Cod. Validacion: GET/DEK/2018/3042 zMLgbne11K

- KOMUNIKAZIOA ETA HEDAPENA
.Komunikabideei eta informazio eskariei arreta eskaintzea
.Komunikazio ekintzak
.Web orria, ataria, gizarte sareak, buletin analogiko eta
digitalak, Getxo Berri, Getxo Txukun eta barneko prentsa
aldizkaria
.Marka korporatiboa Protokoloaren ekitaldiak.
.Informazio eta publizitate kanpainak Iragarkiak
- GARDENTASUNA
.Sustapen neurriak: jarduerak eta emaitzak
.Adierazleak betetzea
.Komunikazio mintzaira: erraztasuna eta argitasuna
.Informazioaren irisgarritasuna eta eskuragarritasuna
.Open data
.Gobernu Irekiaren ataria

GIZARTE KOHESIOARAKO ARLOA

HERRITARREN SEGURTASUN ARLOA

- UDAL EREMUAN ZERBITZUAK PLANIFIKATZEA
-OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAREN HORNIDURA
.Informazio, balioztapen, diagnostiko eta orientabide
zerbitzua
.Etxean laguntzeko zerbitzua
.Esku-hartze
sozioedukatibo
eta
psikosozialerako
zerbitzua
.Pertsona zaindarientzat laguntza zerbitzua
BESTE ZERBITZU ETA ZENTRO BATZUEN
HORNIDURA
.Gizarte
zerbitzuen
eremuan
partaidetza
eta
gizarteratzea sustatzeko zerbitzua
.Eguneko arreta zerbitzuak
.Gaueko harrera zerbitzuak
.Ostatu zerbitzuak

- ADMINISTRAZIO POLIZIA
.Udal araudia betetzea
- HERRITARREN SEGURTASUNA
.Delituak zaindu eta prebenitzea nahiz egiaztatzea
.Eginbideak eta jarduerak
.Manifestazioetan pertsonak eta ondasunak babestean
beste polizia gorputz batzuekin lankidetzan jardutea eta
giza kontzentrazio handietan ordena mantentzen
laguntzea

-

- PARTAIDETZA
.Partaidetza prozesuak koordinatu eta bultzatzea
.Ekimenak eta kanpainak, materialak egitea

- ARAUDIA BETETZEA
.Garraio bitartekoak
.Zerbitzu publikorako ibilgailuak
.Salgaiak eta bidaiariak
.Eusko Jaurlaritzaren legeria
.Ingurumenaren babesa

- PRESTAZIO EKONOMIKOAK (GLL, AEUL)
- ZAHARTZE AKTIBOA
.Getxo lagunkoia
.3 Nagusien Etxea

- UDAL INFORMAZIOAREN SISTEMA
.Kudeaketa aurreratua eta teknologia berrikuntza
.IKT planak eta estrategiak
.Udalaren informazio sistema mantentzea
- ARRETA/KUDEAKETA BULEGOAK
.Herritarrak (HAB). Udal kudeaketa: erregistroa, errolda,
zergen helbideratzea,
ordainagirien
kopiak, arloekin
koordinazioa
.Kontsumitzailea (KIUB)
.OKI arreta eta izapideak
- EUSKARA
. Erabilera sustatu eta politika aktiboak bultzatzea

- ERKIDEGOAN ESKU HARTZEA
- PROGRAMAN ETA ZERBITZUAK
HONAKOETAN:
.Emakumeen eta gizonen berdintasuna
.Gaztedia
.Garapenerako kooperazioa
.Immigrazioa eta kultura artekotasuna
.Mendekotasunak prebenitzea
.Hezkuntza
.Sentsibilizazio ekintzak

- TRAFIKOA
.Antolatu, seinaleztatu eta zuzentzea
.Argiketariak izapidetzea
.Bide segurtasunaren prebentziozko kontrolak
.Bide heziketa: partaidetza

- AGINTARIAK BABESTEA
KUDEATZEA
- BABESA ETA ZAINTZA
.Eraikinak eta instalazioak
.Espazio publikoak
- LEGE POLIZIA
.Beste polizia gorputz batzuekin lankidetza
- GATAZKAK EBAZTEA
.Herritarrek eskatuta

- IKASTETXEETAN ESKU HARTZEA
- KALITATEA ETA PRESTAKUNTZA
.Kudeaketa aurreratua / Prestakuntza:
kudeaketa

plangintza

eta

-DATUAK BABESTEA ETA ELKARRERAGINGARRITASUNA
- BESTELAKOAK
.Elkarteen erregistroa
.Arartekoaren espedienteak izapidetzea
.Sariak eta oroimenak
.Gailu mugikorrak kudeatzea

- POLIZIA OPERAZIOAK PLANIFIKATZEA
.Helburuekin bat
.Jaiak eta ekitaldiak

- BOLUNTARIOTZA SUSTATZEA
-DIRU-LAGUNTZAK
LAGATZEA

KUDEATU

ETA

LOKALAK
- BABES ZIBILA
.Istripuak
.Hondamendiak
.Zorigaitz publikoa
.Ekitaldi publikoetan segurtasunari buruzko informazioa

Jesus Maria Lakarra Arrastia (Giza Baliabide eta Antolaketa Arduraduna/Responsable de Recursos Humanos y Organización)
Ignacio Uriarte Gorostiaga (Zinegotzi delegatua. Alkatearen 2985/2015 eta 915/2017 Dekretu bidez eskuordetua/Concejal/a delegado/a. Delegación en virtud del Decreto d

A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene
validez legal. En la Página Web Municipal (http://www.getxo.eus/
Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia
auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código
Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.

GOBERNU IREKIRAKO ETA MODERNIZAZIORAKO ARLOA

Sinatua:
Firmado:

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik ez izenperik ez duen arren,
legezko balioa du. Getxoko Udalaren web-orrialdetik
(http://www.getxo.eus/ administrazio elektronikoko bulegoa) agiri
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean,
ezkerraldean ageri denegiaztapen-kode segurua erabiliz

GIZARTE ETA HERRITARREN EREMUA
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A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene
validez legal. En la Página Web Municipal (http://www.getxo.eus/
Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia
auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código
Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.

AZPIEGITUREN, OBREN ETA ZERBITZUEN ARLOA.
INGURUMENA

- HIRIGINTZA PLANGINTZA (HAPO)
.Hiri antolamendurako plan orokorrak
.Betetze-maila eta aplikazio irizpideak ikuskatzea
.Plangintzaren garapen planak
.Beharrak eta helburuak: etxebizitza eta etxebizitza
babestua
ekipamenduak,
berdeguneak,
erabilerak,
bideak,
pasealekuak
oinezkoentzat, aparkalekuak, eraikuntza motak…
.Hirigintza zedulak
.Jendaurreko azalpena eta herritarren kontsultak
.Aktore desberdinei, kanpokoei eta barrukoei, kontsultak
kalitaterik onena duen hiria lortzeko

- ESPAZIO PUBLIKOAREN KALITATEA
.Bideak, urbanizazioak, plazak, parkeak, oinezkoentzako
ibilbideak, haur jokoak, altzariak, harmailak eta mendimazelak.

- HIRIGINTZA KUDEAKETA
.Hirigintza kudeaketaren ordenantzak eta dokumentuak
.Hirigintza balioztapena eta gauzatze ordezkatzaileak
.Birpartzelazioak eta egikaritze unitateak
.Lursailen, lurzatien edota orubeen titular bezala Udalaren
interesak babestea
.Kontsultak erantzutea eta herritarrei aholkularitza
- HIRIGINTZA BAIMENAK
.Baimenak izapidetzea; zerbitzuaren irizpidea
.Salaketak
.Gainbegiratzeko beharrezko ikuskapenak
.Kontsulta eta aholkularitza
.Eskabideak epez izapidetzea
- UDAL ERAIKINAK
.Eraikinen gainean esku-hartze proposamenak
.Azterketa teknikoa (EAT).
.Irisgarritasuna eta eraginkortasuna
.Espazioaren beharrak, banaketa eta kokapena
.Beren eraikinei buruz arloei aholkuak ematea
.Azpiegitura, OBZ Arloarekin lankidetzan eraikinak eta
instalazioak osorik mantentzea
.Barneko garbiketa: plangintza, kudeaketa eta kontrola
.Lokal, espazio edota eraikin berriak diseinatzea
.Udal gelatan erosotasun parametroak
.Energia aurrezpenari buruzko neurriak
.Arloari dagozkion obrak zuzentzea
.Kanpoko kontratazioak: ikuskatu eta kontrolatzea
.Brigadak: mantentze-lanak, obrak eta zerbitzuak; hilerria

- HIRI MUGIKORTASUN IRAUNKORRA
.Irisgarritasuna
mekanikoki
hobetzea:
igogailuak
.Aparkalekuak
.Trafikoa eta semaforoak/seinaleztapena
.S.E.R.

KONTRATAZIO, ONDARE ETA ETXEBIZITZA ARLOA

- ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA
.Obra, zerbitzu eta horniduretarako administrazio kontratazioa
kudeatzea, zerbitzu eta obren emakidak
.Kontratazioaren printzipio orokorrak zaintzea
.Erosketa publiko berdea eta erosketa publiko arduratsuaren
politika publikoak inplementatzea

arrapaladak,

- AZPIEGITURA HIDRAULIKOAK
.Udalaren edateko uraren hornidura sarea
.Udal saneamenduaren sarea
.Ibai ibilguetan JPHrekin udal drainatze sarea
.JPHrekin elkarrekintza, itsasertzean
- ENERGIA ERAGINKORTASUN ETA IRAUNKORTASUNA
.Udal argien eta Gabonetako argien zerbitzua
.Parke mugikor iraunkorra
.Laginketen Batzordea
.Errementerien lantegia
- INGURUMENEKO HIRI ZERBITZUAK
.Udal garbiketa zerbitzua
.Hiri hondakin solidoen bilketa zerbitzua
.Transfer planta kudeatzea
.Udal espazio publikoetan lorezaintza zerbitzua
.Ondarearekin lankidetzan orubeen mantentze lana
- INGURUMEN KALITATEA
.Hondartzak eta hezeguneak
.Tokiko Agenda 21
.Animalien zerbitzua
.Iraunkortasunerako ekintza plana
.JPHrekin elkarrekintza: itsasertza/ibai ibilguak
.Udalaren zarata mapa
.Ingurumen ikasgela
.Airearen kalitatea
.Espezieen eta bioaniztasunaren kontrola
.Mugikortasun iraunkorrerako ingurumen ekimenak
.Azalpen erradioelektriko eta elektromagnetikoa
- BRIGADAK: bideak, urak, saneamendua eta g. mekanikoa

- EROSKETAK ETA HORNIDURAK
.Udal erosketak eta hornidurak kudeatzea.
Hornitzaileak: kontrola, hautespena eta ebaluazioa
.Prezioak eta baldintzak negoziatzea
.Hornidura politikak
.Biltegiaren kudeaketa
.Kontratazio zentrala
- UDAL ONDAREA
.Udal ondareak eta eskubideak identifikatu, sailkatu, kontserbatu
eta zaintzea.
.Ondasunei buruzko eskumenak erabiltzea.
.Udal ondasunak eta eskubideak erosi, besterendu eta
kudeatzea.
.Nahitaezko desjabetzea
- LURZORUAREN UDAL ONDAREA
.LUO kontrolatu, ikuskatu, kudeatu eta zabaltzea
.LUOri eragindako baliabideak kudeatzea
.Lurzoruaren merkatua arautzea
- ETXEBIZITZA BABESTUA
.Bultzatzeko lankidetzan jardutea
.Kopurua eta tipologia gehitzea
.UET eta ADren udal araudia
.Biztanle segmentuak banatzea
- ETXEBIZITZA: GIZARTE FUNTZIOA
.Etxebizitzaren eskubide subjektiboa
.Etxebizitza hutsa, infraetxea
.Etxebizitzaren merkatua arautzea
.Hiri ingurunea birgaitzeko neurriak (energia eraginkortasuna,
EATak, irisgarritasuna).
- UDAL HILERRIA
.Udal Eraikinekin eta
kudeaketa orokorra

Kontu-hartzailetzarekin

lankidetzan,
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Ignacio Uriarte Gorostiaga (Zinegotzi delegatua. Alkatearen 2985/2015 eta 915/2017 Dekretu bidez eskuordetua/Concejal/a delegado/a. Delegación en virtud del Decreto d

HIRIGINTZA-PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA
DIZIPLINA ARLOA. UDAL ERAIKINAK

Sinatua:
Firmado:

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik ez izenperik ez duen arren,
legezko balioa du. Getxoko Udalaren web-orrialdetik
(http://www.getxo.eus/ administrazio elektronikoko bulegoa) agiri
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean,
ezkerraldean ageri denegiaztapen-kode segurua erabiliz

HIRI GARAPEN IRAUNKORRAREN EREMUA
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KONTU-HARTZAILETZA OROKORRAREN
ARLOA

- IDAZKARI NAGUSIA
.Fede
publikoa
ematearen
inguruan
gordetako funtzioak eta nahitaezko lege
aholkularitza

- AURREKONTUAK ETA KONTABILITATEA
.Aurrekontu orokorrak. Egin, txostena burutu,
jarraitu, gauzatzea kontrolatu eta likidatzea.
.Diru-sarrera
eta
gastuen
kontabilitate
erantzukizuna
.Kontu orokorra
.Kanpoko organoei informazioa eman eta kontuak

- LEGE ZERBITZUAK
.Barneko lege aholkularitza
.Legezkotasuna betetzen dela zaintzea
.Lege irizpideak definitzea
.Xedapenen lege ikuskapena

azaltzea

.Aurrekontu egonkortasuna betetzeari buruz
eman beharreko informazioa

- JUSTIZIA AUZITEGIAK
.Erakundea defendatu eta ordezkatzea
.Erreklamazioak eta errekurtsoak aztertzea

- ZERGA IKUSKAPENA
.Ikuskaritzaren plangintza eta prozedurak.
Horien ondoriozko espediente zigortzaileak.

- EGINTZAK ETA ERABAKIAK
.Udalbatza eta gainerako organoak
- ONDARE ERANTZUKIZUNA
.Ebazpenak kontrolatzea
- BARNE ARAUBIDEAREN ZERBITZUAK
.Agiritegi orokorra
.Estatistika
.Erregistro zentrala
.Iragarkien oholtza
.Aseguru polizak
Jabetza intelektuala eta markak
- ELKARTE ERAKUNDEAK ETA UDALAZ
GAINDIKOAK
- HAUTESKUNDE PROZESUAK
- UDALBATZAKO LANGILEAK
.Ondasun, interes, jardueren erregistroa
.Udalbatzako kideen eta udal talde politikoen
araubide juridiko eta ekonomikoa
.Talde politikoen eskaerak

- BARNEKO KONTROLA
.Funtzio
kontu-hartzailea.
Legezkotasuna
kontrolatzea.
.Udalaren eta erakunde autonomoen gastuen
proposamenak fiskalizatzea
.Diru-sarreren kontu-hartzailetza eta zerga

- BESTELAKO FUNTZIOAK
.JB Zabala fundazioaren idazkaritza
.Diru-laguntzei
buruzko
elkargokidearen idazkaritza
.Ezkontzak izapidetzea
.Alokairuko autoautoak kudeatzea

organo

- LEGE LAGUNTZA OROKORRA
LOTUTAKO
JARDUERAK
EDOTA
ESLEITUTAKOAK KARGUARENGATIK

kudeaketaren egintzak fiskalizatzea
.Kanpoko kontrol organoei eragozpenei buruzko
txostenak azaltzea
.Ordainketen
kontu-hartzailetza
formal
eta
materiala.
.Hornidura,
erosketa,
zerbitzu
eta
dirulaguntzetara bideratutako zenbatekoen eta
inbertsioen
kontu-hartzailetza
eta
kontrol
materiala
.Tokiko sektore publikoko zerbitzuen finantza
kontrola

- EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA
.Zerbitzuen kostuen berri ematea urtean
.Kudeaketa eta gardentasunaren adierazleak
- AHOLKULARITZA OROKORRA
.Arlo eta erakunde autonomo guztiei
.Zinegotzigoa: proiektuak eta hautabideak
- AZTERLANAK ETA TXOSTENAK
.Osoko bilkuraren erabakiei buruzko azterlan
eta txostenak
.Proiektuak, araudiak, instrukzioak

DIRUZAINTZA ARLOA

LANGILERIA ETA ANTOLAKETA ARLOA

- FUNTSAK, BALOREAK ETA EFEKTUAK
.Zaintza eta maneiatzea antolatzea
- KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK
.Diru aukerak denboran banatzea, funtsen
kokapen planarekin eta diruzaintza planekin
bat.
.Beste batzuekin batera ordainketa materialak
baimentzea
.Diruzaintzaren
gerakinak
errentagarri
bihurtzea
- BERANKORTASUNA KONTROLATZEA
.Ordainketaren batez besteko denboraldia
betetzen dela zaintzea.
.Berankortasunari buruzko txostenak.
- ENBARGOAK ETA ORDAINAK
.Beste erakunde batzuen enbargoengatik
atxikipenak gauzatzea eta erakundearen alde
kredituekin ordainak
- FINANTZA KUDEAKETA
.Finantza kudeaketaren plangintza
zuzendaritza
.Erakundearen
zorpetzea
hitzartu
aldatzeko proposamena

eta

- LANGILEEN POLITIKA KUDEATZEA
.Langileen politika zuzendu eta gauzatzea
.Giza
baliabideak
planifikatzea
eta
aurreikuspenak
.Aplikazio erkidea duten irizpideak
.Giza baliabideen ohiko kudeaketa
.Antolaketa eta optimizazioa/banaketa
.Udal
eraikinetako
eta
ikastetxeetako
atezainak
- EEPak eta HAUTESPEN PROZESUAK
.Araudia, helburuak eta beharrak
.Oinarriak, deialdiak eta gauzatzea
.Aldi baterako enplegua
- POSTUEN HORNIDURA
.Oinarriak, deialdiak eta gauzatzea
.Zerbitzu eginkizunak eta behin behineko
esleipenak
- BARNE SUST. ETA LANBIDE KARRERA
.Horizontala eta bertikala
.Neurri pizgarriak
.Mugikortasuna: neurri sustatzaileak
.Zereginaren ebaluazioa

edo

- DIRU-SARRERAK ETA DIRU-BILKETA
KUDEATZEA
.Diru-sarreren
politika
zuzendu
eta
planifikatzea
.Zergak eta eskubide publikoko bestelako
diru-sarrerak
ezarri
edo
aldatzeko
ordenantzen proposamena
.Zerga
kudeaketa
eta
bere
egintzak
ikuskatzea
.Borondatezko diru bilketa prozedurak eta
betearazleak bultzatu eta zuzentzea
.Premiamenduaren probidentzia egitea horren
aurkako errekurtsoak ebaztea
.Enkanteak baimentzea
- AHOLKULARITZA OROKORRA.
- AZTERLANAK ETA TXOSTENAK.
.Txostenak, datu estatistikoak eta adierazle
interesgarriak egitea erabakiak hartzeko

- ORDAINSARIAK
.Nominaren kudeaketa osoa
- POSTUEN BALORAZIOA
.Balorazio sistema
.Mantentze-lana eta ikuskapena
.Batzorde Teknikoaren zuzendaritza
- NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA
.Negoziazio mahaia, langileen batzarra
.Sindikatu eskubideak/Solasaldia
- ANTOLAKETA
.Udal organigrama
.Koordinazio Batzordea eta hobekuntza
neurriak
.Lanpostuen zerrenda eta jarduerak langileen
artean
.Arloen analisi eta ebaluazioa
.Behar eta laguntza osagarrien arreta
.Hobekuntza eta aurrekontu eraginaren
neurriak
- LANEAN SEGURTASUNA ETA OSASUNA

Jesus Maria Lakarra Arrastia (Giza Baliabide eta Antolaketa Arduraduna/Responsable de Recursos Humanos y Organización)
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IDAZKARITZA NAGUSIAREN ARLOA

Sinatua:
Firmado:

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik ez izenperik ez duen arren,
legezko balioa du. Getxoko Udalaren web-orrialdetik
(http://www.getxo.eus/ administrazio elektronikoko bulegoa) agiri
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean,
ezkerraldean ageri denegiaztapen-kode segurua erabiliz

UDAL ANTOLAKETAREN EREMUA
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EKONOMIA SUSTAPENAREN ARLOA
- ZERBITZUAK ENPRESA, MERKATARITZA ETA
OSTALARITZA,
TURISMO
ENPRESA,
EREMU
ESTRATEGIKOETAKO
ENPRESA
ETA
PERTSONA
EKINTZAILEEI
.Informazioa
.Aholkularitza
.Profesionalizazioa
.Dinamizazioa
.Lan espazioak
-PROIEKTU BERRIZTATZAILEAK ETA ESTRATEGIKOAK
.Bezero eta zerbitzu desberdinetarako berrikuntza
.Getxo 2020 Eremu Estrategikoen Plana
.Behatokia:
txosten
sozioekonomikoak,
diagnostiko
sektorialak, erabakiak hartzeko eragina aztertzea…
- LAUGARREN SEKTOREA – GIZARTE EKONOMIA
.Tokiko garapen ekimenak gizartearen ikuspegitik
arduratsuak
.Enpresen gizarte erantzukizun korporatiboa
- ZERBITZU OROKORRAK
.Komunikazio zerbitzuak
.Establezimenduen datu baseak
Kudeaketa eta prozesuen barneko sistemak
.Elkartegiko udal espazioen kudeaketa zerbitzua…
- LANA SAREAN
.Udalaz gaindiko proiektuetan partaidetza
.Tokiko eta udalaz gaindiko sareetan partaidetza
- INFORMAZIO ETA SUSTAPEN TURISTIKOA
.Turismo harrera eta informazio zerbitzua
.Ekimen pribatuaren laguntzaz, turismo eskaintza
erakargarria eta bereizlea garatu eta sustatzea
.Turismo eskaintza sustatu eta zabaltzea eta, horretarako,
lurralde eta urte sasoi zehatzean ez kokatzea
.Natur, kultur eta kirol baliabideei balioa ematen
laguntzeko
ekimenak
eta
proiektuak
garatzea,
turistentzat eta txangozaleentzat
- HERRI BIDEA ETA TERRAZAK KUDEATZEA
.Herri bidea eta terrazak (*tokiz aldatzea
atzeratuko da)
.Azpiegitura proiekzio ekonomikoarekin

urtebete

Jesus Maria Lakarra Arrastia (Giza Baliabide eta Antolaketa Arduraduna/Responsable de Recursos Humanos y Organización)
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A pesar de no constar firmas manuscritas, este documento tiene
validez legal. En la Página Web Municipal (http://www.getxo.eus/
Oficina de Administración Electrónica) podrá obtener una copia
auténtica de este documento en formato digital, mediante el Código
Seguro de Verificación que aparece en el margen izquierdo.

Sinatua:
Firmado:

Agiri Honek eskuz idatzitako sinadurik ez izenperik ez duen arren,
legezko balioa du. Getxoko Udalaren web-orrialdetik
(http://www.getxo.eus/ administrazio elektronikoko bulegoa) agiri
honen benetako kopia eskuratu ahal duzu formatu digitalean,
ezkerraldean ageri denegiaztapen-kode segurua erabiliz

TOKIKO EKONOMIA GARAPENERAKO EREMUA

