezpena egin. 
4. Proposamenak aztertzeko taldeko hausnarketa egin. 
5. Proposamenen gaineko banakako hausnarketa eta puntuazioa. 
6. Hurrengo urratsak: Kontrasteko mahai politikoa. 
 

BERTARATUAK: (% 55) 

DEITUTAKOAK 
BERTARATU
AK 

BERTARATU GABEAK 
Arrazoia 
emanda 

Arrazoia 
eman gabe 

Ostatuen ordezkaria Postu hutsa    

Taxien ordezkaria José Ignacio López   X 

Aisialdi-kiroleko 
ordezkaria 

Héctor García X   

Interpretazio-zentroen, 
gidarien eta bidaia-
agentzien ordezkaria 

Iñigo García-
Valenzuela 

X   

Merkataritzako ordezkaria     

Getxo Enpresa Manu Garay   X 

Romo Bizirik Maite Sesumaga 
(sustituyendo a 
Ainhoa Calderón) 

X   

Algortako Dendak Oriente Enriquez X   

Ostalaritzako ordezkaria     

Bizkaiko Ostalaritza 
Elkartea 

Héctor Sánchez   X 

Asohge Jorge Alonso  X   

Romo Bizirik 
Paloma Parra (Jon 
Moránen ordez) 

X   

Getxo Enpresa Desiré Yeste    X 

Getxoko Udala - Ekonomia 
Sust. Arloa 

Mirene 
Zabalgogeazcoa  

 X  

Sonia Urdiain X   



 

Aitor Zorrilla X   

 

1.- Ongi etorria eman ordezkariei eta bileraren helburua aurkeztu. 

Ongi etorria eman zaie deialdira bertaratu direnei, eta bileraren helburua gogorarazi da: 

 Mahai sektorialek proposatutako ekintzak berrikustea; gaur egungo egoera. 

 Mahai sektorialek proposatutako ekintzen aurkezpena egitea, 2023ra begira.  

 Ekintzen gaineko taldeko hausnarketa. 

 Lehenestea: ekintzen banakako puntuazioa. 

 Hurrengo urratsak: Kontrasteko mahai politikoa (aurreikusitako data: 2022ko 

irailak 27, asteartea) 

2.- Mahai sektorialek proposatutako ekintzen aurkezpena egin. 

Uztaileko azken mahai sektorialetan proposatutako ekintza berriak aurkeztu dira, 2023an 

egin daitezen, dagozkien akta publikoetan jasota. Sonia Urdiain turismoko enpresa eta 

jardueretako teknikariak jakinarazi du uztailean mahaiek jaso zituzten proposamenen 

garrantzia aintzat hartuta proiektu ordez ekintzatzat joko direla. Soniak berak azaldu du 

puntuazio-sistema: 1, lehentasunezko ekintzak; 2, lehentasun erdikoak; eta 3, lehentasunik 

gabekoak. Turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak jarraitu du ekintza horiek 

zerrendatuz, eta hauxe eskatu die ordezkariei: "ordezkatzen duten sektorea ez ezik, udalerri 

osoaren ongizatea ere kontuan hartzeko ekintzak lehenesteko unean: zenbat eta sektore 

gehiago suertatu onuradun, orduan eta hobeto": 

 GETXO BONO 2023: Mahaien ekarpenak baloratzea deialdi berrirako (jarduera 

gutxiagoko aldiak eta sektoreen parte-hartzea, interesen arabera); (Mahaiak: 

Merkataritza, Aisialdi-kirola, Interpretazio-zentroak, Ostalaritza eta Ostatuak). 

 

GetxoBonoren funtzionamenduari buruz uztaileko mahai sektorialean jasotakoez 

gain ekarpenak egiteko epea irailaren 8ra arte ezarri da, baina ez da inolako 

proposamenik jaso 2023ko GETXO BONO kanpainari buruz. Sonia Urdiain turismoko 

enpresa eta jardueretako teknikariak azken aldiz eskatu du hilabetea amaitu aurretik 

proposamenak bidali ditzaten. 

 

Jorge Alonso ASOHGE elkarteko ordezkariak adierazi du herritarrek eta ostalariek ez 

dutela GETXO BONO ostalaritzarekin lotzen; hortaz, bere ustez GETXO BONO 

kanpaina merkataritzari eta oihartzun handieneko beste sektore batzuei zuzenduta 

egon beharko litzateke. Horrez gain, baliabideak bideratu beharko lirateke 

ostalaritzako dinamizazioa beste mota bateko ekintzekin bultzatze aldera. Héctor 

García aisialdi-kiroleko ordezkariak adierazi du bere sektorean ez dela atxikipen 

askorik egon ekimenera; hala ere, GETXO BONO kanpainak emaitza onak izan ditu. 

 

Iñigo García Valenzuelak esan du bidaia-agentzien eta nazioarteko gidarien 

sektorean ez dela erakargarria ekimena, baina bai, ordea, tokiko publikoarekin 

aritzen diren gidari espezializatuentzat (naturan eta beste batzuetan 

espezializatuentzat). 

 

 



 

 

 GABONETAKO KANPAINA: Deialdi berrirako mahaien ekarpenak baloratzea 

(argiztapena, kanpainak pertsonalizatzea, tokiko erosketen gaineko 

sentsibilizazioa, musika, garraioa, etab.); (2022-07-18ko Merkataritza Mahaia) 

 

Uztaileko mahai sektorialean jasotako ekintzei dagokienez ekarpen osagarriak 

aurkezteko epea irailaren 8ra arte zen, baina ez da inolako proposamenik jaso 

GABONETAKO KANPAINARI buruz. Sonia Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako 

teknikariak adierazi du aipatzekoa dela Ekonomia Sustapeneko Arloak esfortzu 

handia egiten duela hori bezalako dinamizazio-jarduerak abian jartzeko, sektoreek 

babestuko duten ustetan baina gero batzuetan ez dela haien gustukoa izaten. Hori 

dela eta, berriz ere eskatu die beren proposamen eta ekarpenak bidali ditzaten, 

baloratzeko eta kanpaina berrian txertatzeko. 

 

Txu-txu trenari dagokionez, Maite Sesumaga Romo Bizirik elkarteko ordezkariak 

adierazi du oraindik ez dagoela txu-txu trenik, eta aurreko mahaietan egindako 

proposamena errepikatu du: GetxoBus elektrikoaren proiektua, auzoen konexiorako. 

 

Bestalde, Ekonomia Sustapeneko Arloak jakinarazi du Gabonetako kanpainaren 

aurreko edizioetan egindako ekintzen laburpena bidaltzera konprometitzen direla, 

elkarteentzat inspirazio-iturri eta/edo balorazio-oinarri izan daitezen. 

 

 SALDOEN MERKATUA: baimenari lotutako izapideak sinplifikatzea (planoak eta 

eskaera) (2022-07-18ko Merkataritza Mahaia) 

 

Prozesuen izapideak sinplifikatu behar direla nabarmendu da. 

 

Bestalde, Maite Sesumaga Romo Bizirik elkarteko ordezkariak beste bi gai aipatu ditu 

saldoen merkatuari lotuta: ekimenarekin bat egiten duten establezimenduen 

kopurua handitzea (ezin dezakete guztiek parte hartu); horrela, ekimenaren 

garrantzia eta interesa areagotuko litzateke helburu den publikoarentzat. 

 

- Kanpainan parte hartu dezakeen establezimendu-mota handitzea; moda eta 

osagarriei zuzenduta dago nagusiki, eta aukera ona izan daiteke beste sektore 

batzuek outlet-eko produktuak salgai jartzeko. 

-  Gaur egun araudia dela-eta parte hartu ezin duten establezimenduei kanpainan 

sartzen laguntzea. Romon, espaloiak estuak direnez, saltoki askok ezin dezakete 

parte hartu:  beren establezimenduen kanpoaldean asto edo mahai bat jarriz 

gero, ez lukete 1,5 m-ko espaloi librea izateko araudia beteko. Eskatu du baloratu 

dadila SALDOEN MERKATUA egin bitartean saltokiaren aurrean dauden 

aparkaleku-plazak produktuak erakusteko erabiltzeko aukera. 

 

 TAO: industria-ibilgailua daukaten eta udalerritik kanpo bizi diren jarduera 

ekonomikoen titularrak identifikatzea. (2022-07-18ko Merkataritza Mahaia) 



 

 

Sonia Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak esan du hilabete-

amaieran Ekonomia Sustapeneko Arloak galde-sorta bat igorriko diela udalerriko 

jarduera ekonomikoei, laginketa egiteko eta udalerritik kanpo bizi diren eta euren 

jarduera ekonomikoari lotutako industria-ibilgailua daukaten jarduera ekonomikoen 

titularrak identifikatzeko. Hasiera batean elkarteek laginketa egiteko aukera aztertu 

zen; alabaina, aukera baztertu zen oso kide gutxi egoteagatik. 

Lortutako emaitzak kontuan hartuta, aztertuko da pertsona horiek TAO txartela 

eskuratzeko aukera. 

 

 EROSKETAK JASO ETA ENTREGATZEA: Getxon erostea errazteko xedez, bilketa 

eta/edo entrega egiteko tokiak jartzeko aukera baloratzea: saltokiek baino 

ordutegi zabalagoak izango lituzkete, eta erosketen bilketa zentralizatua 

ahalbidetuko lukete. (2022-07-18ko Merkataritza Mahaia) 

 

Sonia Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak jakinarazi du elikadura 

jasangarriaren aldeko saltokien sarea dagoela eta talde eragileak produktuak 

banatzeko hainbat aukera aztertzeko erronka ezarri zuela. 

Erronkari heltzen zaionean, Merkataritza Mahaiari jakinaraziko zaio lankidetzan 

aritzeko, beste udalerri batzuetan abian jarri diren aukerak baloratze aldera, 

abantailak eta desabantailak zehazteko, eta Getxo osorako proposamenik 

interesgarriena hautatzeko. 

 

 PLANO TURISTIKOAK: Bilbo – Bilbo Metropoliko planoetan Getxo sartzea 

proposatzea (2022-07-18ko Interpretazio-zentroen, Gidarien eta Bidaia-agentzien 

Mahaia). 

 

Turistei Getxo Bilboko eskaintzan sartzeko premiatik sortu da proposamena, 

udalerriko bisitarien kopurua handitzeko eta establezimenduetan gehiago 

kontsumitu dadin, Bilbo markak nazioartean duen posizionamendua aprobetxatuz. 

 

 PUBLIZITATE-ESPAZIOA: Kirol Portuan turismo-zerbitzuak sustatu eta saltzeko 

espazio bat izateko aukera aztertzea. (2022-07-18ko Interpretazio-zentroen, 

Gidarien eta Bidaia-agentzien Mahaia). 

 

Interpretazio-zentroen, Gidarien eta Bidaia-agentzien Mahaiko ordezkaria den Iñigo 

García-Valenzuelak adierazi du Kirol Portuan ez ezik, beharrezkoa dela udalerriko 

beste gune batzuetan ere izatea udalerriko eskaintza ikusarazteko publizitate-

espazioak.  

 

Romo Bizirik elkarteko Ostalaritzako ordezkaria den Paloma Parraren ustez ere 

lehentasunezkoa da udalerriko hainbat gunetan jarduera komertzialen eta kulturalen 

berri ematea publizitate-espazio digitalen bitartez (Leioako informazio-pantailak 

aipatu ditu).  



 

 

Ildo beretik, ASOHGE elkarteko ordezkaria den Jorge Alonsok uste du Bizkaia Zubitik 

Portu Zaharrera doan ibilbidean ere jarduera komertzialen eta kulturalen berri 

emateko publizitate-euskarriak jarri behar dira, jende ugari biltzen baita inguru 

horretan (herritarrak, bisitariak, etab.). 

 

Sonia Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak jakinarazi du bere 

garaian egon ziren informazio-puntu digitalak (Getxogertu) pixkanaka-pixkanaka 

kendu zirela ez zirelako erabiltzen, eta azaldu du proposatutako ekintza ez dagoela 

publizitate-panelak jartzearekin lotuta (aipatu du Kirol Portuan bat dagoela jada eta 

edozein enpresak kontratatu dezakeela), produktuak/zerbitzuak sustatu eta saltzeko 

espazio bat izatearekin baino, jendeak egin/ikusi/erosi dezakeenari buruzko 

informazioa lortu ahal izateko eta, horrez gain, jarduerak saldu ahal izateko toki 

berean. 

 

Héctor García aisialdi-kiroleko ordezkariak proposatu du jarduerak saltzeko espazioa 

gaitzea ItsasHub-en. 

 

 

 KOMUN PUBLIKOA: flysch-eko ibilbidean (aparkaleku zaharra eta Azkorri 

hondartza lotzen dituen bidean) komun berria jartzeko proposamena egin zaio 

dagokion arloari. (2022-07-18ko Interpretazio-zentroen, Gidarien eta Bidaia-

agentzien Mahaia). 

 

Sonia Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak adierazi du onetsi dela 

jada Galeako gotorlekutik gertu komun publikoa jartzea; alabaina, natura-gidarien 

enpresek nagusiki eskatu dute beste bat jartzea Galeako aparkaleku zaharraren eta 

Azkorri hondartzaren artean. 

 

 

 HOTELETARA BISITA KOMERTZIALAK EGITEKO PLANA Getxoko turismoko eskaintza 

eta zerbitzuak aurkezteko. (2022-07-18ko Interpretazio-zentroen, Gidarien eta 

Bidaia-agentzien Mahaia). 

 

Interpretazio-zentroen, Gidarien eta Bidaia-agentzien Mahaiko ordezkaria den Iñigo 

García-Valenzuelak nabarmendu du oso garrantzitsua dela hoteletako harreragileek 

Getxo bisitatzea gomendatzea eta udalerriko eskaintza aurkeztea. 

Era berean, esan du hotel-kateei zaila egiten zaiela Bilbo hiritik kanpoko eskaintza 

saltzea, eta azaldu du proposamenak barne hartzen duela hotel jakin batzuetan 

enbaxadore bat jartzea, harreragileei informazioa eta prestakuntza emateaz gain 

Getxoko eskaintza turistikoa sustatu eta saldu diezaien ostatu hartzen dutenei.  

 

Bestalde, ASOHGE elkarteko ordezkaria den Jorge Alonsok proposatu du 

GETXOBONO edo antzeko kanpainaren bat abian jartzea, hotelek bonu bat izan 



 

dezaten beti ostatu-hartzaileei udalak lagundutako deskontuarekin eskaini ahal 

izateko produktu nahiz zerbitzu turistikoak. 

 

 BIZKAIA CARD: sustatzaileekin kontsultatu, eta aztertu ea Getxoko eskaintza 

turistikoa bultzatzeko ekintzaren bat egin ote daitekeen. (2022-07-18ko 

Interpretazio-zentroen, Gidarien eta Bidaia-agentzien Mahaia). 

 

Jorge Alonsok proposatu duen hoteletarako bonuaren proposamenaren harira, Sonia 

Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak Bilbao Bizkaia Card 

txartelaren funtzionamendua azaldu du (Info), eta zehaztu du horren bitartez 

turistek abantailak eta/edo deskontuak lortzen dituztela txartelari lotutako 

jardueretan. 

Proposamenaren bidez, indartu nahi da txartelak barne hartzen duen Getxoko 

eskaintza turistikoa. 

 

 WEB POSIZIONAMENDUA: web posizionamendua eta online salmenta hobetzeko 

prestakuntza- eta aholkularitza-ekintzak. (2022-07-18ko Interpretazio-zentroen, 

Gidarien eta Bidaia-agentzien Mahaia). 

 

Interpretazio-zentroen, Gidarien eta Bidaia-agentzien Mahaiko ordezkaria den Iñigo 

García-Valenzuelak erdigunean jarri du bere sektoreko enpresak gehiago 

ikusarazteko eta euren webguneen bidez zuzenean saltzeko beharra; horretarako, 

aholkularitza eta prestakuntza behar dutela uste du: “Digitalizaziorantz 

eboluzionatzeko beharra dugu, baina ezjakintasun handia dago hori egiteko moduaz: 

nola hasi? zein modutan? lehenengo webgune bat sortu eta ondoren zein 

baliabidetan inbertitu?”. 

 

 GURUTZAONTZIKO BIDAIARIEENTZAKO WEB ESKAINTZA BEREZIA: BBAGri helarazi 

proposamena. (2022-07-18ko Interpretazio-zentroen, Gidarien eta Bidaia-agentzien 

Mahaia). 

 

Sonia Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak mahaiaren 

proposamena azaldu du: Bilboko portura heltzen diren gurutzaontzietako bidaiariek 

izan ditzaketen beharrei erantzuteko webgune bat abian jartzea, lurraldeko eta 

bereziki Getxoko eskaintza turistiko guztia sustatzeko helburuarekin.  Jakinarazi du 

ez duela zentzurik toki-eremuan ekimena sustatzeak eta lurraldean egin behar dela; 

bere ustez Bilbao Bizkaia Accion Group lan-foroari helarazi behar zaio proposamena, 

baloratu dezan (Gurutzaontzien Mahaia). 

 

Interpretazio-zentroen, Gidarien eta Bidaia-agentzien Mahaiko ordezkaria den Iñigo 

García-Valenzuelaren ustez gurutzaontzien jardunbide komertziala oso finkatuta 

dago jada. 

 

https://www.visitbiscay.eus/es/bilbao-bizkaia-card


 

Héctor García aisialdi-kiroleko ordezkariak adierazi du gurutzaontzietako bidaiariek 

aukera gutxi dituztela, ontzi-konpainiak arduratzen direlako jarduera guztiak 

antolatzeaz; are gehiago, soilik bermatzen dute arazoak izan dituzten bidaiarien zain 

egotea portuan baldin eta ontzi-konpainiak antolatu badu txangoa. Hortaz, zure 

kabuz txangoren bat kontratatzen baduzu eta edozein arazo suertatzen bada, 

baliteke ontziratzeko garaiz ez heltzea. 

Helmuga eta distantziak ezagutu ohi ez dituztenez, bidaiari gehienak garantistak 

izaten dira eta ontzi-konpainiarekin kontratatzen dituzte txangoak; hala ere, 

badaude itsasontzitik irten eta bisitak euren kabuz egiten dituztenak ere. Azaldu 

duenez, turista atzerritar ugari egon dira uda honetan Kirol Portuan, horietako asko 

gurutzaontzian etorrita.  

 

 OSTALARITZAKO DINAMIZAZIO-PLANA. (2022-07-21eko Ostalaritza Mahaia) 

 

Sonia Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak aurreko mahaien 

ondorioz egindako lanaren berri eman du: tokiko ostalaritza-eskaintzaren 

ezaugarrien azterlan kualitatiboa eta Getxon dagoen ostalaritza-eskariaren azterlana. 

Bi azterlanen emaitzak eta ondorioak ikusita, Ostalaritza Mahaiak egindako 

proposamenak barne hartzen du tokiko ostalaritza dinamizatzen laguntzeko ekintza 

zehatzak biltzen dituen plana abian jartzea. 

 

 EUSKAL HERRIA KALEA OINEZKOENTZAT EGITEKO PROIEKTUA: arloari helarazi. 

(2022-07-21eko Ostalaritza Mahaia) 

 

Sonia Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak azaldu du arlo 

eskudunari helaraziko zaiola kontsulta, proiektua zein egoeratan dagoen jakiteko, 

bere garaian aztertu baitzen Gainza aparkalekua ireki ondoren abian jartzeko aukera. 

 

Jorgek (ASOHGE) esan du proiektua onetsita zegoela jada, eta inguruko 

negozioentzat oso interesgarria da hura ezartzea. 

 

 TAXIEN APLIKAZIOAREN BERRI EMATEA. (2022-07-19ko Taxien Mahaia) 

 

Sonia Urdiain turismoko enpresa eta jardueretako teknikariak azaldu du taxien 

elkarteak inbertitu duela taxi-zerbitzuen eskaera/arreta errazteko aplikazioa 

ezartzeko, baina sektoreko kideak konturatu dira herritarrek ez dutela aplikazio hori 

ezagutzen. 

 

Horrez gain, azaldu du sektoreak eskuragarri jarri behar duela aplikazioa deskargatu 

behar ez izateko bertsioa. Webguneko bertsio horrek besteak bezain ondo 

funtzionatu behar du eta ohikoak ez diren erabiltzaileei zuzenduta egongo da; hau 

da, eremu digitalean moldatzen badira ere unean uneko zerbitzua eskatzeko 

aplikazioa deskargatu nahi ez dutenentzat izango da. 

 



 

 OSTATU HARTZEKO BESTE AUKERA BATZUK: autokarabanak eta aterpetxeak. 

Ekimen publikoa. (2022-07-21eko Ostalaritza Mahaia) 

 

Jorge Alonso ASOHGE elkarteko ordezkariak jakinarazi du Galea inguruan komun 

publikoak jartzea oso ondo dagoela, baina horrek autokarabana gehiago etortzea 

eragingo duela. Esan duenez, uda honetan mota horretako ibilgailu gehiegi pilatu 

dira toki batzuetan (Portu Zaharrean, Aixerrotan, etab.), eta eragozpena da 

aparkaleku-plaza ugari blokeatuta egotea. Horren harira, Ostalaritza Mahaiak 

proposatu du autokarabanetarako aparkaleku bat sustatzea ibilgailu horiek behar ohi 

dituzten zerbitzuekin; horrela, arreta hobea emango zaie, zerbitzu ona jasoko dute 

eta udalerriko establezimenduek onura atera ahalko diote ibilgailu horiek izan 

dezaketen eragin ekonomiko positiboari, zeina goranzko joeran baitago eta maila 

handikoa baita. 

 

Ildo beretik, proposatu dute alor publikoak ostatu edo aterpetxe bat irekitzea; hala, 

ostatuen eskaintza dibertsifikatuko litzateke eta udalerrira askotariko jendea 

etortzea ahalbidetuko litzateke. Aipatzekoa da zaila dela ekimen pribatutik abiatuta 

mota horretako ostatuak jartzea, eskuragarri dagoen lurzorua eta horren prezioa 

aintzat hartuta. 

 

3.- Proposamenen gaineko taldeko hausnarketa: 

Proposamen guztiak taldean berrikusi eta aztertu ondoren, honako galdera hauek egin dira, 

ondoren horiei eman beharreko lehentasunari buruzko ikuspegi orokorra izateko 

xedearekin:    

 Proiektuak eragin positiboa al du sektore batetan edo hainbatetan? 

 Proiektuak eragin positiboa al du udalerri osoarentzat? 

 Tokiko zenbat enpresentzat da onuragarria proiektua? 

 Jasangarria al da? 

4.- Lehenestea: ekintzen banakako puntuazioa. 

Proposamenei banakako puntuazioa emateko, puntuazioaren metodologia azaldu da: 1etik 

3ra puntuatuko da proposamen bakoitza (1 izango da puntuaziorik altuena, eta 3 txikiena).  

 

Aurreko bileretan lehentasuna zehazteko zain geratu zen proposamenen bat zuzenean 

baztertu nahi izanez gero, bertaratuei eskatu zaie 0 puntu emateko.  

 

Horiek horrela, ordezkari bakoitzak proposamenak puntuatu ditu, banaka. 

 

Ondoren, Ekonomia Sustapeneko teknikarien taldeari eman zaizkio, lehenetsitako 

proposamenen zerrenda itzuli dezan, emandako puntuazioak oinarri hartuta eta betiere 

izena agertu gabe. (1. eranskina) 

 



 

5.- Hurrengo urratsak: Kontrasteko mahai politikoa: 

Mahai sektorialetako ordezkariei jakinarazi zaie aurreikusita dagoela kontrasteko mahai 

politikoaren hurrengo bilera irailaren 27an egitea. 

Hainbat sektoretako ordezkariek bilera edo egun bakarrean kontsulta-foroa eta kontrasteko 

mahai politikoa egin daitezen aurretik egindako proposamenaren harira, Sonia Urdiainek 

adierazi du oraingoz ezin daitekeela hori egin. 

Sortu daitezkeen beste zalantzetarako, eskatu da enpresen kontsulta-foroaren helbidera 

idazteko: foroconsultivodeempresas@getxo.eus 

 

ENPRESEN KONTSULTA FOROAREN ERABAKIAK (2022-09-13): 

ERABAKIAK/EKINTZAK ARDURADUNA DATA 

1.- Aktaren zirriborroa bidaltzea eta 

proposamenak lehenetsi ondoren lortutako 

emaitza. 
Udal-teknikariak 

Bilera-egunetik 

aurrera 

2.- GABONETAKO KANPAINAREN aurreko 

edizioetan egindako ekintzen zerrenda 

bidaltzea. 

Udal-teknikariak 
Bilera-egunetik 

aurrera 

3.- Galde-sorta bidaltzea industria-ibilgailua 

daukaten eta udalerritik kanpo bizi diren 

jarduera ekonomikoen titularren laginketa 

egiteko. 

Udal-teknikariak 
Bilera-egunetik 

aurrera 

4.- 2023ko GETXO BONO ekimenerako 

ekarpenak bidaltzea 
Enpresak 

Irailaren 30a baino 

lehen 

5.- 2023ko GABONETAKO KANPAINARAKO 

ekarpenak bidaltzea. 
Enpresak 

Irailaren 30a baino 

lehen 

6.- SALDOEN MERKATUA baloratzea hurrengo 

deialdian: ekimenean parte hartu dezaketen 

establezimendu-motak handitzea eta 

establezimendu gehiagok parte hartu ahal 

izateko unean uneko konponbideak bilatzea 

(aparkaleku-plazak gaitzea). 

Udal-teknikariak 
Bilera-egunetik 

aurrera 
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I. ERANSKINA: LEHENETSITAKO PROPOSAMENEN ZERRENDA 

1 FORU 2022/09/13
Getxo BONO 2023: mahaien ekarpenak baloratzea deialdi berrirako (bailara gutxi eta sektoreen parte-hartzea 

interesaren arabera).
1,00

2 FORU 2022/09/13
Web posizionamendua: prestakuntza eta aholkularitza ekintzak web posizionamendua eta On Line salmenta 

hobetzeko
1,33

3 FORU 2022/09/13
Pixatoki Publikoa: flyscherako bidean (aparkaleku zaharraren eta Azkorriko hondartzaren artean) pixatoki berria 

jartzeko proposamena dagokion arloari helaraztea
1,40*

4 FORU 2022/09/13 OSTALARITZA DINAMIZATZEKO PLANA 1,40*

5 FORU 2022/09/13
Gabonetako KANPAINA: mahaien ekarpenak baloratzea deialdi berrirako (argiztapena, kanpainaren 

pertsonalizazioa, tokiko erosketaren sentsibilizazioa, musika, garraioa, etab.)
1,50

6 FORU 2022/09/13 Publizitate-Epazioa: kirol-portuan zerbitzu turistikoak sustatzeko eta saltzeko gune bat izateko aukera aztertzea. 1,50*

7 FORU 2022/09/13
Bizkaia CARD: sustatzaileei kontsulta egitea eta Getxoko turismo-eskaintza kokatzen duen indartze-ekintzaren bat 

egin daitekeen baloratzea
1,60*

8 FORU 2022/09/13 IZAKINEN AMAIERAKO MERKATUA: baimena izapidetzea sinplifikatzea (planoak eta eskaera) 1,67

9 FORU 2022/09/13 Plano TURISTIKOAK; Getxo, Bilbo Metropolitarreko planoetan sartzea proposatzea 1,67

10 FORU 2022/09/13
OSTATU ALTERNATIBOAREN ESKAINTZA HELTZEA PROPOSATZEA: autokarabanak eta aterpetxeak. Ekimen 

publikoa.
1,75

11 FORU 2022/09/13 TAO: udalerritik kanpo bizi diren jarduera ekonomikoaren titularren identifikazioa, ibilgailu industrialarekin 2,00

12 FORU 2022/09/13 Web GURUTZAILEEN ESKAINTZA BEREZIA: BBAGi proposamena helaraztea 2,00*

13 FORU 2022/09/13 EUSKALHERRIA PEATONALIZAZIO PROIEKTUA: dagokion arloari helaraztea 2,00

14 FORU 2022/09/13 HOTELEENTZAKO MERKATARITZA BISITEN PLANA, Getxoko eskaintza eta zerbitzu turistikoak aurkezteko 2,20*

15 FORU 2022/09/13
Erosketak BILTZEA ETA ENTREGATZEA: Getxon erosketa erraztuko duen "bilketa- eta/edo banaketa-guneen" 

irekiera baloratzea: saltokiak baino ordutegi zabalagoekin, eta erosketa zentralizatuaren bilketa iragartzea.
2,42

16 FORU 2022/09/13 TAXI aplikazioaren publizitatea egitea 2,50*

*Ordezkariren batek ekintza zuzenean alde batera uztea balioesten du 

ENPRESEN AHOLKU FORUAK LEHENETSITAKO MAHAI SEKTORIALEN PROPOSAMENAK 

RELACIÓN DE PROPUESTAS SECTORIALES PRIORIZADAS POR EL FORO CONSULTIVO DE 

EMPRESAS                                                                                           

BATEZ 

BESTEKO 

BALORAZIOA  

//                              

VALORACIÓN 

MEDIAREF. PUNTUAZIOA / PUNTUACIÓN: 1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.-Gehieneko Lehentasuna / Prioridad Máxima                               

              2.-Lehentasun Ertainekoa / Prioridad Media    

                        3.-Lehentasun Txikia / Prioridad Baja

 
 

 

 

 

 

 

 


