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“Portura iristeko nabigatu egin behar
dugu, batzuetan aldeko haizearekin
eta besteetan kontrako haizearekin;
baina ez gara desbideratu
behar ezta ainguran etzan ere”
Oliver Wendell Holmes (1809-1894)
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LEGEALDI-PLANA
ZERTARAKO?

LEGEALDI-PLANA ZERTARAKO?
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KUDEAKETARAKO
TRESNA

01

Udal politikaren
komunikazioa
errazten du.

02

Askotariko zeharkako
lan-ildo sektorialei
koherentzia ematen
laguntzen du.

03

Helburuak ardatz
gisa hartzen dituen
aurrekontuak egitea
laguntzen du.

04

Administrazio
dinamikoa indartzen
du, etengabe aztertu
eta berrikusiz.

05

Une bakoitzeko
egoerara moldatu eta
beharrizan aldakorrei
erantzuna emateko
aukera eskaintzen du.

06

Helburuak lortzeko
aurrerapausuen
jarraipena errazten du.

EGINKIZUNA

EGINKIZUNA
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ZERTARAKO
GAUDE?

Getxoko Udala tokiko administrazio
publikoa da, herritarren zerbitzutan
dagoena, eta honela egiten du bere
jarduera:

//

Herritarren eta gizarte
eragileen parte hartzea eta
elkarreragina jasoz.

//

Beraien eguneroko bizitzan
eragina duten oinarrizko
beharrizanei erantzunez.

//

Getxotarrei banako eta
taldeko ongizate maila
hobeak lortzen laguntzen
dieten bizi-baldintzak
ahalbidetuz.

Gure jarduera oro har getxotarrei
zuzentzen diegu, beraien
dibertsitatea kontuan hartuta.
Hala ere, hainbat faktorerengatik
(egoera sozial edo ekonomikoa,
sexua, adina, jatorria etab)
eta gizarte-esklusioa izateko
arriskuan egoteagatik behartsuak
diren kolektiboei arreta berezia
eskaintzen diegu.

IKUSPEGIA

IKUSPEGIA

IZAN NAHI
DUGUN UDALA

Herritarren ametsei eta beharrizanei
zehaztasunez, eraginkortasunez eta baliabide
eta zerbitzu publikoak erantzukizunez
kudeatuz erantzuten dieten udala izaten
jarraitu nahi dugu.

Herritarrei begira lan egiteagatik
ezagunak izaten jarraitu nahi
dugu. Honela zehazten da hori:

//

Arreta hurbila eta
pertsonalizatua emanez,
entzuteko eta erantzuteko
ahalmenarekin.

//

Parte hartzea, komunikazioa
eta gardentasuna.

//

Euskara lanerako hizkuntza
izan dadila eta edozein
pertsona udalarekin
euskaraz jardun ahal izatea
nahi dugu.
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ERAIKI NAHI
DUGUN UDALERRIA

01 //

03 //

Sozialki
kohesionatua.

02 //

Ekintzailea, berritzailea,
dinamikoa eta osasuntsua.

Solidarioa.

IKUSPEGIA

04 //

Euskadin bertako identitatean eta
kulturan errotua eta munduari
eta munduko jendeari irekia.

05 //

Euskaldunagoa,
errealitate
eleaniztunean.

07 //

Ezberdinen arteko
bizikidetza eta
bakearekiko
konpromisoa
sustatzen duena.

06 //
Ekonomiaren, Gizartearen
eta ingurumenaren aldetik
garapen iraunkorrarekin
konprometitua.
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BALIOAK

BALIOAK

Pertsona da gure proiektuaren eta gure
kudeaketaren erdigunea.
Era horretan, printzipio hori honelako
balioen bidez adierazten dugu:

//

Zintzotasuna eta gardentasuna

//

Entzute aktiboa, gertutasuna eta parte-hartzea

//

Solidaritatea eta Gizarte-Justizia

//

Sormena eta berrikuntza

//

Iraunkortasuna

//

Dibertsitateari balioa ematea

//

Euskadirekiko konpromisoa

//

Zerbitzu publikoa izateko bokazioa
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ZEHARKAKO
ARDATZ
ESTRATEGIKOAK

ZEHARKAKO ARDATZ ESTRATEGIKOAK

SORMENA ETA
BERRIKUNTZA

GIZARTE
KOHESIOA
BALIOA
SORTZEA

EUSKERA

SOLIDARITATEA

GENERO
IKUSPEGIA

IRAUNKORTASUNA

DIBERTSITATEA

PARTE HARTZEA
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HELBURU
ESTRATEGIKOAK

HELBURU ESTRATEGIKOAK

19

01

Gizarte kohesionatuago baterantz joatea, gizarte politiken bidez
eta etxebizitza eskuratzeko politiken bidez, pertsona guztiei
beren bizitza-proiektua garatzeko baldintza egokiak izatea
ahalbidetzen dietenak.

02

Getxo jarduera ekonomikoa egiteko aukerak eskaintzen dituen
hiria izan dadin aurrerapausoak ematea (tokiko garapen
iraunkorra, sormenarekin eta berrikuntzarekin).

03

Getxo gozatu. Bizi-kalitatea, kultura, aisia, kirola eta proposamen
berritzaileak ekipamendu berrietan.

04

Emakume eta gizonen berdintasunerako politikak bultzatzea.

05

Gobernantza: gardentasuna, parte hartzea, open data eta
kudeaketa aurreratua, antolaketa eta baliabide propioak
hobetzeko.

06

Getxo iraunkorrerantz aurrerapausoak ematea (ingurumen
politikak egitea, baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea,
eta mugikortasuna).

07

Euskararen erabilera normalizatzeko aurrerapausoak ematea
eta euskal kultura bultzatzea.

08

Hiria mantentzeko oinarrizko zerbitzuak eta herritarrentzako
segurtasun-maila egokia bermatzea.

EKINTZA ADIERAZGARRIAK
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EKINTZA
ADIERAZGARRIAK

Ekintza adierazgarriak legealdian
egiteko lehentasunnezkotzat jotako
ekintzak dira, eta, horretarako bi irizpide
izan dira kontuan:

//

Aurreko jarduerekiko
berrikuntza izatea.

//

Gakoak izatea herritarren
artean, zerbitzuak
prestatzerakoan eta
Udalaren antolakuntzan
bertan izan dezaketen
eraginagatik.

49 ekintza adiezgarrienak
hautatu dira 2016-2019 LegealdiPlanaren barruan.

01
• Babestutako etxebizitza berrien sustapena eta eraikuntza erraztu eta
bultzatzea (Ormaza, Venancio, Sarrikobaso, Konporte, Iturribarri).
• Urbanizazioa (Domingo iturrate-Urduñako Mendatea) babes ofizialeko
etxebizitzak eraikitzeko.
• Hiri esparru berri bat sortzea Venancio urbanizatuz eta babes ofizialeko
etxebizitzak eraikita.
• Hiri Antolamenduko Plan Orokor (HAPO) berria egitea, Getxoko
herritarrek etorkizunean izan ditzaketen etxebizitza- eta lan-beharrei
erantzuteko; plan berriak iraunkortasuna aintzat hartuko du kudeaketa
diseinatzeko eta bultzatzeko.
• Instalazio berri eta modernoak Nagusien Etxean, Romo Kultur Etxean.

Gizarte kohesionatuago baterantz joatea, gizarte politiken bidez eta
etxebizitza eskuratzeko politiken bidez, pertsona guztiei beren bizitzaproiektua garatzeko baldintza egokiak izatea ahalbidetzen dietenak.
• Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen
Zorroa garatzea (abenduaren 5eko 12/2008 Legea), esleitutako udal
eskumenetik.
• “Pertsona Nagusiekiko Hiri Adiskidetsuak” zahartze aktiboko
proiektuarekin bat egitea.
• Udal Egoitzari buruzko hausnarketa estrategikoari ekitea.
• Algortako elkarteetarako lokalen beharrari buruzko gogoeta eta
erabakiak hartzea .
• Etxebizitza alokatzeko udal politika ezartzea (sustapenekoak eta hutsik
daudenak), batez ere gazteentzat. Etxebizitza hutsaren azterlana egitea,
merkatuan sartzea ahalbidetzen duten ekintzak egiteko, batez ere
alokairuaren merkatuan.

• % 0,7 lortzeko bidean aurrera egiteko konpromisoa, herrialde
txiroenekin dauden garapenerako lankidetza programetara bideratutako
aurrekontu esleipen modura .
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02

03

Getxo jarduera ekonomikoa egiteko aukerak eskaintzen dituen
hiria izan dadin aurrerapausoak ematea (tokiko garapen iraunkorra,
sormenarekin eta berrikuntzarekin).

Getxo gozatu. Bizi-kalitatea, kultura, aisia, kirola eta proposamen
berritzaileak ekipamendu berrietan.

• Getxo udalerriko esparru ekonomiko estrategikoak dinamizatu eta
garatzeko bultzada ematea.

• Fadurako instalazioak egokitzea “Habitat” proiektuarekin jarraitzeko (ohitura
osasungarriak ezarri eta garatzea): Fadurako Kirol Parke Publikoa irekitzea.
• Kulturako Plan Estrategikoa ebaluatzea eta garatzea “Andrés Isasi” Udal
Musika Eskolarekin eta Getxoko Kultur Etxearekin elkarlanean.
• Haur eta gazteei zuzendutako udal politikak bultzatzea (Bebeteka, haurren
liburutegia eta Gaztelekua Romo Kultur Etxean, Gaztelonjak programa,
sustapen, aisialdi hezitzaile eta informazio programak, etab.).
• URA proiektua Gobela ibaia ingurumenari dagokionez berreskuratzeko eta
hidraulikoki egokitzeko, III. fasea, Errekagane, IV. fasea, Fadura, eta hurrengo
jarduketak.
• Algortako Getxo Antzokia-Musika Eskola gunea kudeatzeko obren amaiera .
• Romo kultur etxean aurreikusitako zerbitzuak kudeatzea .
• Punta Begoñako galeriak berreskuratzeko eta haien balioa nabarmentzeko
proposamena .
• Errekaganeko udal ekipamendua gizarteratzea eta abian jartzea.
• Areetako Geltokia Plaza parte hartze klabean berriztatzeko eta birgaitzeko
proiektuaren definizioan aurrera egitea.

• Enpresei zuzendutako zerbitzuak indartzea (enpresa mintegi berria
Benturillenan, Getxo Elkartegia...).
• Zonalde misto bat sustatzea, jarduera ekonomikoak eta egoitza jarduna
uztartuz, Martiturri-Zubilletan.
• Turismoa finkatu eta modu iraunkorrean garatzea, besteak beste
horrelako estrategien bitartez: gure turismo baliabide nagusien balioa
agerraraztea, produktu berriak sustatzea, sektoreko eragileekin
elkarlanean aritzea, etab.
• Bilboko Portu Autonomoarekin elkarlanean eta lankidetzan aritzea, itsas
bidaien geltoki berria martxan jarri eta horretatik eratorritako aukerak
abiarazteko.
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05

Emakume eta gizonen berdintasunerako politikak bultzatzea.

Gobernantza: gardentasuna, parte hartzea, open data eta kudeaketa
aurreratua, antolaketa eta baliabide propioak hobetzeko.

• Berdintasunerako IV. Plana egin eta garatzea.

• Gobernu Irekiko politikak bultzatzea (Gardentasuna, Parte hartzea eta
Open Data).
• Portu Zaharreko auzotarrekin batera egindako lanean aurrera egiten
jarraitzea espazio adierazgarri hori hobetzeko eta jarduteko hirigintzako
irizpideak ezartzeko..
• Udal organigrama berria prestatzea, bertako lanpostuen zerrenda egokitzeko eta kudeatzeko beharrizan berriei erantzuna emateko.
• Lanpostuen balorazioa .
• Koordinazio teknikoko foro berriak sortzea eta bultzatzea (antolaketa
batzorde teknikoa…).
• Modernizazio teknologikoko plana egin eta ezartzea .
• Barne komunikazioa, gardentasuna eta partaidetza hobetzea .
• Martikoenan kokatutako udal brigadak berrantolatzea.
• Kudeaketa aurreratuko eredua zabaltzea (Aurrerabide).
• Langileen promozio bertikala eta horizontala erraztea.
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06
• Etxebizitzen eraikinak modu iraunkorrean birgaitzeko Udal
Plana prestatzea (EATen araudiak kudeatzea, Irisgarritasuna eta
Eraginkortasuna).
• Irisgarritasuneko, trafikoko eta aparkatzeko ekimenak Algortan:
Algortako Manuel Gainza parkearen azpian lurpeko txandakako
eta egoiliarrentzako aparkalekua.
Algortako etorbidea eraldatzea Telletxetik Mariandresenaraino.
Alangoko udal-etxebizitzetan egoiliarrentzako aparkalekua
erabiltzen hastea.
Euskal Herria kalea eraldatzea Mariandresena eta Amezti
bitartean.

Getxo iraunkorrerantz aurrerapausoak ematea (ingurumen politikak
egitea, baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea, eta mugikortasuna).
• Hondartzen mantentze-lanetan aurrera egitea, ondare natural gisa,
besteak beste, garbiketa arloan, ingurumen ziurtagirien arloan… mota
desberdinetako beharrizanei erantzuna emanez.
• Hiri hondakinen murrizketa, berrerabilera eta birziklapena sustatzea.
• Hiri hondakin solidoen bilketa, garbiketa eta lorezaintza hobetzea
herritarren iritziarekin, honako hauek ezarriz: adierazleen sistema bat eta
Ingurumeneko Foroari lortutako jarraipen talde bat.
• Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plana (HMIP) lantzea, modu parte
hartzailean, jarduteko esparruei ekinez, esaterako zirkulazioa eta
aparkalekuak, bizikletaz ibiltzeko sarea eta oinezkoen mugikortasuna.
• Arreta-bulegoa sortzea etxebizitzen eraikinak iraunkor birgaitzeko,
Eraikinen ikuskapen teknikoen (EIT), irisgarritasunaren eta
eraginkortasun energetikoaren kudeaketa errazteko.

Sarbide mekaniko berriak gaitzea (Areneondo–Arene igogailuekin
jarraitzea) eta Portu Zaharrerako igogailu berriaren proiektua.
• Hitzarmena Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Makaleta etorbidea
urbanizatzeko Salsiduko biribilgunetik Fadurako biribilgunera, une
honetako foru errepidea inguruko bizilagunentzako kale atseginago,
seguruago eta lasaiago bihurtuz.
• Elkarlana Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin (BGP), Ibarbengoako metro
geltoki berria eta aldirietako aparkalekua irekitzeko.
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08

Euskararen erabilera normalizatzeko aurrerapausoak ematea
eta euskal kultura bultzatzea.

Hiria mantentzeko oinarrizko zerbitzuak eta herritarrentzako
segurtasun-maila egokia bermatzea.

• Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) ebaluatzea eta garatzea,
gizarte eragileekin eta elkarteen sarearekin (euskalgintza) elkarlanean eta
koordinazioan.

• Herritarren segurtasunean sakontzea, bide hauen bitartez:

• Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) garatzea udal administrazioaren
barne esparruari dagokionez.

Herritarrengandik gertuago dagoen polizia zerbitzua.
Udal Larrialdi Plana garatzea
• Ur eta argiztapen zerbitzuen iraunkortasuna eta elementu mekanikoen
mantentze-lana.

