UDAL ARTXIBOAREN

ZERBITZU-KARTA
INDARRALDIA: 2022-2023
BERRIKUSPENA: 10/2022

Zerbitzu-karta udalerrian bizi diren, bertan lan egiten duten edo hura
bisitatzen dutenei gure zerbitzuak eta konpromisoak jakinarazteko nahiz
beren beharrei eta espektatibei erantzuteko Getxoko Udalean erabiltzen
dugun agiria da.
Halaber, konpromiso horiek betetzen ditugula egiaztatzeko, Zerbitzukarten auditoretza egiten dugu urtero, lortutako emaitzak argitaratzen
ditugu, eta gure zerbitzuan egin daitezkeen hobekuntzak zehazten eta
gauzatzen ditugu.

ZERBITZUEN
KATALOGOA
• Informazioa eta orientazioa: udaleko dokumentuen funtsari buruzko
informazio-eskaerak erantzutea eta ikerketa ahalbidetzea.
• Dokumentuak kontsultatzea.
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• Dokumentuen kopiak egitea.

• Udal Agiritegiaren kontsulta-gelan egiten da.
• Aurrez aurre egiten da kontsulta, baina beharrezkoa
da ALDEZ AURREKO HITZORDUA eskatzea,
mezu bat bidaliz artxibo@getxo.eus helbidera
edo harremanetan jarriz herritarren arretarako
bulegoarekin edo administrazio elektronikoko
bulegoarekin.
• Kontsulta egin ahal izateko, NANa erakutsita behar
da identifikatu ahal izateko.
• Hauxe adieraziko da eskaeretan NAHITAEZ: Izenabizenak, NANa eta egin nahi den kontsulta;
kontsulta-xede diren espedienteak identifikatzeko
informazioa emanez.
• Adin nagusiko pertsona orok eskuratu ahalko
du agiritegiko dokumentazioa, betiere indarrean
dagoen araudiak ezarritako irismenak baimentzen
badu.
• Araudian jasotako kasuetan baino ez da
baimenduko
sarbide
mugatuko
kontsulta.
Baimendutako pertsonek idatziz hitzemango dute
kontsultatutako informazioaren konfidentzialtasuna
gordeko dutela.
dago
mailegu
• Ez
erabiltzaileentzat.
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DOKUMENTUEN
KOPIAK EGITEA
• Dokumentuen kopiak, betiere administrazio dokumentuak emateko
tasak arautzen dituen ordenantza ﬁskalaren mende.

KOPIATU EZIN DIREN DOKUMENTUAK:
• Sarbidea legez mugatuta duten datuak dituzten dokumentuak.
• Kontserbazio-egoera txarrean dauden dokumentuak.

KONPROMISOAK

ZELAN NEURTZEN DITUGU?

• Erabiltzaileei modu profesionalean eta atseginean arreta ematea; hala, 8/10eko
balorazioa izan beharko du gutxienez.

• Agiritegiko langileen profesionaltasuna neurtzen dugu, kontsulta-gelan eskuragarri
dagoen agiritegiari buruzko gogobetetze-inkestan erabiltzaileek egindako balorazioak
kontuan hartuta.

• Erabiltzaileei arreta ematea, modu atseginean koordinazioa eta arreta bermatuz,
hizkera argi eta ulerterrazarekin; hala, 8/10eko balorazioa izan beharko du gutxienez.

• Alderdi hori zein puntutaraino bete duten neurtu dugu, kontsulta-gelan eskuragarri
dagoen agiritegiari buruzko gogobetetze-inkestan erabiltzaileek egindako balorazioak
kontuan hartuta.

• Erabiltzaileen eskaerak 24 ordutan (lanegunetan) erantzutea, ALDEZ AURREKO
HITZORDUA EMANAZ.

• Emandako ALDEZ AURREKO HITZORDUETARAKO eskaeren erregistroko portzentajea.

• Eskatutako fotokopiak unean bertan egitea, DIN A4 edo DIN A3 motako 20
fotokopia baino gutxiago direnean.

• Emandako fotokopia-eskaeren portzentajea.

• Ordaindu eta gehienez ere hiru laneguneko epean egitea aurrez aurre eskatutako
plano osoen erreprodukzioak.

• Emandako fotokopia-eskaeren portzentajea.

NON JAKINARAZTEN
DUGU KONPROMISOAK
BETE IZANA?
Konpromisoak bete izana urtero argitaratzen da, udalaren
webgunean: www.getxo.eus.
UDAL-WEBGUNEAN HONAKO HAUEK ERE KONTSULTA
DAITEZKE:
• Herritarrek zerbitzuari dagokionez dituzten eskubideak
eta betebeharrak.
• Aplikatu beharreko legeria.

ZELAN LAGUNDU
DIEZAGUKEZUE HOBETZEN?

NON GAUDE?
UDAL AGIRITEGIA

Erabiltzaileek Agiritegi Zerbitzua etengabe hobetzen lagundu
diezagukete honako hauek betetzen:
• Agiritegiak espektatibei eta gogobetetzeari buruz eskuragarri
dituen berariazko inkestak, zeinak kontsulta-gelan aurrez aurre
betetzeko eskatzen baita.
• Herritarren arretarako bulegoen bidez.
• Ohar, kexen eta iradokizunen programaren bitartez, webgune
honetan: www.getxo.eus

Foru kalea, 1.
Erdisotoa
48992 Getxo
TELEFONO-ZENBAKIA:
94 466 00 78
artxibo@getxo.eus

NOLA IRITSI:
Bizkaibus
Neguri metro geltokia
ORDUTEGIA
Astelehenetik ostiralera
8:30-14:00h
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