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«Ez pentsatu ahulak zaretenik; pentsatu ur-tantek soltean ez 
dutela ia ezer balio, elkarrekin, ostera, korronte indartsuak 
sortzen dituzte, munduko turbinei eragiteko bestekoak (…)»
Sorne Unzueta
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GIZA GARAPEN IRAUNKORRAREKIN 
KONPROMETITUTAKO UDALERRIA 
ERAIKI NAHI DUGU.
PERTSONA DA GURE PROIEKTUAREN 
ETA KUDEAKETAREN ERDIGUNEA.



Eraiki nahi dugu6

Getxoko Udala tokiko administrazio publikoa da, herritarren  
zerbitzura dago eta bere jarduera burutzeko:
> Herritarren eta gizarte eragileen parte-hartzea eta elkarrekiko-eragina jasotzen ditu;

> Herritarren eguneroko bizitzan eragina duten beharrizanak erantzuten ditu;  

> Getxoztarrei banakako eta taldekako ongizate maila hobetzeko bizi-baldintzak posible egiten ditu.
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HONELAKO GETXO NAHI DUGU…



Honelako Getxo nahi dugu…8

> Sozialki kohesionatua eta solidarioa.

> Ekintzailea, berritzailea, sortzailea eta dinamikoa.

> Ingurumenarekiko eta klima-aldaketaren kontrako borrokan konpromisoa hartzen duena.

> Abegikorra, kulturen arteko bizikidetzaren eta berdintasunaren balioetan oinarritua.

> Euskadin sustraitua, bere identitatean, bere kulturan, euskaldunagoa errealitate eleaniztun batean.

> Gardena, hurbila eta parte-hartzailea.

> Zintzotasuna eta zorroztasuna udal-ekintza osoaren zeharkako ardaztzat dituena.
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10 HIRI-PROIEKTU   
ILUSIONAGARRI



10 hiri-proiektu ilusionagarri10

> Getxoko Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria. 

> Fadurako kirol-parke berria. 

> Belaunaldi arteko zentro berria Romon, Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan: adinekoentzako 
egoitza eta gazteentzako zuzkidura-bizitokiak. 

> Areetako geltokiko plazaren diseinu berria, herritarren gozamenerako. 

> Etxebizitza-plan berria (2020-2035), Plan berri honek etxebizitza-ondare publikoa handitzea ekarriko 
eta alokairu sozialaren aldeko apustua egingo du eta horrela hainbat premiatarako irtenbideak 
eskainiko ditu.

> Talentu-azeleragailu berria Algortan eta ETE (enpresa txiki eta ertain) teknologikoen zentroa Kirol Portuan.  

> Gizarte-zerbitzuen bultzada berria, honako erronka hauei arrakastaz aurre egin ahal izateko: biztan-
leriaren zahartzea, familia-aldaketak, berdintasuna eta aniztasunaren benetako inklusioa.  

> Mugikortasun plan berria: aparkalekuak Gaintzan eta Ibarbengoan; bidegorri sarea eta Araututako 
Aparkaleku Zerbitzua AZZ-SER expres-a.  

> Modernizazio-plan berria: leihatila bakarra sortzea eta bikaintasuna oinarrizko zerbitzuetan.

> Hondakinak eta energia berriztagarriak kudeatzeko estrategia berria, ekonomia zirkularreko 
ekimenak sustatuko dituena eta aurreztea bultzatuko dituena. 
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ARDATZ 
ESTRATEGIKOAK



12 Ardatz estrategikoak

HIRIAREN  
ERALDAKETA

INGURUMEN  
IRAUNKORTASUNA

ETXEBIZITZA

BERDINTASUNA  
ETA POLITIKA SOZIALAK

ANIZTASUNA  
ETA HIRI ABEGITSUAJARDUERA  

EKONOMIKOA

UDALERRI  
EUSKALDUNA

ELKARBIZITZA  
ETA SEGURTASUNA

KULTURA  
ETA KIROLA

PARTAIDETZA  
ETA GARDENTASUNA
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ERRONKAK
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Gure udalerria diseinatzea, horrela, bere balioak eta indarguneak 
egonkortu eta sendotzeko.  01

Mugikortasun iraunkorrean erreferente izatea, hiriko erdiguneetara 
sarbideak erraztu nahi dira eta horretarako, besteak beste irtenbide 
berriak proposatuko dira aparkatzeko, aparkalekuak eraikitzeko, TAO 
berri bat egiteko eta garraio publikoa bultzatzeko.

02

Klima aldaketa: ingurumena-efizientzia energetikoa.05

Udalerri erreferentea irisgarritasunean: igogailu berriak eta, 
oinezkoentzako ibilbide egokiak egin nahi dira eta gure eguneroko 
bizitzan irisgarritasuna erraztuko duten neurriak ezarriko dira.

03

04

Etxebizitzarako sarbidea bermatzea behar guztiei erantzungo dien 
hirigintza-politika indartsuak eginaz.06

Erronkak

HIRIAREN 
ERALDAKETA

INGURUMEN  
IRAUNKORTASUNA

ETXEBIZITZA

Bide-garbiketa, lorezaintza eta hondakinen bilketa zerbitzua hobetzea.
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08

Emakume eta gizonen berdintasunerako politikak bermatzea.07

Kultura-aniztasuna abantaila gisa aitortzea eta elkartasuna sustatzea.09

Balioetan sentsibilizatzea, hori, hiri hezitzailearen ardatza delako.10

Getxon dagoen talentu handiari balioa ematea, ikaskuntza eta 
sorkuntza espazioak sortu ekintzaileak laguntzeko. 11

Eskaintza turistikoa hobetzea eta bisitari gehiago erakartzea. 12

BERDINTASUNA ETA 
POLITIKA SOZIALAK

ANIZTASUNA  
ETA HIRI ABEGITSUA

JARDUERA  
EKONOMIKOA

Herritar guztien gizarte-inklusioa bultzatzea eragile guztien inbertsioaren 
eta parte-hartzearen bitartez eta gizarte-eraberritzea bultzatzea.
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Kirola sustatzea, bai bizi-garapenerako nahiz balioetan hezteko bai 
nazio artean erreferente izateko balio sozial handiko kirol-ekimen 
eta proposamenen bitartez.

14

Getxo euskadiko kultura-abangoardian kokatzea. Kultura hiriaren 
nortasun-ikur egitea.13

Administrazio hurbilago, dinamikoago eta eraginkorrago bat izateko 
aldaketak bultzatzea, horretarako herritarren arreta arindu eta 
izapide telematikoak erraztu nahi dira.

15

Parte-hartze prozesuen eredua bultzatzea.16

17

Erronkak

KULTURA  
ETA KIROLA

PARTAIDETZA  
ETA GARDENTASUNA

ELKARBIZITZA  
ETA SEGURTASUNA

Euskararen erabileraren normalizazioan aurrera egitea eta euskal 
kultura bultzatzea.18UDALERRI  

EUSKALDUNA

Desberdinen arteko bizikidetza eta herritarren segurtasun-maila 
egokia bermatzea.
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LEHENTASUNEZKO 114 EKINTZA,  
2020-2023 LEGEALDI-PLANAREN BARRUAN.
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01

Gure udalerria diseinatzea, horrela, bere balioak eta indarguneak egonkortu eta 
sendotzeko.  
• Etorkizuneko udalerria diseinatzea Hiri Antolamenduko Plan orokor berri bat onartuz. Hiri Agenda 

Berriaren ideiatik abiatuta, etorkizun hobea eta iraunkorra bermatzeko hiria sortu nahi da; horrela, 
biztanle kopuruari eutsi nahi zaio eta belaunaldien arteko erreleboari aukerak eskaini. Belaunaldi 
gazteenei udalerrian bizi eta lan egiteko aukera zabaldu nahi zaie, eta hori, bizitzeko errealitate 
berriak eta ekonomika sortzeko tokia eginez lortuko da; jarduera profesionalerako espazioak sus-
tatzearen bitartez eta hori guztia zeharkatuz, genero-ikuspegia, dibertsitate funtzionala, bizikidetza 
eta osasuna bizitzako hainbat esparrutan (etxebizitza, lana, aisialdia, kontziliazioa) integratu.

• Kirolarekin, bizitza osasungarriarekin, ongizatearekin eta kultura- edota turismo-industria 
sortzaileekin lotutako gune ekonomiko bihurtzea.

• Areetako Geltokia eta ondoko kaleak birmoldatzea, atseginagoak eta irisgarriagoak izan daitezen.
• Getxoko birika berdeetako bat biziberritzea: metroko bidearen bi aldeetan eta Aiboako geltokiaren 

inguruan naturgune berria sortzea, hirikoa, irisgarria eta segurua. 
• Hiri-lurzoru erabilgarriak eta hirigintza-kudeaketaren zain daudenak (Ormatza eta Sarrikobason 

daudenak, esaterako) birdentsifikatu. 
• Romoko Kultur Etxearen inguruaren urbanizazioa bukatzea, Aurrezki Kutxa kalearen zatia 

oinezkoentzat egin eta horrela Santa Eugenia plaza handitu.
• Amaia kalea inguruko erabileren egoera berrira egokitu. 

02

Mugikortasun iraunkorrean erreferente izatea, hiriko erdiguneetara sarbideak 
erraztu nahi dira eta horretarako, besteak beste irtenbide berriak proposatuko dira 
aparkatzeko, aparkalekuak eraikitzeko, TAO berri bat egiteko eta garraio publikoa 
bultzatzeko.
• Manuel Gainzan, 243 txandakako aparkaleku plaza egingo dira eta batzuk, inguruko egoiliarrentzat 

eta merkatarientzat alokairuan eskainiko dira.
• San Nicolaseko parkinga 50 plazarekin irekitzea eta Alangokoa 103 plazarekin alokairuan 

egoiliarrentzat.   
• Ibarbengoan 304 plazako disuasio-aparkalekua irekitzea, eta Getxobizi, bizikleta publikoak 

mailegatzeko puntu berria jartzea eta Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin lankidetzan zazpigarren 
metro geltokia martxan jartzea. 

• Aparkatzeko irtenbide berriak sustatzea, Araututako Aparkaleku Zerbitzua (AAZ) baliatzea horretarako.
• Ereagan, Portu Zaharrean, Kirol Portuan eta Itsas Geltokiko Parkingean erabilgarri dauden aparka-

lekuen inguruko seinaleztapen adimendun berria martxan jartzea. Hori guztia Portu Agintaritzare-
kin eta Abrako Kirol Portuarekin koordinatuta.

• Bidegorrien udal sareko loturak hobetzeko eta 30 km/h-ko gehieneko abiadurako guneak areagotzeko 
konpromisoa, eta, horrela, bizikleten eta motordun ibilgailuen arteko elkarbizitza ahalbidetu nahi da.

• Zugatzarte etorbidean eta Avanzadan esku hartzea; ibilgailuen zirkulazioa moteldu eta, zarata 
murritu nahi da.  

• Ikastetxeetara sartzeko oinezkoentzako ibilbide seguru eta atseginak egin nahi dira. kirol- 
ekipamenduak, kultura- ekipamenduak eta osasun-ekipamenduak jarri nahi dira.  

114 ekintza
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03 04

Udalerri erreferentea irisgarritasunean: igogailu berriak eta, oinezkoentzako 
ibilbide egokiak egin nahi dira eta gure eguneroko bizitzan irisgarritasuna 
erraztuko duten neurriak ezarriko dira.
• Aiboako metro geltokirako sarbidea erraztea Konporte kaletik igogailua jarrita eta euskal herria 

eta Iturribarri kaleetatik oinezkoentzako ibilbide berriak eginaz.
• Makaleta etorbidea eraldatzea, hiritarrentzako kale atsegina eta bakarra sortzea Makaleta, 

Fadurako biribilgunea, Fadurako Kirol parkea eta Salsiduko biribilgunearen artean.
• Puntu ilunik gabeko hiri-garapen berriak bultzatzea eta genero-ikuspegiaren irizpideen arabera 

segurtasuna hobetuko duten ekintza berriak egitea.
• Jeneratxu parkeko oinezkoen ibilbide berriaren irisgarritasuna hobetzea Usategi parkean jarriko 

den igogailu berri batekin; horrela, bide batez, Usategi jatetxearen egungo irisgarritasun arazoak 
konponduko dira eta ustiapen berria erraztuko da.

• Arene eta Areneazpi artean bosgarren igogailu bat diseinatzea, Igogailu honeak hezetasuna auzoa 
eta Iturribarri-Euskal Herria-Alango inguruan dauden igogailuekin lotura egingo du eta lurzoruaren 
kudeaketan aurrera eginaz, Aiboako geltokia Makaleta etorbidetik irisgarriago egingo du.

• Lurzoruaren kudeaketa bultzatzea, etorkizunean Portu Zaharreko Pedro Bilbao plazatik Etxeandia 
Gotzaina kalearekin lotuko duen bigarren igogailu bat jartzeko. 

• Udal eraikin eta ekipamendu guztietan irisgarritasun unibertsala lortu arte, beharrezko egokitzape-
nak egiten jarraitzea.

Bide-garbiketa, lorezaintza eta hondakinen bilketa zerbitzua hobetzea.
• Gure etxeetan, saltokietan eta ostalaritzan sortzen ditugun hiri-hondakinen % 50 jatorrian bereiz-

teko jarduketak hedatzea, horretarako herritarrak erronkan inplikatzea bilatuko da eta hondakinen 
bereizketa sustatuko da.

• Bide-garbiketaren eta hiri-hondakinen bilketaren intentsitatea eta ordutegiak gure herritarren 
beharretara eta portaeretara egokitzea.

• Edukiontzien irisgarritasuna hobetzea, dibertsitate funtzionala duten kolektibo guztiak kontuan 
hartuta.

• Getxon konpostaje-planta bat jartzea trinkotze-instalazioarekin batera. Horrela europar Batasunak 
jarritako helburuak lortzea bideragarri egingo dugu. Planta eta instalazio hauek eskualde izae-
rakoak izatea nahi da eta bere ustiapenerako eta garapenerako Foru Aldundiarekin hitzarmena 
egitea bilatuko da. 

• Parkeetako, pasealekuetako eta plazetako lorategiak edertzea, irudiaren eta eskura baliabideen 
kontsumo eraginkorraren artean oreka bilatuta.

• Tamaina handiko hondakinak biltzeko eta kontrolatzeko sistema indartzea, horrela, denbora luzez 
kalean ez egotea nahi da.
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05 06

Klima aldaketa: ingurumena-efizientzia energetikoa.
• Ur-sareen Prebentziozko Mantentze-Plana hedatzen jarraitzea (hausturak saihestuz eta kontsu-

moak murriztuz), bai eta saneamenduan hobekuntzak egiten jarraitzea (tratatu beharreko ur-bolu-
mena murrizteko euri-uren sareak bereiziz); gauza bera argiteria publikoan ere (argiak ordezkatuz 
eraginkortasun handiagoa lortzeko).

• Zero emisioko udal-flota jasangarri bat pixkanaka ezartzea. 
• Energia-eraginkortasunaren arloko jarduketak erraztuko dituzten doikuntzak egitea indarrean 

dagoen hirigintza-araudian. 
• Getxoko estratak hobetzeko eta egokitzeko plan bat definitzea, HAPO berriaren arabera.
• Urkixobasotik Usategirainoko hegalak egonkortzea, Satistegi parkea birgaitzea barne.
• Gobela ibaiaren korridore ekologikoa garatzea, ondoren Zubilletako ibai-parkea diseinatu ahal 

izateko, ingurumen berreskuratzeko proiektuan agertzen den bezala.

Etxebizitzarako sarbidea bermatzea behar guztiei erantzungo dien hirigintza-
politika indartsuak eginaz.
• Etxebizitza Plan berri bat idaztea (2020-2035), horrela etxebizitza-ondare publikoa handitu nahi 

da eta alokairu soziala ugaritu nahi da. Lorpen bi hauekin, hainbat herritarren beharrei irtenbidea 
eman nahi zaie, beti ere HAPOn ezarritako irizpide eta helburuekin bat etorriz.

• Etxebizitza edo bizitokia partekatzeko modu berrien garapena ahalbidetzea eta erraztea; horre-
tarako elkarlanerako etxebizitzak, etxebizitza partekatuak, cohousinga edo belaunaldien arteko 
zuzkidura-bizitokien proiektuak landuko dira. 

• Belaunaldien arteko zentro berritzailea bultzatzea Romon. Zentro berri honetan adinekoentzako 
egoitza eta gazteentzako zuzkidura-bizitokiak egongo dira. Egitasmo aitzindari hau Bizkaiko Foru 
Aldundiaren lankidetzan egingo da

• Gaur egun Iturribarrin, Venancion, Konporten, Sarrikobason, Maidaganen eta Ormatzan dauden 
hiri-lurzoruetan alokairuko babes publikoko etxebizitzak sustatzen jarraitzea Eusko Jaurlaritzarekin 
lankidetzan

• Eraikinen Ikuskapen Teknikoen kudeaketa erraztea, eraikinen segurtasuna, irisgarritasun-baldintza onak 
eta energia-eraginkortasuna hobetzearen garrantzia bistaratu nahi da.

• Domingo Iturrate eta Urduña Mendikate kaleen azken zatiak urbanizatzea eta ondoriozko orubean 
BOE (Babes Ofizialeko Etxebizitza) berriak eraikitzea.

• Etxebizitza-kopurua handitzea; horretarako bizitokien zatiketa erraztu nahi da eta sestra nahiz 
estalpe azpiko eremuen aprobetxamendua sustatu nahi da. 

• Gune ez-komertzialetan, lokalak etxebizitza bihurtzea bultzatu nahi da eta horrela, etxebizitzak etxe-
bizitzen diseinua gaur egungo beharretara egokitzea.  

• Alokairurako laguntza-lerroa sustatzea, batez ere gazteentzako erakargarri eginaz.

114 ekintza
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07

Emakume eta gizonen berdintasunerako politikak bermatzea.
• Berdintasunerako V. Plana egitea.
• Emakumeen Etxearen garapenean aurrera egitea (emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde 

lan egingo duten kolektibo, elkarte eta udal zerbitzuak egituratuko diren gunea).
• Maskulinitate berriak sustatzeko gizon-taldeak bultzatzea.
• Genero-ikuspegiko aurrekontuak abian jartzea.
• Berdintasun Kontseilua biziberritzea.
• Udal-ekintza ikuspuntu orokorretik eta zeharkakotasunez heltzea, genero-ikuspegia kontuan har 

dadin proiektu nagusi eta udal-politika guztietan.

08

Herritar guztien gizarte-inklusioa bultzatzea eragile guztien inbertsioaren eta 
parte-hartzearen bitartez eta gizarte-eraberritzea bultzatzea
• Zahartze aktiboa sustatzea Getxo Lagunkoia programaren bidez. 
• BBKren Gizarte Ekintzarekin aliantza estrategikoa bultzatzea, Algortako Urgull lokalean helduta-

sun aktiboa eta ekintzailetza bultzatuko dituzten jarduerak garatzeko.
• Bakardadearen aurkako plan bat eta gizarteratzea bultzatuko duten neurriak ezartzea, pertsonen 

oinarrizko beharrak bermatu eta asetzeko.
• Zaintzaileei eta mendeko pertsonei laguntzeko programa bat garatzea.
• Errekaganeko pabiloien proiektua bultzatzea erabilera anitzetarako, partaidetza, aisialdia, 

ekimenak, ideiak eta gazteen ekintzailetza sustatzeko.
• Haurtzaroaren eta gaztaroaren adiskidea izango den Getxo diseinatzea eta sustatzea.
• Berdintasun, inklusio eta gizarte-kohesioko irizpideak txertatzea bai, dirulaguntzetan, bai udaleko 

lokalen kudeaketan.
• LGTBI kolektiboa laguntzen eta ikusarazten duten jarduerak garatzen jarraitzea.
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10

Balioetan sentsibilizatzea, hori, hiri hezitzailearen ardatza delako
• Belaunaldien arteko eta kulturen arteko bizikidetza-egoerak sortzen dituzten programak garatzea.

• Hezkuntza- eta komunitate-eremuetan adikzioak prebenitzeko eta emozioak kudeatzeko tailer 
berriak garatzea.

• Gure udalerriko bizikidetza hobetzeko esku-hartze komunitarioko programak sustatzea. 
• Hiri hezitzailearen plana garatzea, bat etorriz Hiri Hezitzaileen nazioarteko mugimenduarekin.

09

Kultura-aniztasuna abantaila gisa aitortzea eta elkartasuna sustatzea.
• Migratu eta errefuxiatuentzako harrera-plan komunitario bat egitea, errolda soziala abian jarriz.
• Boluntarioekin eta hirugarren sektorearekin batera lan egitea gizarte-bazterketako egoeran dau-

den, aniztasun funtzionala duten, pertsona migratuak diren eta nazioarteko elkartasuna duten 
kolektibo ahulenei gizarte-arreta emateko programetan.

• Euskal Fondoarekin eta “Platforma” Europako hirien eta eskualdeen sarearekin lankidetzan jarraitzea, 
garapen iraunkorreko helburuak betetzeko; izan ere, horiek hezkuntza globalean eta nazioarteko 
lankidetzan parte hartzen dute, Europako Batzordearen laguntzaz.

• Kultura-aniztasuna Getxorentzat abantailatzat hartzea eta Reci Kulturarteko Hirien Sarearen parte 
aktiboa izaten jarraitzea, Europako Kontseiluak sustatutako Cities kulturarteko programaren esparruan.

• Hegoaldeko herrialdeetako Garapenerako Lankidetza programei udal aurrekontuaren %0,7 
bermatzeko konpromisoa, Garapenaren aldeko GKEen eskutik.

114 ekintza
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11

Getxon dagoen talentu handiari balioa ematea, ikaskuntza eta sorkuntza espazioak 
sortu ekintzaileak laguntzeko. 
• Merkataritzari, ostalaritzari eta zerbitzu pertsonalei lotutako jarduera ekonomikoa indartzea eta 

babestea, eta, horrekin batera, tokiko enplegua sortzea. 
• Getxo dagoen dinamismoa bultzatzea, jarduera ekonomikoaren protagonismoa indartzea; berritzeko 

eta ideia berriak garatzeko tokiak sortzea (talentu-azeleragailu berria Urgullen).
• ETE (enpresa txiki eta Ertain) teknologikoen zentroa sortzea Kirol Portuarekin elkarlanean
• Kirol- jaduerak eta kultura-jarduerak sustatzea, eta horrela, nazioarteko ekitaldien bidez, ekonomia 

dinamizatu eta bisitariak erakarri.  
• Tokiko garapena sustatzea esparru hauetan: kultura-industriak eta sormen-industriak, kirola, 

ongizatea eta turismoa.  
• Getxo kontsumo arduratsuan erreferentziazko udalerri gisa jartzea:  tokiko merkataritza-sare bat 

sendotzea eta gertuko eta kalitate handiko elikagai-produktuaren kontsumoa indartzea.
• Algortako merkatua biziberritzea.
• Espazioa sortu Areetan eta Algortan, txandaka, hilero, merkatua esakini ahal izateko: aukeren 

merkatua, tokiko produktuen merkatua, 0 kmko merkatua, moda eta outlet- merkatua.

12

Eskaintza turistikoa hobetzea eta bisitari gehiago erakartzea.
• Getxoren ostatu-ahalmena handitzeko, enpresa-ekimen turistikoekin lan egitea. Babestutako 

higiezinetan turismoa- eta ostalaritza-erabilera sustatzea.
• Getxora turismoa egitera eta surfa edo horrekin lotutako jarduerak egitera hurbiltzen diren gazteei 

zuzendutako ostatuak sustatzea. 
• Areetan turismo bulego berria jartzea. 
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Kirola sustatzea, bai bizi-garapenerako nahiz balioetan hezteko bai nazio artean 
erreferente izateko balio sozial handiko kirol-ekimen eta proposamenen bitartez.
• Fadurako Kirol Parke berria garatzea, horretarako, Thinking Fadura prozesuan lehenetsitako 

proiektuak garatu.
• Garagardotegia kirol-jarduerei lotutako kirol-zentro sozial bihurtzea non berrikuntza eta sustapen 

ekonomikoa bilatzen diren.  
• Motordun nabigazioa zedarritzeko gune bat definitzea eta balizatzea, horrela txikienek kirol-

jarduera nautikoak egin ahal izateko; guztia Portu Agintaritzarekin eta itsas kapitaintzarekin 
lankidetzan. 

• Areetako ontziralekuan pantalan berri bat jartzea. 
• Andra Mari eta Gobela kiroldegiko irisgarritasuna mantentzen eta hobetzen jarraitzea.
• Runningerako ohiko ibilbideak aztertzea: argiztapena hobetzea, oztopo arkitektonikoak kentzea 

edota ibilbide alternatibo egokiagoak eta seguruagoak sustatzea. 
• Kluben eta elkarteen kirol-proiektuaren idazketa bultzatzea eta finantzatzea, horrela, egonkortasuna 

bermatu. .
• Mugaz gaindiko topaketak sustatzea, kirolean ere Getxo aukera-gune gisa kokatzea..
• SASOI SASOIAN sariak sustatzea, horrela, kirolaren mundua aintzatetsi.

13

Getxo euskadiko kultura-abangoardian kokatzea. Kultura hiriaren nortasun-ikur egitea.
• Kulturaren Plan Estrategikoa garatzea.
• Muxikebarri arte eszenikoen zentro berria dinamizatzea; formakuntza eta emanaldiak batzen 

dituen Bizkaiko gune bakarra. 
• Punta Begoña Fundazioa bultzatzea, era berean, Kultura Ondarea kontserbatzeko lankidetza 

publiko-pribatuaren balioa azpimarratu.
• Mugaz gaindiko topaketak sustatzea, Getxo aukera-gune gisa kokatzea. 
• Romo Kultur Etxea dinamizatzea aisialdiko eta gozamenerako programazio soziala prestatu, entsegu-

aretoei, grabazio-estudioari eta auditorioari balioa eman eta musika-sormena sustatu.
• Irakurketa eta idazketa bultzatzea Ramiro Pinilla sarien bidez. 
• Jai herrikoiak hobetzen jarraitzea; auzo guztietako jai batzordeekin elkarlana izan, babestu eta 

jaietako programak eta jarduerak diruz lagundu.
• Ipar Euskal Herriarekiko harremanak estutzea Donibane Lohitzunerekin senidetzearen bidez; kul-

turaren, kirolaren eta sustapen ekonomikoaren inguruko ekimenak elkarrekin garatu.
• Aixe Getxo! Sariak babestea, udalerriko kulturaren eta sormenaren munduari egindako aitortza gisa. 

114 ekintza
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15

Administrazio hurbilago, dinamikoago eta eraginkorrago bat izateko aldaketak 
bultzatzea, horretarako herritarren arreta arindu eta izapide telematikoak erraztu 
nahi dira.
• Leihatila bakarra sortu eta horrela, Herritarren Arreta Hobetzeko Plana garatu.
• Baliabide informatikoen bidez egin ahal izateko izapideak digitalizatzea: on-line ordainketa.
• Genero-ikuspegia duten aurrekontuetan aurrera egitea.
• Kudeaketa publikoaren gardentasunean aurrera egiten jarraitzea.
• Herritarrei kontuak ematea. 
• Webgunea hobetzea.

16

Parte-hartze prozesuen eredua bultzatzea.
• Udalaren proiektu estrategikoetan herritarren parte-hartze zuzena bermatzeko foroak eta lantaldeak 

sortzea bultzatzea. 
• Auzoak hobetzeko eredu parte-hartzailea sustatzea: “Getxo Txukun”. 
• Aurrekontu parte-hartzaileen prozesua jarraitzea eta hobetzea. 
• Benta eraikina berriz irekitzen laguntzea, horrela, Andra Mari auzoa dinamizatu eta biziberritu.
• Portu Zaharreko zabalguneko espazio naturala optimizatu nahi da eta horretarako, parte hartzeko 

prozesua abiatu nahi da. Prozesu honen bidez, etorkizunerako kontsentsuzko proeiktua sortu beharko 
litzateke.
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Desberdinen arteko bizikidetza eta herritarren segurtasun-maila egokia bermatzea.
• Herritarren bizikidetza lantzeko programak garatzea hainbat esparrutan (zaratak, auzo-arazoak, 

gizalegearen aurkako jokabideak eta txakurrekin, katuekin eta beste maskotekin elkarbizitza).
• Udalerriaren segurtasuna zaintzea, Udalaren Babes Plana garatzea eta Larrialdi eta Suhiltzaile 

Zerbitzuekin koordinatu. 
• Udaltzaingoa hurbileko sentiaraztea herritarrari. Presentzia handitzea Ertzaintzarekin lankidetzan 

herritarren segurtasuna handitzeko.

114 ekintza

18

Euskararen erabileraren normalizazioan aurrera egitea eta euskal kultura bultzatzea.
• Euskararen eta gure kulturaren normalizazioaren alde lan egiten duten ekimenak, elkarteak eta 

pertsonak bultzatzea eta babestea. 
• Egungo laguntza-lerroak eta dirulaguntzak mantentzea, euskara ikasteko eta erabiltzeko aukerak 

ematea bai elkarteei bai norbanakoei.
• Euskararen Sustapenerako Ekintza Planean aurrera egiten jarraitzea, alderdi guztietan, getxoztarren 

artean euskararen erabilera bermatzeko. 
• Euskara sustatzea, migratutako pertsonen kolektiboan elementu inklusibo eta integratzaile gisa.
• Argia Ereiten sariak babestea, hori baita bidea, bertoko hizkuntza babesten, laguntzen edo eta 

hedatzen nabarmendu diren pertsonak edo giza-taldeak egindako lana aitortzeko.




