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Gobernuak ez du perfektua izan behar; praktikoa izan 
behar du. 

Aristoteles (K.a. 384-K.a. 322) Filosofo greziarra.  

 

Herria zoriontsu izan dadin nahi duen eta nola lortu 

badakien gobernua da gobernurik onena. 

Thomas Macaulay (1800-1859) Historiagile eta 

politikari britainiarra.  

 

      

Aurrekariak eta justifikazioa 

Zertarako Legegintzaldiko Plana? 

Udal Gobernu Taldearen gidaritzan bigarrena dugun  legegintzaldi honen lehenengo hiru hilabeteak 

igaro ondoren, egindakoa ebaluatu ostean  eta Urretxuk datozen urteetan izango dituen erronkei 

buruz nahitaez egin beharrekoa den hausnarketa egin eta gero, komunitatearentzako hobekuntzetan 

eta udal-antolaketaren aldaketan sakontzen jarraitzea proposatu genuen, antolaketa hori 

eraginkorragoa eta urretxuarrengandik hurbilago dagoena izan dadin. Horretarako, Legegintzaldiko 

Plana planteatu genuen, bizia, praktikoa eta gauzatu daitekeena, hain zuzen. COVID-19aren eraso 

honek indartu egin du plan honek duen izaera bizi eta dinamiko hori, 2019ko irailean doitu egin baita 

jatorrizko bertsioa,  udalbatza guztiarekin partekatuta. 

 

Lehentasunak identifikatzea eta etengabeko aldaketak eta eskakizun amaigabeak dituzten arloak 

baliabidez hornitzea eskatzen du abangoardiako kudeaketa publikoak.  

Erakunde batek planteatzen dituen lehentasunezko helburuak denboran zehar kudeatzeko gai izatea 

eskatzen du plangintza estrategikoak, eta, horren ondorioz, erakundeei benetan izan nahi dutena 

izaten laguntzea. Plangintza estrategiko argi batek erabakiak koordinatuta eta bata bestearen atzetik 

hartzen lagunduko die eragile politiko edo teknikoei, bai gure toki-administraziokoei, bai lortu nahi 

ditugun helburuak lortzeko lankide izango ditugun gainerako eragile publiko edo pribatuei. 

Baina plangintza estrategikoa ez da nahikoa. Berrikuntza funtsezko elementua da, erakunde batek 

balio publikoa sortzeko zabaldu nahi dituen helburuen eta balio-sorkuntza hori hedatu behar den 

testuinguru aldakorren arteko lotura egiteko. 

 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=609


COVID-19a 

COVID-19aren pandemiak osasun publikoaren krisia ekarri du, baina, aldi berean, ekonomia errealari 

eragiten ari zaio, eta, beraz, litekeena da gure komunitatean desoreka sozial handiagoak sortzea. 

Hilabete gutxian, eragin esanguratsua izan du gure lan-merkatuan, eta gogor kolpatu ditu jarduera 

ekonomiko guztiak.  

Gure tokiko jardueren mailan, premiazkoa da konponbideak bilatzea, langabeziaren gorakadaren 

eragin ekonomikoak eta sozialak garrantzitsuak eta epe luzekoak izan baitaitezke. 

Horregatik, pandemiaren bilakaerak baldintzatuko ditu Legegintzaldiko Planak bere ardatz, helburu 

estrategiko eta ekintza guztietan planteatzen dituen neurriak. Era berean, legegintzaldiko probarik 

gogorrena dugu aurrean lidergoari begira, datorren normaltasunerako gure bidea bilatzean datzana, 

hain zuzen. 

Gure misioa 

Zein da gure lana? 

Urretxuko Udala tokiko administrazio publikoa da, herritarren zerbitzura dagoena, eta, horregatik, 

ezaugarri hauek dituen administrazioa izaten jarraitu nahi dugu:  

• PROAKTIBOA ETA BERRITZAILEA, etengabe berrikuspen- eta bilakaera-prozesuan dagoena, 
herritarrei zerbitzuak emateko modua berritzeko eta hobetzeko, pertsonek dituzten behar 
aldakorrei modu eraginkorragoan erantzun ahal izateko. 
 

• HURBILEKOA, IREKIA, GARDENA ETA GERTUKOA. Herritarren eta enplegatu publikoen parte-
hartzea sustatzen duen administrazioa, eta jasotzen dituen eskaerei, proposamenei eta 
ekarpenei beti erantzuten diena. 
 

• ERAGINKORRA. Politika eta kudeaketa egoki lerrokatuta dituena, lidergo sendo eta 
konprometituarekin bi alderdietan. Helburu eta konpromiso argi eta neurgarriak dituen 
administrazioa. 
 

• ETIKA eta ERANTZUKIZUN publikoarekin konprometituta dagoena, eta baita GARAPEN 
JASANGARRIAREKIN, sozialarekin, ekonomikoarekin eta ingurumenaren garapenarekin ere. 
 

• Gizonen eta emakumeen arteko BERDINTASUNA zeharkako politika izan behar duela ulertzen 
duena, udaleko sail guztiei eragingo diena; halaxe egingo du EUSKARAREN sustapenarekin ere. 

 

 

• Plangintza honetan COVID-19a agertzeak, gainera, maila desberdinetan eta zeharka, 5 
ezaugarri gainjartzera eta inplementatzera behartuko gaitu: ERRESISTENTZIA, ERABAKIMENA, 
BERRIRO SORTZEKO GAITASUNA, BERRIKUNTZA ETA KOMUNITATERA ITZULTZEA, ahalik eta 
zerbitzu-estandar handienari eusteko. Horrek, gutxienez, lan-ardatz guztietan zeharkako 3 arlo 
estrategiko aztertzea eskatzen du: 



- Diru-sarrerak berreskuratzea. 
- Ikusgarritasunerako, arintasunerako, eraginkortasunerako eta herritarrekin 

konektatzeko kanal berriak berreraikitzea eta sortzea, irtenbide digitalak bizkortuz. 
- Barne-antolaketa berriz pentsatzea. 

 
 
 
 
 

 

Misioa da udalaren izateko zio edo arrazoia. Orainean jartzen du 

arreta, eta etorkizunera begirako ikuspegia lortzeko erakundeak 

egingo duen ibilbidea definitzen du. 
  



Nola egin dugu plana? 

Legegintzaldiko Plan honen hasierako bertsioa egiteko prozesua alkatetzak eta gobernu-talde osoak 

gidatu dute, BKT (BarneKudeaketaTaldea) organoaren laguntzarekin. Azpimarratzekoa eta 

eskertzekoa da udaleko langileen lankidetza eta inplikazioa, horiei esker oinarritzen baita plan hau 

gure egoera eta errealitate zehatzari lotutako proposamenetan. Datozen lau urteetan udalaren 

antolaketarako lan-gida izan nahi du plan honek. Hobetu eta aldatu daitekeen tresna da; jarrera irekia 

du kanpoko ekarpenetarako, alderdi politikoek nahiz herritarrek egindakoetarako, eta urtero 

ebaluatuko eta kontrolatuko da. 

Gure ikuspegia 

Zer-nolako udala izan nahi dugu? 

Herritarrei zuzendutako udala izan nahi dugu, URRETXUARREN eta BISITARIEN nahiz gure udalerrian 

lan egiteko interesa duten PROFESIONAL GUZTIEN BEHARREI ETA ITXAROPENEI erantzungo diena. 

Pertsona horiek dira bikaintasunera eta berrikuntzara bideratutako giza talde profesional baten bidez 

udal-zerbitzu publiko eraginkor eta efizienteak emateko ardatz nagusia. 

 

Zer-nolako Urretxu eraiki nahi dugu? 

Urretxuarrok ezaugarri berezi bat dugu komunitatea eraikitzeko. Herriaren bizitzan parte hartzea 

gustatzen zaigu. Energia hori guztia bideratzea da udal-gobernuaren nahia, Urretxuk aurrera egiten 

jarrai dezan.   

Herritarrei entzuten jarraituko dugu, ahalik eta akordio gehien lortu ahal izateko. Alderdi politikoen, 

erakundeen, eragile ekonomiko eta sozialen eta herritarren beraien arteko lankidetza-eredua oinarri 

hartuta jarraitu nahi dugu gobernatzen. 

Urretxu bizia, dinamikoa, arrakastatsua eta ekintzailea nahi dugu. Ondorengo belaunaldiei gaur 

egungo herritarrek dituztenak baino lan, etxebizitza eta zerbitzu sozial hobeak eskainiko dizkien herria 

izatea nahi dugu. 

Hazten doan eta aurrera egiten duen herria, baina, aldi berean, garapen jasangarriarekin 

konprometituagoa, bai alderdi ekonomikoan, bai alderdi sozialean eta ingurumenari dagokionean. 

Euskadin errotutako Urretxu nahi dugu, bere nortasuna eta kultura ezagutzen eta sustatzen dituena, 

eta mundura eta munduko jendearengana irekita dagoena. Urretxuar berriei harrera egiten dakien 

Urretxu, eta denen arteko bizikidetza sustatzen duena. Bizikidetzarekin, berdintasunarekin eta 

elkarrekiko errespetuarekin konprometitutako Urretxu. 

Aurreko atalean azaldu dugun gure Ikuspegiaren emaitzek osatuko dituzte, gure Misioarekin bat 

eginda, legegintzaldi honetako gure gogoeta eta jarduketa guztiak arautuko dituzten ardatz 

estrategikoak. 



Gure balioak  

Gure balioei eusten diegu, eta gobernu-talde honen kudeaketan lehentasuna izan behar duten oinarrizko eta 

funtsezko printzipioak definitzen jarraitzen dituzte horiek: 

1. Eraginkortasuna: 
Lana lehenengo saiakeran ondo egitea. 
 

2. Efizientzia: 
Lana ahalik eta kostu txikienarekin egitea. 
 

3. Gardentasuna: 
Zer egiten dugun, nola egiten dugun eta zergatik egiten dugun azaltzen dugu. 
 

4. Hurbiltasuna: 
Herritarren zerbitzura gaude, iradokizunetara edota kritiketara irekita. 
 

5. Errespetua: 
Herritarren interesak eta premiak entzuten, erantzuten eta balioesten ditugu. 
 

6. Osotasuna: 
Zuzentasunez eta zintzotasunez jokatzen dugu. 
 

7. Entzute aktiboa: 
Proposamenak eta eskaerak entzuten ditugu, erantzun egokia emateko. 
 

8. Parte-hartzea: 
Urretxuko herritarrek politika publikoei buruzko erabakietan parte hartu ahal izateko 
mekanismoak erabiltzen ditugu. 
 

9. Justizia soziala: 
Inor ez alde batera uztea. Pertsona eta kolektibo zaurgarrienei zerbitzuak eta arreta soziala 
bermatzea, baina laguntzak zorrotz kontrolatuz beti, iruzurrak saihesteko. 

 

10. Oreka: 
Bizi-kalitatea eta herriko eremu guztietan (auzo eta baserriak barne) eskuragarri dauden 

zerbitzuak parekatzea, udalerriko eremuekiko tratuan beharrezkoa den proportzioari 

eutsiz. 

 

 
11. Asoziazionismoa: 

Tokiko elkarteek, erakundeek eta eragileek sortutako sinergia ustiatzea, belaunaldien arteko 

erreleboa sustatuz eta urretxuarren elkarte-sarearen aberastasuna zabalduz. 

 



Gure ardatzak eta helburu estrategikoak 

Udalaren jarduera egituratuko duten eremu handiak biltzen dituzte horiek, aurreko legegintzaldian trazatutako 

bideari jarraitu ahal izateko, eta MISIOA/IKUSPEGIA korrelazioaren esparruan, eta gure balioetan oinarrituta, 

IKUSPEGI horretarantz aurrera egiteko. 

Hauek dira Legegintzaldiko Plan honen ARDATZAK, 2016-2019 aldian garatutako planean jasotakoei jarraipena 

ematen dietenak: 

 

1. Jarduera ekonomikoa, garapen ekonomikoa eta enplegua: 
Egonkortasun handiagoko testuinguruan, planak lan proaktiboaren aldeko apustua egiten 

jarraitzen du udal-eremuan, eskualdeko egiturekin koordinatuta, eta eragile guztiak, 

publikoak nahiz pribatuak, helburu bakar baterantz bideratzeko helburuarekin: enplegua 

eta jarduera ekonomikoa sortzeari lehentasunik handiena ematea. 

 
2. Zorroztasun ekonomikoa eta gardentasuna udal-kudeaketan: 

COVID-19a dela-eta aurreikusitakoa baino ezegonkortasun handiagoko testuinguru 

honetan, planak lan proaktiboaren aldeko apustua egiten jarraitzen du udal-eremuan, 

eskualdeko egiturekin koordinatuta, eta eragile guztiak, publikoak nahiz pribatuak, helburu 

bakar baterantz bideratzeko helburuarekin: enplegua eta jarduera ekonomikoa sortzeari 

lehentasunik handiena ematea. 

Diru-bilketarako dugun gaitasunaren aldeko apustua egiten jarraitu behar dugu, gure 

zergak eta tasak kudeatzeko eta biltzeko orduan eraginkorrak izan behar dugulako, hortik 

etortzen baita gure zerbitzuak hobeto ematea bermatu dezaketen diru-sarreren zati bat; 

baina beste urrats bat ere egin behar dugu: teknologia berriek ere gure baliabideen 

kudeaketa eraginkorragoa eta, aldi berean, gardenagoa lortzeko balio behar dute. 

Eta baliabideen kudeaketa hori urretxuarrekin batera egin behar dugu, eta euro bakoitza 

non, nola eta zergatik gastatzen den edo inbertitzen den azaltzen eta argitzen jarraitu behar 

da. 

 

3. Hiri-garapen harmonikoa eta jasangarria: 
Errespetuzko hirigintza teknikoa, arrazoitua, orekatua, gardena eta zintzoa sustatzea. Hori 

guztia hazkunde- eta modernizazio-esparru baten barnean. Aparkalekuaren eta 

mugikortasunaren arazoei hobeto erantzuteko oinarriak ezartzea, ahal denean eta 

elkarrenganako errespetuan oinarrituta, Urretxuko eta Zumarragako herritarren interesak 

uztartuz. Erantzun azkarra eta arina auzoko premiei. Parkeak, plazak, industrialdeak, 

aparkalekuak, bide-sarbideak, instalazioak, azpiegiturak, garbiketa, hondakinen kudeaketa, 

segurtasuna, irisgarritasuna, eraginkortasun energetikoa eta ingurumena hobetzeko plana 

da. 

 



4. Inbertsio publikoa: 
Proiektu estrategikoak sustatzea, eta legegintzaldiaren hasieratik akordio zabalak bilatzea, 

Urretxuren etorkizunerako interes orokorrekoak diren proiektuetarako, bai eta plan honen 

denbora-esparrua gainditzen duten proiektuetarako ere; era berean, erakunde, elkarte edo 

enpresekin horien finantzaketa adostea, ahal den neurrian. 

 

5. Justizia soziala: 
Gizarte Ekintza Saila blindatzea, eta baliabide gehiago ematea, pertsona eta kolektibo 

zaurgarrienentzako zerbitzuak eta gizarte-arreta bermatuta, berdintasun- eta elkartasun-

printzipioetan oinarrituta, eta laguntzak zorrotz kontrolatuta. 

 

6. Urretxuren nortasun-ezaugarriak sustatzea: 
Urretxu udalerri euskalduna da, eta urretxuarrak inplikazio eta parte-hartze handia dute 

udalerriko kultura-, kirol-, gizarte- eta elkartasun-jardueretan. Elkarteei laguntzen jarraitu 

behar dugu beren proiektuen sustapenean; era berean, kultura- eta kirol-jarduerak 

praktikatzeko eta horiez gozatzeko eskaintza hobetzen eta eguneroko komunikazioan 

euskararen erabilera bultzatzen jarraitu behar dugu, bai eta dagoeneko gauzatzen diren 

elkartasun-jarduerei eta datozen urteetan antolatuko direnei erantzuten eta babesa ematen 

ere. 

GARAPEN 
EKONOMIKOA

ZORROZTASUNA 
ETA 

GARDENTASUNA

HIRI-GARAPENA

INBERTSIO 
PUBLIKOA

JUSTIZIA SOZIALA

NORTASUN-
EZAUGARRIAK



Gure Legegintzaldiko Plana 

Plan hau garatuko den esparru orokorra definitu ondoren, 2019-2023 aldirako gure bigarren 

Legegintzaldiko Plana zehaztuko dugu. Gure IKUSPEGIA lortzeko eta gure BALIOEKIN bat etorriz gure 

helburuak betetzeko formalki aukeratutako eta lehenetsitako ekintzen multzoa da plan hori.  

Azken urte hauetan, testuinguru berri bat azaleratu da, eta udalok tokiko kudeaketa testuinguru 

horretan garatu beharko dugu. 

1. Kontuan hartu behar ditugu esparru horri nabarmen eragiten dion araudi berriak: 
a. Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko Lege Organikoa. 
b. Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko Legea. 
c. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko 

Legea. 
d. Euskal Udal Legea. 
e. Sektore Publikoko Kontratuen Legea. 

 
2. Joera ekonomikoek eta sozialek gizarte osoari eragiten diote, baina, bereziki, Toki 

Administrazioari. Besteak beste, honako hauek aipa ditzakegu: 
a. COVID-19a. 
b. Teknifikazioa, bizitzaren esparru guztietan. 
c. Biztanleriaren zahartzea. 
d. Pobrezia-poltsak oso kolektibo espezifikoetan. 
e. Jasangarritasunarekiko gero eta kezka handiagoa. 

 
3. Udal mailan jasan ditugun aurrekontu-murrizketak areagotu egin dira pandemiaren ondorioz, 

eta hurbileneko industria-ehunaren bilakaeran eragina izan du horrek. Bide horretatik diru-
sarrerak ez dira gehitzen ari, eta gizarteko premiak, berriz, etengabe handitzen ari dira, argi 
eta garbi. 
 

4. Azken garai hauetan gizarteak egindako eskaera garrantzitsuek Toki Administrazioaren eta 
herritarren arteko harreman-eredu berri bat sortu dute. Honako kontzeptu hauetaz ari gara: 
gardentasuna, parte-hartzea, arrazionalizazioa, portaera etikoa, eredugarritasuna, etab. 
 

Udalak, beraz, onartu behar du, alde batetik, Urretxuri eta urretxuarrei balioa emango dien 

administrazio gisa eratu beharra duela, lurralde-aktibo gisa, kalitatezko zerbitzu publikoak emanez; 

eta, bestetik, gobernu gisa, jarduera ekonomikoarekin, jarduera industrialarekin, enpleguarekin, 

kultura-dinamismoarekin, jasangarritasunarekin, integrazio sozialarekin eta abarrekin lotutako 

proiektuetan oinarritutako proiektu partekatu baten formulazioa sustatuz eta horretan parte hartuz. 

Ondoren, gure helburu zehatzak, horiek lortzeko aukeratutako ekintzak, eta horiek garatzeko 

arduradun politiko eta teknikoak jasotzen ditugu, bai eta kronograma bat ere, prozesuen arabera 

antolatuta guztia: Garapen Ekonomikoa eta Industriala, Tokiko Merkataritza eta Turismoa, Landa 

Ingurunea, Gobernu Irekia, Ogasuna, Barne Antolaketa eta Langileen Antolaketa, Gizarte Ekintza, 

Berdintasuna, Obrak eta Inbertsioak, Azpiegituren Mantentze Lanak, Hirigintza, Ingurumena, 



Mugikortasuna eta Zirkulazioa, Segurtasuna, Bakea eta Bizikidetza, Kultura eta Hezkuntza, Kirola, 

Jaiak, Euskalduntze Integratzailearen Sustapena, Gazteria eta Iparragirre 2020. 

22 prozesu horietatik 4k zeharkako izaera dute, gure iritziz, eta, beraz, ekintza zehatzetan 

inplementatu beharko dira, eta isla eta eragina izan beharko dute gainerakoetan. Hauek dira 

zeharkako izaera hori dutenak: Euskalduntzearen Sustapena, Ingurumena, Berdintasuna eta Gobernu 

Irekia. 

Aurrez adierazi den bezala, kontuan hartuko dugu pandemiaren eragina ondoren azalduko diren lan-

ardatz guztietan, gizartearen, ekonomiaren eta osasunaren esparruetan pandemiak izan duen 

eraginagatik. 

Azkenik, eta labur-labur, funtzionamendurako egitura berria jaso da hiru batzordetan; legegintzaldi 

honetan berritasun gisa ezarri da, eta ondorengo fitxetan garatutako prozesuekin eta ekintzekin 

lotuta dago. 
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ANTOLAKETA-

BATZORDEA 

Barne-antolaketa (6) 

Ogasuna (5) 

Ondarea (7) 

Garapen ekonomikoa eta 

industriala (1) 

Comercio y turismo local (2) 

Langilegoa (6) 

LURRALDE-

BATZORDEA 

Hirigintza (12) 

Obrak eta inbertsioak (10) 

Azpiegituren mantentze-

lanak (11) 
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Segurtasuna (15) 
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Gardentasuna eta 

herritarrekiko arreta (4) 

Bakea eta bizikidetza (16) 

* Titulu bakoitzaren zenbakia ondorengo orrietan aurkituko duzuen prozesuko zenbakiari dagokio 
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Garapen ekonomikoa eta industriala 

Tokiko merkataritza eta turismoa 

Landa-ingurunea 



 

 

  

1 PROZESUA  GARAPEN EKONOMIKOA ETA INDUSTRIALA 

EKINTZA 1.1 
Urola Garaiko 2018-2021 Lehiakortasunerako Estrategiaren esparruan, haren  

eguneratzeetan eta COVID-19rako egokitzapenetan jasotakoa zabaltzea Urretxun 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

Urola Garaiko Lehiakortasunerako Estrategia 7 ardatz estrategiko handiren inguruan eratzen da, eta ardatz 
horiek, elkarrekin, hogeita hamar jarduketa-ildo inguru biltzen dituzte. Horietatik, plan honetarako 
interesgarritzat jotzen dira, esparru orokor gisa, honako hauek: 

 
01.1. Tokiko foru industriala indartzea. 
02.2. Laguntza-eremuan (mendekotasuna eta desgaitasuna) garatzeko aukerak aztertzea. 
02.4. Ekonomia zirkularraren inguruan gaitasunak eta aukerak esploratzea. 
02.5. Bertatik Bertara ekimena birkokatzea eta bultzatzea, nekazaritzako elikagaien sektorean. 
02.6. Ahalmen turistikoa aprobetxatzea. 
02.7. Urola Garaiko kokapen geoestrategikoaren ahalmenak esploratzea. 
04.1. Eragile publiko eta pribatuen artean kudeaketa eta jarduketen proposamen  bateratua egitea, lurzoruaren 
kudeaketaren eta birmoldaketaren inguruan: erakunde arteko mahaia. 
04.2. Eskualdeko eragileen artean merkataritza-politika proaktiboa eta koordinatua antolatzea, ekimenak 
erakartzeko. 
05.1. Ekintzailetza eta enpresa-ideia berriak abian jartzea bultzatuko duen inguru bat finkatzea. 
05.2. Barne-ekintzailetzako proiektuak sortzen laguntzea. 
05.3. Gizarte-ekonomiako enpresak sortzeko ekimenak txertatzea. 
06.1. Inklusiorako eskualdeko sarea eratzea eta abian jartzea. 
06.2. Ad hoc prestakuntzako eta enplegurako prozesuak sortzea, bazterketa-arriskuan dauden kolektibo 
espezifikoentzat. 
07.1. Gobernantza-eredua eraikitzen laguntzea.  



 

1 PROZESUA  GARAPEN EKONOMIKOA ETA INDUSTRIALA 

EKINTZA 1.2 

Eskualdeko eta inguruko eskualdeetako enpresen inbertsio-gaitasunak aztertzea 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 

• Zerbitzu- eta industria-enpresentzat egon daitezkeen kokapenen azterketa proaktiboa. 
 
• Sustatzaileen betekizun funtzionaletarako hirigintza-aurreikuspena eta -egokitzapena, inbertsio berrien 
kokapen egokiena zehazteko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 PROZESUA  GARAPEN EKONOMIKOA ETA INDUSTRIALA 

EKINTZA 1.3 

 
Inbertitzaile izan daitezkeenen arreta bereganatzea, udal-eremuan eskuragarri 
dagoen industria-lurzorua eskainiz 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
• Irimoko eremu osoari balioa ematea eta irtenbide ekonomiko bideragarri bat ematea, arreta berezia jarriz 
Sarraldeko udal-lurzatian, jarduera ekonomikoak egin eta bertan enplegua sor dadin ahalbidetzeko, bai eta 
Irimoko fabrika zaharreko lursailean Telleria Tailer Mekanikoak ezartzearen sinergiak aprobetxatzeko ekintzak 
ezartzen jarraitzeko ere. 
 
• Arcelor Mittalen 32.000 metro koadro aktibatzea Urretxuko udalerrian, Kaminpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 PROZESUA  GARAPEN EKONOMIKOA ETA INDUSTRIALA 

EKINTZA 1.4 

Gizarte-berrikuntzako proiektuak garatzea, ekonomia berdearekin lotutako 
enpresa-ekimenen ezarpena sustatzeko, kolektibo kalteberentzat enplegu-aukerak 

sor ditzaten 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
• Ekonomia berdea: Enplegu berdea ekonomiaren eta ingurumenaren arteko harremanetan sortzen da, eta 
hazteko eta enplegua sortzeko potentziala gizarte eta ekonomia jasangarriagoen garapenarekin estuki lotuta 
dago. 
 
- Ekonomia berdeak, besteak beste, honako hauekin lotutako enpleguak biltzen ditu: 
- Nekazaritza oihartzuna, hurbiltasuna eta merkaturatzea. 
- Turismo jasangarria. 
- Gune babestuen eta baso-jarduera jasangarrien kudeaketa. 
- Landa-eremuetan IKTak ezartzea. 
- Klima-aldaketa arintzea eta horretara egokitzea. 
- Garraioa eta mugikortasuna. 
- Ekologia industriala. 
- Hondakinen kudeaketa eta birziklapena. 
- Eraikinen eraginkortasun energetikoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 PROZESUA   TOKIKO MERKATARITZA ETA TURISMOA 

EKINTZA 2.1 

Tokiko merkataritzari ematen zaion laguntza orokorra haunditzea 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
• Mankomunitateak, Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoak, edo Zumarragako Udalarekin lankidetzan, 
definitzen dituen estrategiei laguntzeko, jarduera zehatzak garatuko dira dauden eremu eta saltokiak 
indartzeko: garbiketa, aparkalekua eta trafikoa, argiztapena, azoka edo ekitaldien kokapena, Gabonetako 
erakusleihoen lehiaketa, prestakuntza ekonomikoa, etab. 
 
• Urretxuko udalerrian ekintzailetza sustatzeko eta enpresa-lehiakortasuna hobetzeko berariazko laguntzak 
ematen jarraitzea, horien egokitasuna aztertuz eta, hala badagokio, egokituz. 
 
• Marketin-jarduerak eta udalerrian dagoen merkataritzaren irudia eta sektorean sortzen diren ekimen berriak 
babestea: tokiko merkataritza-mahaia, jarduera zehatzak, denboraleen kanpainak, etab. 
 
• Kirol- eta kultura-jarduerak udalerriko saltokiekin eta haien merkataritza-gaitasunekin lotzea, ekitaldi horiek 
merkataritza-erakargarri gisa erabiliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2 PROZESUA  TOKIKO MERKATARITZA ETA TURISMOA 

EKINTZA 2.2 

 
Urretxuko Merkataritza Suspertzeko Plan Berezia onartzea eta haren Ekintza 
Plana ezartzea 

 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

• Urretxuko PERCO onartzea. 
• Urretxuko merkataritza-sektoreari laguntzeko jarduerak gauzatzea, bisitariak erakartzeko eta egoiliarrak 
kontserbatzeko, herria animatuz eta integratuz, hiru lan-ildotan oinarrituta: 
 
1. lerroa: merkataritza-gunean esku hartzea: 
1. Eskaintzaren eta hiri-paisaiaren ikusgarritasuna. 
2. Mugikortasuna bultzatzea. 
3. Aparkalekua erraztea. 
4. Iparragirre 2020 proiektua. 
5. Hirigune historikoaren proiektua. 
 
2. lerroa: eskaria sustatzea: bisitariak eta erosleak erakartzea: 
1. Egoiliarrengana hurbiltzea. 
2. Hutsik dauden lokalen okupazioa. 
3. Produktu propioak. 
 
3. lerroa: lankidetza eta lankidetza sustatzea eta indartzea: 
1. Merkataritza Mahaia. 
2. Merkataritza-estrategia sustatzea. 
3. Hitzaldiak eta prestakuntza. 
4. Transmisio-zerbitzua. 
5. Urretxu Service. 
6. Agenda eta elkarteak. 

 
 



 

 

2 PROZESUA  TOKIKO MERKATARITZA ETA TURISMOA 

EKINTZA 2.3 

 
Hirigune historikoaren eremua suspertzeko plan espezifiko bat egitea, lau urteren 
buruan gauzatu beharrekoa. 

 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

• Erakargarritasuna berreskuratzean oinarritutako berraktibazio-prozesu bat da, herritarren arreta ardazten 
duen ikuskera integral baten pean, eta hainbat ardatzi eragin behar die: Ekonomia eta merkataritza, kultura, 
turismoa, bizitegia, estetika eta hirigintza (irisgarritasuna eta mugikortasuna). 
 
• Jarduera ekonomiko-komertzialen orientazioak berezitasunera jo behar du, eta, beharbada, hasieran, taldeka 
egin behar dira, hau da, taldeka edo elkarteka (artisautza, lehen sektorea, merkatariak). 
 
• Ekintzaileentzako laguntza-zerbitzu bat diseinatu beharko da, plan honen exekuzio integralaren berezitasunak 
jasoko dituena eta inplementazioan lagunduko diena. 

 
 

 

 

 



  

2 PROZESUA  TOKIKO MERKATARITZA ETA TURISMOA 

EKINTZA 2.4 

 
Urretxuren irudia bultzatzea historiaren eta naturaren inguruan 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

• Hirigune historikoaren berezitasunari, Tourseko San Martin elizari, jauregi etxeei, Errege Bideari eta urretxuar 
pertsonaia historiko bereziei balioa ematea. 
 
• Mineralen eta fosilen museoari balioa ematea. 
 
• Aparteko ingurune natural baten balioa nabarmentzea: Santa Barbara ermitaren ingurune naturala, Irimo 
mendiaren inguruko mendi- eta geologia-ibilbideak. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2 PROZESUA  TOKIKO MERKATARITZA ETA TURISMOA 

EKINTZA 2.5 

 
Aterpetxea eta Santa Barbarako instalazioak sustatzea, turismoa erakartzeko gune 
gisa 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
• Zerbitzua emateko kontratazioa finkatzea. 
 
• Kalitate-sistemak eta eskaintzen diren zerbitzuen merkataritza- eta komunikazio-plan bat ezartzen laguntzea. 
 
• Inguruari eta udal-instalazioei lau urterako inbertsio- eta mantentze-plana ematea. 
 

  



2 PROZESUA  TOKIKO MERKATARITZA ETA TURISMOA 

EKINTZA 2.6 

 
Inaziotar Ibilbidea 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

AURREKONTUA   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
• Urretxu Inaziotar Ibilbidearen 1. etaparen amaiera da eta 2022an Loiolako San Inaziok Manresaraino egin zuen 
ibilbidearen 500. urteurrena betetzen da. Beraz, Inaziotar Ibilbidearen barruan Urretxu kokatu dezaketen 
alderdiak indartzea: hiriko seinaleak, udal aterpetxea, herrian eskaintzen diren museo eta zerbitzuak, baita bidean 
dauden beste udalerri batzuekiko harremanak ere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



3 PROZESUA   LANDA INGURUNEA 

EKINTZA 3.1 

 
Lehen sektorearen jarduera indartzea 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 
• Tokiko ekoizleei eta haien produktuak merkaturatzen laguntzea. Beste erakunde batzuen laguntzarekin, 
baserritarrei laguntzeko berariazko bi proiektu bultzatzea: bertatik Bertara eta Iturbe Beheko baserriaren 
ondoan egindako betelanaren 80.800 metro karratuak lehen sektorerako berreskuratzeko proiektua. 
 
• Hurrengo belaunaldiek gure baserrietan landa-jardueraren jarraipenari buruzko azterketa egitea. 

 
 
 
 

 

 

  



 

3 PROZESUA   LANDA INGURUNEA 

EKINTZA 3.2 

 
Erabilera publikoko bideak eta pistak hobetzea 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA BARNE ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 

• Aurreko legealdian Bideen Inbentarioa onartu ondoren, udal-ordenantza bat egin eta onartuko da, udalerriko 
landa-bide publikoen erabilera eta kontserbazioa arautzeko. 
 
• Erabilera publikoko bideak eta pistak konpontzen jarraituko da, lau urteko plan baten barruan eta dauden 
egoeraren eta ematen duten zerbitzuaren arabera. 
 
• Santa Barbara inguruko oinezkoen eta bideen mugikortasuna aztertu eta hobetuko da. 
 
• Bide publikoen saretik Iturbe Beheko baserritik gertu dagoen betelanerako sarbide bat egiteko aukera 
aztertuko da eta, hala badagokio, egingo da. 

 
 



ZORROZTASUN EKONOMIKOA ETA 

GARDENTASUNA KUDEAKETAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernu irekia 

Ogasuna 

Barne antolaketa eta langileena 

Ondarea 



4 PROZESUA  GOBERNU IREKIA 

EKINTZA 4.1 

 
Jokabide eta Gobernu Onaren Kodea eguneratzea Urretxuko Udalean 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

 
Esparru publikoan gobernu ona, administrazio ona eta etika sustatzeko prozesu honetan, 2019-2023 
Legegintzaldiko Plana onartu ondoren, aurreko legegintzaldian onartutako Jokabide Kodea eta Gobernu Onaren 
Kodea eguneratuko da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4 PROZESUA  GOBERNU IREKIA 

EKINTZA 4.2 

 
Gobernu irekiaren estrategia ezartzea Urretxuko Udalean 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

 
• Gobernu irekia ezartzeak bi helburu nagusi ditu: 
 
1. Gobernu-ekintzaren eraginkortasuna handitzea (balio publikoaren arabera neurtuta/komunitate zabalago eta 
barneratzaileago bat eraikitzea, non herritarrak hobeto dauden). 
 
2. Testuinguru sozial arduratsuagoa sortzea, non herritarrek lehentasuna izango duten politika publikoen 
diseinuan eta ezarpenean. 
 
• Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen VI. tituluak gobernu irekiaren irismena eta helburu 
orokorrak ezartzen ditu: 
O Gobernu  irekiaren atari bat garatzea, herritarrek modu erraz eta zuzenean lor dezaten udal-kudeaketarekin 
lotutako informazio guztia. 
O Herritarren parte-hartze prozesuak arautzea, eraginkorrak, efizienteak eta orokorrak izan daitezen. 
 

. 4.3, 4.4, 4.5 eta 4.6 ekintzek helburu orokor horiek garatzen dituzte. 

 

 

  



 

4 PROZESUA  GOBERNU IREKIA 

EKINTZA 4.3 

Gardentasun-ataria garatzea eta egokitzea 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

 
• Gardentasunaren atarian herritarren eskaera handiena pizten duten funtsezko datu publikoak identifikatu eta 
integratuko dira: 
- Erakunde-, antolamendu- eta plangintza-informazioa. 
- Ekonomiari, aurrekontuei eta ondareari buruzko informazioa. 
- Kontratuei eta hitzarmenei buruzko informazioa. 
- Laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa. 
- Langileen arloko informazioa. 
- Gizartearekiko harremanak eta herritarren parte-hartzea. 
 
• Gardentasun-ataria egokituko da, herritarrentzako diseinu erakargarri, irisgarri eta dinamiko baten bidez, 
datuak eta informazioa modu estentsiboan integratuz. 
 
• Gardentasunaren arloko informazioa kudeatzeko barne-protokoloa idaztea eta ezartzea. 

 

 

  



 

4 PROZESUA  GOBERNU IREKIA 

EKINTZA 4.4 

 
Herritarrek parte hartzeko eredu bat definitzea 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

 

• Udal Antolamendurako Araudi bat egin eta onartzea, indarrean dagoena eguneratuko duena, arau-esparru 
berria, udal-antolamenduaren erronka berriak eta gobernu irekiaren udal-estrategia txertatuz. 
 
• Inplikatutako eragileek eremu horretan hainbat jarduketa abiaraztea erraztuko duen erregelamendu bat 
egitea, onartzea eta ezartzea. 
 
• Erabilera-eskuliburu bat egitea, herritarren parte-hartzea udal-sailen eguneroko kudeaketan benetan, 
eraginkortasunez eta zeharka artikulatzeko. 
 
• Aukeratutako ereduan, araudian eta erabilera-eskuliburuan oinarritutako urteko partaidetza-plana diseinatzea 
eta definitzea. Herritarren parte-hartzea txertatzen jarraitu eta hobetuko da aurrekontuak egitean, auzoka, 
herritar elkartuekin eta elkartu gabeekin parte hartzean. 
 

 

 

 

  



 

4 PROZESUA  GOBERNU IREKIA 

EKINTZA 4.5 

 
Datu irekien eredu bat ezartzea 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

 
• Ekintza honen helburua da datuak eta informazioa, batez ere administrazio publiko guztiek daukatena, herritar 
guztientzat eskuragarri egotea. 
 
• Informazioa modu irekian eta berrerabilgarrian argitaratuko da, herritarrek eta enpresek kontsultarako, datu 
berriekin aberasteko edo horiekin aplikazioak eta zerbitzuak sortzeko erabili ahal izan dezaten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 PROZESUA  GOBERNU IREKIA 

EKINTZA 4.6 

 
Herritarrei kontuak emateko eredu bat ezartzea 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

 

• Kontuak ematea gobernantza publikoari eta gobernu onari laguntzen dioten tresnen oinarrizko 
zutabeetako bat da. 
 

. Ereduak legegintzaldiko plana, urteko udal-aurrekontuak, hartutako konpromiso politikoen bilakaera eta 

udalerriaren estrategia politikoaren edozein aldaketa hartu beharko ditu barne, eta herritarrei modu argi eta 
zuzenean azalduko die parte hartzeko ekimenen egoera. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 PROZESUA  OGASUNA 

EKINTZA 5.1 

 
Aurrekontu estrategikoak 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
• Legegintzaldiko planari lotutako epe ertaineko aurrekontu-egoera bat egitea. 
Legegintzaldiko planean aurreikusitako jarduerak pixkanaka aurrekontua kudeatzeko sisteman txertatzea. 
 
• Genero-ikuspegia pixkanaka txertatzea udal-aurrekontuak egitean eta aztertzean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5 PROZESUA  OGASUNA 

EKINTZA 5.2 

 
Udal finantzen kudeaketa arduratsua 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
• Udal-baliabideak modu arduratsuan, jasangarrian eta efizientean kudeatzea, finantza-egonkortasuna 
errespetatuz. 
 
• Inbertsioek udalerriarentzat ongizateari eta iraunkortasunari dagokienez duten kostu-etekina aztertzea, udalak 
emandako zerbitzuen benetako kostua kalkulatzea, eta horiek ebaluatzeko sistematika bat finkatzea. 
 
• Aurrekontu- eta finantza-kudeaketa optimizatzea: 
1. Gastuen eta fakturazio elektronikoaren zirkuitua hobetzea. 
2. Barne-kontroleko planak eta ekintza-planak gauzatzea, bai eta kontu-auditoretzak ere. 
 
• Zerga-bilketaren maila hobetzea, hainbat tributuren erroldak araztuz, eta kobraezinen kopurua murriztea: 
banku-helbideratzearen bidez borondatezko epean ordaintzea bultzatzeko neurriak finkatzea, bai eta 
premiamendu-prozeduretan hobekuntzak sartzea ere. 
 

. Aurrez aurreko ordainketa-mailak murriztea, banku-helbideratzea eta pasabidearen bidezko ordainketa 

bultzatuz, bai eta autolikidazio-sistema ezarriz ere. 
 

 
 

  



 

6 PROZESUA  BARNE ANTOLAKETA ETA LANGILEENA 

EKINTZA 6.1 

 
Izapideen eskuliburua zabaltzea 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
Udal izapideen eskuliburua egin eta udalaren webgunean jarri ondoren, beharrezkotzat jotzen da eskuliburu 
hori zabaltzea, herritarrek, oro har, jakin dezaten eta errazago egin ditzaten Urretxuko Udalarekin egin 
beharreko izapideak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

6 PROZESUA  BARNE ANTOLAKETA ETA LANGILEENA 

EKINTZA 6.2 

 
Barne-funtzionamenduko sistema berria 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 
Helburua da udal-zerbitzu eta -arloen funtzionamendu-sistema hiru informazio-batzorde iraunkorren udal-
egitura politiko berrira egokitzea: antolaketa, Herritartasuna eta Lurraldea. 
 
Zerbitzuen arduradun politiko eta teknikoen arteko harreman iraunkorren sistema, arloetako bilerak, arloen 
koordinazioa eta informazio-batzordeei informazioa eta proposamenak helaraztea egituratu behar da. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

6 PROZESUA  BARNE ANTOLAKETA ETA LANGILEENA 

EKINTZA 6.3 

 
Udal Antolaketa eta Jarduera Araudia 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 
Udal Antolaketa eta Jarduera Araudi berri bat egin eta onartuko da, 2008an onartutakoa ordeztuko duena. 
Araudi horretan, izan diren aldaketa guztiak jasoko dira, bai araudiari dagokionez, bai funtzionamenduari 
dagokionez. 
 

  



 

6 PROZESUA  BARNE ANTOLAKETA ETA LANGILEENA 

EKINTZA 6.4 

 
Administrazio elektronikoa. Espediente elektronikoak. 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 
2018an hasitako espediente elektronikoak ezartzen jarraitzea, horrela, urtero bi espediente berri kudeatuko 
baitira udal-zerbitzu bakoitzeko: Sustapen soziokulturala, udaltzaingoa, gizarte-zerbitzuak, zerbitzu 
ekonomikoak, hirigintza, obrak eta zerbitzuak eta administrazio orokorra. Horrela, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedurari buruzko 39/2015 Legean ezarritakoa beteko da. 
 

  



 

6 PROZESUA  BARNE ANTOLAKETA ETA LANGILEENA 

EKINTZA 6.5 

Jakinarazpen elektronikoa 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 
Aplikazioa instalatu eta abian jarri ondoren, pertsona juridikoei eta elkargokide diren profesionalei jakinarazpen 
guztiak elektronikoki egitea da helburua, 39/2015 Legea betetzeko. 
Gainera, datu-base bat sortu nahi da jakinarazpenak elektronikoki jaso nahi dituzten pertsona naturalekin, eta, 
pixkanaka, Urretxuko Udalaren komunikazio, ofizio eta jakinarazpen guztiak bide horretatik egitea ahalbidetu 
nahi da. 
 
 
 
 
 
 

  



 

6 PROZESUA  BARNE ANTOLAKETA ETA LANGILEENA 

EKINTZA 6.6 

Udal Araudia 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
Kontua da dauden udal-ordenantzak eta -erregelamenduak berrikustea eta egokitzea, beharrizan berrietara eta 
arau-aldaketetara egokitzeko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

6 PROZESUA  BARNE ANTOLAKETA ETA LANGILEENA 

EKINTZA 6.7 

Plantilla sendotzea hainbat arlotan 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BAZTORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
• Udaltzaingoa 
Ofizialorde buruaren lanpostua barne-sustapenaren bidez betetzea. 
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren deialdi bateratuaren bidez, agenteen bi plaza hutsak betetzea, bat 
lehendik dagoena eta bestea sortu berria. 
 
• Gizarte-zerbitzuak 
Gizarte-langile plaza oposizio-lehiaketa bidez betetzea. 
Gizarte zerbitzuetako administrari plaza sortzea. 
 
• Zerbitzu ekonomikoak 
Kontabilitate-administrariaren eta diruzaintzako administrariaren lanpostuak oposizio-lehiaketa bidez betetzea. 
 

. Administrazio Orokorra 

Idazkaritza Nagusiko administrari eta Alkatetza-Idazkaritzako administrari lanpostu hutsak egutegian jartzea eta, 
hala badagokio, betetzea. 
 
 

  



 

6 PROZESUA  BARNE ANTOLAKETA ETA LANGILEENA 

EKINTZA 6.8 

 
Plantillaren belaunaldi erreleborako plana 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 
Kontuan hartuta datozen urteetan udal-langile asko erretiro-adinera hurbiltzen joango direla, plan bat egingo da, 
eta bertan jasoko dira bai hutsik geratzen diren plazak (edo udal-administrazio eta -antolaketa berriak eskatzen 
dituen behar berrien arabera birdefinituko diren beste batzuk), bai etorkizunean beteko diren egutegia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

6 PROZESUA  BARNE ANTOLAKETA ETA LANGILEENA 

EKINTZA 6.9 

 
ELKARKIDETZArekin ordaintzeke dagoen kuota ordaintzea 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 
Legegintzaldi honetan ordainduko zaio ELKARKIDETZAri 2013tik ordaintzeke dagoen ekarpena. 
Udalaren plan ekonomiko-finantzarioaren arabera, ordainketa osoa edo partziala aztertuko da. 
 

  



 

7 PROZESUA  ONDAREA 

EKINTZA 7.1 

 
Higiezinen ondarearen eta etorkizuneko erabileren katalogoa 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 
Katalogoa eguneratuta edukitzea eta epe labur, ertain eta luzerako beharrak aztertzea. 
 

  



 

7 PROZESUA  ONDAREA 

EKINTZA 7.2 

 
Kultura-ondarearen katalogoa 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 

 
Katalogoa eguneratuta edukitzea eta epe labur, ertain eta luzerako erabilera- eta mantentze-beharrak aztertzea. 
 

  



 

7 PROZESUA  ONDAREA 

EKINTZA 7.3 

 
Landa-ondarearen katalogoa 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA ANTOLAKETA 

TESTUA   

 
Bide publikoen katalogoan udal-titulartasuneko landa-lurren inbentarioa gehitzea, eta epe labur, ertain eta 
luzerako beharrak aztertzea. 
 

 

 





JUSTIZIA SOZIALA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizarte Ekintza 

Berdintasuna 



8 PROZESUA  GIZARTE EKINTZA 

EKINTZA 8.1 

Zahartze aktiboa 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     x       x       x       x   x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Adinekoek beren behar, nahi eta gaitasunen arabera parte har dezaten bermatzea, osasun fisiko ona izateko, emozionalki 
ondo sentitzeko eta gizarte-ingurune egokia izateko aukerak ahalik eta gehien aprobetxatuz. Helburua bizi-kalitatea eta -
itxaropena adin aurreratuetara zabaltzea da. Horretarako, proiektu hauetan sakonduko da, pandemia-egoerara egokituz: 
 
• Adinberri 
Zahartzearen erronkari abagunearen ikuspuntutik heltzea, AdinBerri Estrategiarekin bat etorriz eta haren Misioarekin eta 
balioekin bat etorriz. Foru proiektu horren jarraipena egingo da. 
 
• Mugiment 
Jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako ekimenak bateratzea, pertsona inaktiboek jarduera 
fisiko izateari uzteko neurriak lehenetsiz. Koordinazioa Gizarte Zerbitzuen, Kirolaren, Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren, Zumarragako Udalaren eta anbulatorioaren artean. 
O Aholkularitza eta orientazioa: bizitza sedentarioa duten eta jarduera fisikoan hasi nahi duten pertsonentzako zerbitzu bat 
martxan jartzea baloratzea, proiektu pilotu baten bidez. 
O Ttipi Etapa: adinekoentzat antolatutako asteroko ibilaldiak, ariketa fisikoa sustatzeko, autonomia pertsonala sustatzeko 
eta mendekotasuna prebenitzeko. 
O Kaleko gimnasioak: erabilera hirugarren adinekoen artean eguneratzen, berritzen eta sustatzen jarraitzeko konpromisoa, 
bai eta hiri-gimnasioen sarea zabaltzekoa ere. 
O Jarduera fisiko egokitua: Aterpen eskaintzen diren osasun fisikoko ikastaroei forma ematea, autonomia eta prebentzioa 
sustatzeko programa bat sortuz. 
• Aterpe jarduerak 
Aterperi laguntzea jarduerak antolatzen eta elkartearen beraren zereginetan. Ikastaroen eskaintza egokitzea eta 
publizitatea ematea. 
 
• Adinekoen jardunaldiak 
Jardunaldiak edukiz hornitzea, zahartze aktiboari eta hirugarren adinari buruzko gaiak jorratuz. 
 
• Belaunaldien arteko trukea 
Belaunaldien arteko harremanak antolatzea eta sustatzea, tailerrak eta bestelako jarduerak eginez. Belaunaldi arteko 
jardunaldiari jarraipena ematea Gaztebidean eta Aterpe elkarteekin. 
 
• Bakardadea 
Urretxun bakarrik bizi diren pertsonei buruzko azterketa, eta, ondoren, alderdi horretan gauzatzen ari diren politikak 
berrikusteko ondorioen azterketa. 
 
• Urretxu lagunkoia 
Urretxuko Lagunkoiako lan-mahaiak egindako ekintza-proposamenak Udaleko arloen artean aztertzea eta, hala badagokio, 
aplikatzea. Aniztasun eta Bizikidetza Mahaiaren barruan azpitalde bat sortzea, Urretxun adiskidetasunaren jarraipena 
egiteko. 

 
 
 
 
 



8 PROZESUA   GIZARTE EKINTZA 

EKINTZA 8.2 

Mendeko pertsonak 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X   X 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Adineko eta/edo mendekotasun fisikoa edo psikologikoa duten pertsona guztien ongizatea bermatzea, eta horretarako 
beharrezko laguntza ematea, egoera eta kasu bakoitzaren arabera, COVID 19ren eraginpean dagoen testuinguru batean: 
• Eguneko zentroa 
Eguneko zentroaren zerbitzuaren eta arretaren jarraipena eta etengabeko hobekuntza, kudeatzen duen enpresarekin 
bilerak eginez. 
Zaintzaileen, mendekoen eta arlo horretan lan egiten duten eragile komunitarioen artean zerbitzua sustatzea. 
Barne-diseinuko hobekuntzak amaitzea. Bainua araudira egokitzen den baloratzea. 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera ikastetxearen etorkizuna definitzea, kudeaketa-ereduari eta plaza-kopuruari 
dagokienez. 
Eguneko erdigunea-aterpe eraikineko espazioaren birbanaketa baloratzea eta planteatzea. 
 
• Etxez etxeko laguntza-zerbitzua 
Zerbitzuaren eta arretaren jarraipena eta etengabeko hobekuntza, kudeatzen duen enpresarekin bilerak eginez. 
 
• Aterpeko ile-apainketa zerbitzua 
Egungo zerbitzua eta etorkizuneko plangintza baloratzea, mendetasuna duten pertsonek dituzten behar bereziak kontuan 
hartuz eta lehenetsiz. 
 
• Eguneko arretarako zentroa 
Mendekotasun-arriskuan edo -egoeran dauden adinekoei arreta emateko zerbitzua testatzea Zumarragako Udalarekin 
batera egingo den proba pilotuaren bidez. Emaitzak ebaluatzea eta, hala badagokio, zerbitzua ezartzea. 
 
• Zainketen kalitatea 
Mendekotasuneko prestazio ekonomikoak jasotzen dituzten pertsonek jasotzen dituzten zaintzen kalitatearen aldizkako 
jarraipena egitea, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako akordioan jasotzen den bezala. 
 
• Zaintzaileei laguntzeko zerbitzua 
Mendekotasuna duten pertsonei laguntzeko sare soziofamiliarra osatzen duten zaintzaileei zaintzarako eta beren burua 
zaintzeko ezagutzak, jarrerak eta trebetasunak eskuratzeko aukera emateko zerbitzua diseinatzea. 
 
• Mendekotasun-egoeran dauden pertsonei arreta emateko prestakuntza bultzatzea, mendekotasuna duten 
pertsonentzako zaintza egokiak ziurtatuz eta, aldi berean, lanpostu kualifikatuak sortuz. 
 
• Adinekoentzako ostatu-zerbitzua 
Adineko biztanleen beharrak aztertzea, Pasiotarren Bizikidetzarako Gizarte Zentroan eskainiko den ostatu-zerbitzuaren 
tipologia definitzeko. Tutoretzapeko apartamentuak, etxebizitza komunitarioak eta/edo autonomoentzako etxebizitzak 
izan daitezke. 
 

. Koordinazio soziosanitarioa 

Gizarte Zerbitzuen eta anbulatorioaren arteko koordinazio soziosanitarioa egituratzea. Kasuak koordinatzeko bilera 
erregularrak eta erkidegoko baterako politikak. 

 
 
 



8 PROZESUA  GIZARTE EKINTZA 

EKINTZA 8.3 
Gizarte inklusioa 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X   X 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Arrazoi ekonomiko eta/edo sozialengatiko bazterkeriaren prebentzioa. Gizartea osatzen duten pertsona guztiek eskubide 
eta betebehar berberak izango dituzten gizarte baten eraikuntza sustatu nahi dugu, beren egoera ekonomiko eta soziala 
alde batera utzita, ezberdintasunak errespetatuko dituena eta oinarrizko premiak (bai ekonomikoak, bai enplegukoak, 
harremanetakoak, hezkuntzakoak, osasunekoak edo bizitzakoak) beteko dituena. Gizarte-bazterketako hainbat modu 
daude, eta neurri eta laguntza desberdinei aurre egin nahi zaie, betiere banaka eta diagnostiko pertsonalizatuaren 
arabera, pandemiaren ondorioei arreta berezia eskainiz. 
• Gizarte-larrialdietarako laguntzak 
- Onuradunen jarraipena egitea eta laneratzeko hitzarmenak sinatzea. 
- Onuradunentzako ibilbideak koordinatzea eta planifikatzea, Lanbiderekin eta prestakuntzaren eta enpleguaren arloko 
beste eragile batzuekin batera. 
- Ahultasun bereziko pertsonak Bategin programara bideratzea, aktibazio-maila egokia garatzeko eta enplegagarritasuna 
hobetzeko. 
- Aquarbekiko hitzarmena aldatzea, baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonei laguntzeko eskaintzen duten dirua 
GLLen bidez helmugara iritsi ahal izateko. 
 
• Banakako laguntzak 
Onuradunen jarraipena egitea eta laneratzeko hitzarmenak sinatzea. 
 
• Tasetarako laguntzak 
Beste tasa batzuk ordaintzeko laguntzak/diru-laguntzak zabaltzea baloratzea, adibidez, kultura- eta kirol-jarduera eta -
zerbitzuenak. 
 
• Hirugarren sektorea 
Gizarteratzearen arloan lan egiten duten gizarte-zerbitzuen eta hirugarren sektoreko erakundeen (Elikagaien Bankua, 
Caritas eta Gurutze Gorria) arteko koordinazioari eustea. 
Erakunde horietara bideratutako pertsonen jarraipena egitea eta, hala badagokio, bideratzeko irizpideak berrikustea. 
 
• Gizarteratze-sarea 
Urola Garaiko Gizarteratzeko eta Laneratzeko Sarean parte hartzea, Urola Garaian gizarteratze soziolaboralaren 
errealitatearen, beharren eta erronken ikuspegi partekatua eraikitzeko. 
 
• Harrera-pisuak 
Urretxun eraikiko diren udal-titulartasuneko gizarte-larrialdiko egoerei erantzuteko harrera-etxeak aldi baterako 
okupatzeko baldintzei, sarbide-eskakizunei eta erabilera-araubideari buruzko erregelamendua prestatzea. 
 
• Elkar Ekin 
Elkar Ekin laguntza-plan indibidualizatu berrian parte hartzea eta hura ezartzea. 
 

. Osasungaiztasuna 

Udal beste sail batzuekin koordinatuta, Diogenesen sindromearen eta beste mendekotasun eta/edo adikzio egoera 
batzuen aurrean jarduteko udal protokoloa prestatzea eta aktibatzea, osasun publikorako arriskua sor baitezakete. 

 
 
 
 



8 PROZESUA  GIZARTE EKINTZA 

EKINTZA 8.4 

 

Dibertsitate funtzionala duten pertsonen inklusioa 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X   X 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Dibertsitate funtzionala duten pertsonen inklusioa bultzatzea, bai ekintza edo ekimen espezifiko eta 
puntualetan, bai ikuspegi inklusiboa aplikatuz gauzatzen diren gainerako politika eta neurrietan. 
 
• ASPACEko zentro integrala 
ASPACErekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin Pasiotarren eraikinean zentro integrala martxan jartzeko 
lanak koordinatzea. 
Bizikidetzako Gizarte Zentroaren definizioa: arlo komunak, zerbitzuen arteko harremana komunitatearekin, 
kudeaketa-eredua. 
 
ASPACEko zentro integralean funtsezko zerbitzu hauek emango lirateke: 
- Eguneko zerbitzua: laguntza-premia handiak dituzten 21 urtetik gorako pertsonei zuzendutako zerbitzua da. 
- Etxebizitza-zerbitzua: helburu nagusia erabiltzaileen bizi-kalitatea eguneroko bizitzaren oinarri eta helburu 
orokor bihurtzea da; horretarako, erabiltzaile bakoitzak plan pertsonal bat du, bizi-kalitatearen zortzi 
parametroetan oinarritua. 
 
• Aniztasunari eta Bizikidetzari buruzko Mahaia 
Urretxuko Aniztasun eta Bizikidetza Mahaian aniztasun funtzionala duten pertsonak beste dibertsitate modu 
bat bezala sartzea eta horri ekitea. 
 
• Zeharkakotasuna 
Politika eta zerbitzu berriak ezartzerakoan dibertsitate funtzionala duten pertsonak kontuan hartzea eta udal 
arlo guztietatik daudenak egokitzea. 
 
• Aparkalekuak 
Mugikortasun urriko pertsonei esleitutako aparkaleku-plazak antolatzea eta kontrolatzea. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



8 PROZESUA  GIZARTE EKINTZA 

EKINTZA 8.5 

 

Familiei eta adingabeei laguntzea 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X   X 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Finkatu beharreko helburua egungo zerbitzuei koherentzia ematea da, eremu horretan zerbitzu integrala 
eskaintzeko. 
 
• Gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua 
Babesgabetasun-arrisku arin edo ertaineko egoeran dauden adingabeei eta haien familiei zuzendutako zerbitzu 
integrala definitzea eta eskaintzea, familia-bizikidetza hobetzeko eta/edo kideen arretarako eta zaintzarako 
trebetasunak hobetzeko. 
O Detekzio goiztiarra: ikastetxeetako eta anbulatorioko profesionalekin koordinatzen jarraitzea, adingabeen 
babesgabetasun-zantzuak antzematen diren kasuak gizarte-zerbitzuetara bideratzeko. 
O Balorazioa eta esku-hartzea: zerbitzua kontratatzea, kasuak baloratzeko eta arreta Udalari dagokion 
kasuetan esku hartzeko. 
O Ingurune irekiko programa: zerbitzua birdefinitzea eta egokitzea, esku-hartze sozioedukatiboko eta 
psikosozialeko zerbitzuaren barruan sartzeko, Zumarragako gizarte-zerbitzuekin koordinatuta. 
 
• Erakundearteko koordinazio-mahaia 
Erakunde arteko koordinazio-mahaian parte hartzea, babesgabetasun-egoeran dauden adingabeei 
zuzendutako zerbitzuen jarraipena egiteko, honako hauekin batera: Udaltzaingoa, Zumarragako Udala, 
Ertzaintza, Ibaiondo, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Alambique. 
O Mahaia Urretxu Bizi gazteen partaidetzarako organo egonkor berriarekin lerrokatzea. 
 
• Familia laguna programa 
Gainzurin gauzatutako proiektu pilotua gainerako ikastetxeetara zabaltzea, Urretxura iritsi berri diren 
adingabeak dituzten familiei laguntzeko, egokitze-prozesuan laguntza izan dezaten. 

 
 

 

 

 

  



8 PROZESUA  GIZARTE EKINTZA 

EKINTZA 8.6 Aniztasuna eta Bizikidetza 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X   X 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Urretxuko Aniztasun eta Bizikidetza Planaren helburua Urretxun aniztasuna komunitate gisa lantzea da, eta horrek 
udalerrian dauden gizarte-erakundeekin lankidetzan aritzea dakar. 
Hauek dira finkatu beharreko helburuak: 
- Aniztasunak bizikidetzan duen rolaren ikuspegi positiboa sustatzea. 
- Aniztasunaren eta diskriminaziorik ezaren arloko funtsezko eragileen gaikuntza indartzea. 
- Bereizkeriarik eza bultzatzen duten topaketa- eta partaidetza-espazioak sustatzea. 
- Urretxuko Aniztasun eta Bizikidetza Planean identifikatutako aldagaiak lantzea, bizikidetzan eragin negatiboa dutelako. 
- Erakundeen arteko koordinazioa eta proiektuaren zeharkakotasuna hobetzea. 
- COVID 19ren ondorioak minimizatzea Plana ezartzerakoan. 
 
• Aniztasunari eta Bizikidetzari buruzko Mahaia 
Gizarte-eragile desberdinen (bertakoak eta emigratuak, antolatuak edo antolatu gabeak) arteko partaidetza- eta truke-
espazioa, bizikidetzarekin lotutako gaiak tokian-tokian lantzeko. Helburu nagusia udalerriko kultura parte-hartzailea eta 
bizikidetza hobetzea da, herritarren eta toki-administrazioaren arteko harremanaren eta elkarlanaren bidez. Urretxuko 
Bizikidetza eta Immigrazio Planaren jarraipena egiteaz, oztopoak identifikatzeaz, lehentasunak eta akordioak ezartzeaz, 
Planean aurreikusitako ekintzak programatzeaz edo ekintza berriak proposatzeaz arduratzen da, Udalaren eta herritar 
antolatuen eta antolatu gabeen artean konpromisoak lortuz. 
 
• Harrera Eskola 
Helburua Urretxura iritsi berri diren pertsonek udalerriari buruz dituzten ezagutzak zabaltzea da, Urretxuko Harrera 
Planaren barruan. 
 
• Bizilagunak 
SOS Arrazakeriatik abiatzen den Bizilagunak - El vecino de al lado programa babestea, jatorri desberdinetako bizilagunek 
otorduak, bizipenak eta elkar ezagutzeko aukera izan dezaten. 
 
• Familia laguna proiektua 
Eskolan kultura-aniztasuna lantzeko proiektua, kulturarteko eredu pedagogikoa eta aniztasunaren abantaila aprobetxatuz 
eskola-komunitate osoaren inplikazioarekin. 
 
• Irakurketa errazeko kluba 
Migratu berri diren eta/edo dibertsitate funtzionala duten eta irakurtzeko zailtasunak dituzten bizilagunentzako kluba, 
komunikaziorako, informaziorako, prestakuntzarako, lanerako edo aisialdirako bide gisa. 
 
• Agenteen prestakuntza, zurrumurruen aurrean 
Antzemandako aurreiritziak testuinguruan kokatzea eta estereotipoak indargabetzen dituzten argudioak azaltzea, 
bertaratutakoek beharrezko ezagutzak eskura ditzaten beren eragin-zirkuluetan zurrumurruen aurkako eragile gisa 
jarduteko. 
 
• Aniztasunaren jaia 
Aniztasuna ikusaraztea eta parte hartzen duten elkarte eta kolektiboek integrazio eta bizikidetza kulturalaren arloan 
egiten duten lana ezagutaraztea, proiektu, ekintza eta jardueren bidez. 
 
. Ekimen komunitarioak 
Bizikidetza sustatzeko Erkidegoko beste ekimen batzuk babestea (jaiak eta ospakizunak, hitzaldiak eta hitzaldiak, kirol- eta 
gastronomia-jarduerak) 

 



8 PROZESUA  GIZARTE EKINTZA 

EKINTZA 8.7 

Nazioarteko kooperazioa 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X   X 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Garapenerako lankidetza-programak sustatzea, garapen-bidean dauden herrialdeetako biztanleen baldintza 
sozioekonomikoak hobetzeko. 
 
• Diru-laguntzak 
Lankidetza ekimenei laguntza ekonomikoa ematea, partida hori urtero handitzeko konpromiso irmoarekin, 
Urretxuko Udalaren aurrekontuaren % 0,7ra iritsi arte. Laguntzak honako hauetara zuzenduta daude: 
O Irabazi-asmorik gabeko erakundeak: egoitza Euskal Herrian dutenak eta garapen-bidean dauden herrialdeetan 
lan egiten dutenak. 
O Kooperatibak: Urretxun erroldatutako pertsonak, GKE batekin irabazi-asmorik gabeko lankidetza-lanak egiten 
dituztenak. 
O Larrialdiak: hondamendi humanitarioetarako larrialdi-laguntzak. 
 
• Euskal Fondoa 
Euskadiko Toki Erakunde Lankidetzaileen Elkartearen proiektuetan parte hartzen eta diruz laguntzen jarraitzea. 
 
• Sozializazioa 
Herritarrei laguntzen xedearen berri ematea. Udalaren babesa izan duten ekimenak gizarteratzea eta balioestea, 
hitzaldien eta erakusketen bidez. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



8 PROZESUA  GIZARTE EKINTZA 

EKINTZA 8.8 

 

Izaera sozialeko elkarteei laguntzea 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X   x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Udalerrian urtean zehar ematen diren elkarte eta ekimen sozialei laguntzea. 
 
• Parte-hartzea sustatzea 
Gizarte-zerbitzuen arloan parte-hartzea eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzua diseinatzea. Zerbitzu horrek 
komunitatearen parte-hartze antolatua sustatzen du, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren berezko helburuak 
lortzeko eta gizarte-zerbitzuek arreta eman diezaieketen premien prebentzioan eta arretan. 
 
• Elkarteentzako diru-laguntzak 
Gizarte-arloko elkarteei diru-laguntzak ematen jarraitzea. 
 
• Sozializazioa 
Herritarrei laguntzen xedearen berri ematea eta Udalaren babesa izan duten ekimenak gizarteratzea eta 
balioestea, hitzaldien eta erakusketen bidez. 
 
• Lokalak 
Gizarte arloko elkarteei beren jarduerak garatzeko udal lokalak eskaintzeko aukerak baloratzea. 

 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

  

8 PROZESUA  GIZARTE EKINTZA 

EKINTZA 8.9 

Adikzioen prebentzioa 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X   X 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Drogen eta beste adikzio batzuen kontsumoa prebenitzea herritarren artean, oro har, eta eskola-adineko gazteen 
artean, bereziki, gazteekin koordinatuta, Urretxu Bizi gazteen partaidetzarako organo egonkorrarekin 
koordinatuta (ikus gazteria atala): 
 
• Adikzioak prebenitzeko programa 
Arlo horretan gauzatu beharreko politikak ebaluatzea eta birdefinitzea. 
 
• Ikastetxeak 
Droga-mendekotasunaren prebentzioa, prestakuntza-kanpaina eta -programen bidez. Dauden programak 
ebaluatzea. 
 
• Familiak 
Gurasoei zuzendutako jardunaldiak antolatzea, adikzioekin lotutako gaiei buruz. 
 
• Zutxu 
Mahaiari proposatzea Adikzioen prebentziorako programa berriaren definizioari ekitea Urretxuko eta 
Zumarragako udalen lidergoarekin. 
 
• Prebenjaiak 
Urretxuko jaietan prebentzio-kanpaina egitea eta emaitzak gizarteratzea. 
O Testing: legez kanpoko drogei lotutako testajea egiteko eta arriskuak murrizteko ekimena. 
    Botiltzarra: alkoholari lotutako arriskuak murrizteko ekimena. 

 
 

 
 
 



9 PROZESUA  BERDINTASUNA 

EKINTZA 9.1 

Indarkeria matxista 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X    

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Prebentzioa eta esku-hartzea emakumeen aurkako indarkeria-kasuetan. 
 
• Beldur Barik 
Beldur Barik programaren barruan jarduerak sartzea jai-programan. 
 
• Ikastetxeak 
Berdintasuna sustatzea eta sustatzea, genero-indarkeria eta genero-arrazoiengatiko desberdintasuna 
prebenitzeko eta berdintasunari balioa emateko kanpaina eta programen bidez. 
 
Ikastetxeetan eskaintzen den sexu-hezkuntzako zerbitzua baloratzea. Kontratazioa formalizatzea. 
 
• Erantzun instituzionalerako protokoloa 
Inplikatutako sail guztiek urtero ezagutzea eta berrikustea erakundeen erantzun-protokoloa eta erakundeen 
erantzun-protokolo berezia jai-testuinguruetan. 
 
• Urola Garaiko koordinazio-protokoloa 
Urola Garaiko Mankomunitatearen erakunde arteko I. koordinazio-protokoloaren jarraipen-mahai teknikoan 
parte hartzea. 
 
• Jabetuz 
Emakunderen jabetuz prestakuntza-programan parte hartzea. Programa hori indarkeriaren biktima diren 
emakumeei arreta ematen dieten profesionalei zuzenduta dago. (Udaltzaingoa eta Gizarte Zerbitzuak). 
 

. Emakunderekin koordinazio eta lankidetza estua izatea, sortzen ari diren errealitate eta premiei erantzuteko 

(adibidez, konfinamendua), horrek dakarrenarekin: barne-prestakuntza, benchmarkinga, etab. 

 
 

 

 

  



 

9 PROZESUA  BERDINTASUNA 

EKINTZA 9.2 

 
Berdintasun-politikak ezartzea 

 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

     X       X       X       X   X 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Genero-ikuspegia aplikatzea Udaleko arlo guztietan egiten diren jarduera guztietan, hala nola: 
 
• Emakumeen etxea 
Emakumeen Etxearekiko koordinazioa eta lankidetza. Udaleko sailei Etxearen eskaintza eta profesionalengandik jaso 
dezaketen babesa jakinaraztea. 
 
• Zeharkakotasuna 
Politika eta zerbitzu berriak ezartzerakoan genero-ikuspegia kontuan hartzea eta udal-arlo guztietatik daudenak egokitzea. 
 
• Kontziliazioa 
Amankomunazgoak diagnostiko bat egingo du eta Urretxuko Udaleko langileen lana eta familia bateragarri egiteko 
neurriak proposatuko ditu. 
Proposamenak baloratzea eta, hala badagokio, ezartzea. 
 
• Haurtzaindegi zerbitzua 
Haurtzaindegi-zerbitzua eskaintzea antolatzen diren jardueretan, adingabeak beren ardurapean dituzten pertsonen parte-
hartzea ahalbidetzeko. 
 
• Tokiko jarduketak 
Mankomunitatearen Berdintasun Plana babestea eta osatzea, tokiko jarduera hauekin: 
O Informazioa banatzea. 
O Kultura-emanaldiak: kontzertuak, antzerkiak 
O Hitzaldiak. 
 
• Eskualdeko Batzordea 
Berdintasunerako Eskualdeko Batzordean parte hartzea eta bertan hartutako erabakien berri ematea udalari. 
• Berdintasun-klausulak 
Kontratazio eta diru-laguntzetan berdintasun-klausulak sartzea. 
 
• Prestakuntza 
Udaleko langileei eta ordezkari politikoei berdintasunari buruzko prestakuntza eskaintzea. 
 

. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Eskualdeko 3. Plana 

Prestaketan aktiboki parte hartzea. 

 
 
 



HIRI GARAPENA, HARMONIKOA ETA 

JASANGARRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrak eta inbertsioak  

Azpiegituren mantentze-lanak 

Hirigintza 

Ingurumena 

Mugikortasuna eta trafikoa 

Segurtasuna 



10 PROZESUA  OBRAK ETA INBERTSIOAK 

EKINTZA 10.1 

 

Biribilgune berria Aparizion 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

       x x x x                     

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Biribilgune berri bat egingo da, Aparicio auzoaren ondoan dagoen biribilgunearekin batera, Irimoko fabrika 
zaharraren ondoan dagoen egungo bidegurutze semaforodunetik trafikoa askatzeko eta Legazpi, Zumarraga eta 
Urretxutik ibilgailuak edukiera handiko bide-sarera ateratzeko. 
Inbertsioaren tamaina ekonomikoak Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentuaren 
laguntza behar du; beraz, dagokion laguntza eskatuko dugu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



10 PROZESUA  OBRAK ETA INBERTSIOAK 

EKINTZA 10.2 

Udal igerilekuak 

    
201

9 2020 2021 2022 2023 

               X X X X X X X X X X 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Aurreko legegintzaldian aisialdirako eta txapoteorako igerilekuetako edalontziak eraberritu ondoren, instalazio 
horretako aldagelen eta tabernaren eraikina eraberritzeari ekin zaio, egungo araudira egokituta. 
Inbertsioaren tamaina ekonomikoak Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza behar du; beraz, dagokion laguntza 
eskatuko dugu Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen hurrengo Planean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

10 PROZESUA  OBRAK ETA INBERTSIOAK 

EKINTZA 10.3 

Etxebizitza sozialak Lilibaso-Gainzabalen 

    
201

9 2020 2021 2022 2023 

AURREKONTUA               X X X X X X X X X X 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Udalak Lilibaso-Gainzabalen duen lursailean aurreikusitako 24 etxebizitzak egiteko Eusko Jaurlaritzarekin 
sinatutako hitzarmena betearaztea bultzatzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

10 PROZESUA  OBRAK ETA INBERTSIOAK 

EKINTZA 10.4 

 

Haur-parkeak berritzea eta mantentzea 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x     

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Haur-parkeak pixkanaka berrituko dira, indarrean dagoen araudiari egokituz, eta Urretxuk dituen 12 haur-
parkeak behar bezala mantenduko dira, txikienek ingurune seguruagoetan jolastu ahal izan dezaten. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

10 PROZESUA  OBRAK ETA INBERTSIOAK 

EKINTZA 10.5 

PASIOTARREN ERAIKINA 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x               

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Ekintza honen barruan sartzen da eraikin horretan egin beharreko obrak gauzatzeko proiektua idaztea, bertan 
eguneko zentro berria, Aspaceko erabiltzaileentzako etxebizitzak eta hirugarren adinekoentzako etxebizitzak 
hartzeko. 
Obra horiek egiteko, inplikatutako erakundeen aldetik beharrezko finantzaketa lortu beharko da, eta, horretarako, 
akordioak lortu beharko dira Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, dagoeneko horiek finantzatzen laguntzeko asmoa 
agertu baitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

10 PROZESUA  OBRAK ETA INBERTSIOAK 

EKINTZA 10.6 

 
Proiektuak egitea eta berrikustea. Parkeetan eta plazetan inbertsioak egitea 

 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 

• Jose Mª Lasa plazaren eraberritze integrala. Hainbat fasetan egingo da, Kalerrota eta Labeaga kalea lotzen 
dituen igogailuaren ingurutik hasita, bigarren faseari jarraituz Laketeko bidegurutzeraino, eta hirugarren fasean 
amaituko da, Nekolaldeko aparkalekua eraberrituz eta Santa Barbara Taldearekin oinezkoentzako lotuz. 
 
• Pagoetako haur-parkeko lurzoruaren problematika fasetan konpontzea, planteatutako irtenbide teknikoak 
behar bezala funtzionatzen duen eta zolataren konponketa integrala egin daitekeen jakiteko. Lehenengo fasea 
2019ko udazkenean egingo litzateke, eta gainerakoari 2020an ekingo litzaioke, irtenbide teknikoa egokia bada. 
 
• Lizeoa aldea: harmailak erabat eraberritzeko planteamendua, kontserbazio-egoera txarrean dagoelako, bai eta 
eremuan aire zabaleko kirol-jarduerak egiteko jarritako saskiak eta gainerako elementuak pixkanaka berritzea ere. 
 

. Basagasti plaza: hainbat neurriren bidez, espazio publiko horren erabilera eskasak sortutako arazoak 

konpontzea: zaratak, bizilagunei eragindako eragozpenak, zikinkeria, altzarien hausturak, etab. 
 
Proposatutako ekintzen garrantzi ekonomikoaz jabetuta, inbertsioak 2019, 2020, 2021, 2022 eta 2023an zehar 
gauzatuko dira, aurrekontu-erabilgarritasunaren, balizko diru-laguntzen eta laguntza ekonomikoaren arabera. 

 
 

  



 

10 PROZESUA  OBRAK ETA INBERTSIOAK 

EKINTZA 10.7 

 

Bidegorriaren luzapena Antzuolarantz 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Deskargako errepidea bikoizteko lanak egin ondoren, Bidegorri bat jarri dute Antzuolako lurretan, portuko 
gailurreraino. 
 
Urretxuko mendi-hegalean, Euskal Herriko trenbideetako trenaren trazadura zaharra berreskuratu eta luzatzeak 
bide berde bat sortzeko aukera ematen du, bi haranak lotuko dituena. 
 
Beharrezko esku-hartzea Urretxun egingo da batez ere, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza beharko da 
Bidegorrien eta Bizikleta Bideen Plana hedatzeko. 
 
 
 
 
 
 

  



 

10 PROZESUA  OBRAK ETA INBERTSIOAK 

EKINTZA 10.8 

Obra txikiak 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Beren tamainagatik, ordainketa edo proiektu handiak ez dakartzaten obrak detektatu nahi dira, baina eremu edo 
kolektibo jakin batzuetan eragin handia izan dezaketenak. Adibidez: 
- Erretiratuen egoitzako erabilera anitzeko gela pintatzea, egungo gustuekin eta aurreko legealdian egindako 
erreformekin bat etorriz. 
- Gainzuriko eta Haurreskolako instalazioak, patioak, itxiturak eta abar hobetzea. 
- Santa Barbarako aterpetxea, erabilera anitzeko aretoa, ataripea, markesina eta abar hobetzea. 
- Txakurrentzako aisialdirako gune itxia Basagastin, Mundu hoberantz. 
- Hiri-baratzeak eta txakurrentzako aisialdi-gunea, Triangulo Berriotxoaren inguruan. 

 
 

 

 

 

 

  



 

11 PROZESUA  AZPIEGITUREN MANTENTZE-LANAK 

EKINTZA 11.1 

 

Mantentze-plan zuzentzailea eta prebentiboa 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Mantentze-programa bat zehaztuko da, batez ere Udal Brigadak lagunduta, udalerri barruko eguneroko 
jarduerarako beharrezkoak diren zerbitzu guztiak etengabe prest jartzeko. 
Iraunkortasun egokia bermatzen duten urteko zikloetako beharrezko prebentzio- eta zuzenketa-jarduerak 
jasotzen dituen dokumentua izan behar du. 
 
• Azpiegiturak. 
• Aisialdi-eremuak. 
• Adineko pertsonentzako eremuak. 
• Udal-ondarea, oro har. 
 
Beharrak zehaztu ondoren, eskura dauden bitartekoak baloratuko dira, eta kanpoko laguntzarekin orekatuko da 
karga/gaitasuna erlazioa. 

 
 

 

  



 

11 PROZESUA  AZPIEGITUREN MANTENTZE-LANAK 

EKINTZA 11.2 

 

Brigadako prestakuntza-plana mantentze-lanetako planari lotuta  
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Brigadako langileek beren eginkizunak betetzeko makineria laguntzaile balioaniztuna erabili ahal izateko 
ikastaroak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

11 PROZESUA  AZPIEGITUREN MANTENTZE-LANAK 

EKINTZA 11.3 

Brigadaren ekipamenduak eta baliabideak 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 

• Brigadako kamioia berritzea, haren antzinatasuna kontuan hartuta. Egungoak mugak ditu, eta, horren 
ondorioz, ezin dira zerbitzu horiek azpikontratatu, eta zerbitzu horiek mantentzea gero eta garestiagoa da udal-
kutxentzat. 
• Brigadak Mugitegin duen biltegiko ekipamendua hobetzea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 PROZESUA  AZPIEGITUREN MANTENTZE-LANAK 

EKINTZA 11.4 

 

Zoladura hobetzeko plana 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Mantentze-planaren esparruan, baina izaera propioarekin, helburua da, urteko partida ekonomiko baten bidez, 
udalerriko kale eta bideetako zoladura pixkanaka berritzea. 
Honako hauek dira aurreikusitako jarduketa berehalakoenak: 
- Bide-zorua birjartzea, Gurutze Auzoa etxebizitzak egiteko obra amaitu ondoren, Azkoititik sartzeko. Behin-
behinean, sarbide horretako zati jakin batzuk hobetzeko obrak egingo dira. 
- Zorua konpontzea Lilibasoko eta Mundo Mejorreko igoeran. 
- Nekolaldeko igoerako zoruan konponketak egitea Etxabururaino. 
- Mugitegiko bideen bigarren fasea: A, B eta C bideak. 

 
 

  



 

11 PROZESUA  AZPIEGITUREN MANTENTZE-LANAK 

EKINTZA 11.5 

Espaloiak hobetzeko plana 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
11.4 ekintzaren antzeko ikuspegiarekin, eta erabilitako baldosa moten estandarizazio-azterketa egin ondoren, 
ezaugarri estetiko eta funtzionalak lehenetsiz, jarduketak Labeaga kalean egingo dira: Labeaga kalea 52tik 60ra; 
Labeaga kaleko 62tik 70era bitarteko aparkalekuen kokapena aldatuko da; eta abar. Nolanahi ere, udalerrian 
zehar egoera txarrean dauden espaloi-zatiak ordeztu ahal izango dira, edo horiek ordeztea eskatzen duen 
atxikipen-arazo bat sortu ahal izango da. 
Espaloiak berritu ahala, espaloietan egiten diren beherapenak hobetzen jarraitzea, mugitzeko zailtasunak 
dituzten erabiltzaileen erosotasuna handitzeko. 

 
 

  



 

11 PROZESUA  AZPIEGITUREN MANTENTZE-LANAK 

EKINTZA 11.6 

Uren saneamenduko sare nagusia 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Halaber, mantentze-planaren ikuspegi berezi batekin, Saneamenduko Plan Zuzentzaile bat idazteko beharra 
ikusten da, sare orokorraren barruko puntu kritikoak definituko dituena, zaharkitze-arazoak dituztenak eta 
arrisku bereziak dituztenak identifikatuz, ur-uholde handiko uneetan, edo, besterik gabe, zerbitzu-irizpide 
berriei dagokien eguneratzea behar dutenak, bai eta bertan zehazten den ekintza-plana gauzatzea ere. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

12 PROZESUA  HIRIGINTZA 

EKINTZA 12.1 

 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idaztea 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x                             

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Plan Orokorra izapidetzeko eta onartzeko fasea: 2019ko maiatzean HAPOren hasierako onespenaren ondoren 
jendaurrean jartzeko aldian aurkeztutako alegazioei erantzungo zaie, eta A.U. 11 hirigintza-eremuaren hirigintza-
fitxa aztertzeko fase bat irekiko da, Gainzuriren ondoko komentuaren inguruko azpieremu berri batean bizitegi-
garapen berri bat antolatzeko aukera planteatzeko. 

 
 
 
 
 

  



 

12 PROZESUA  HIRIGINTZA 

EKINTZA 12.2 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idaztea 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x                         

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Plan Orokorra izapidetzeko eta onartzeko fasea: jendaurrean jartzeko prozesuaren emaitza eta 2019ko 
maiatzean hasieran onetsitako dokumentuari aurkeztutako alegazioen erantzuna ikusita, bai eta Gainzuri-
Komentuaren inguruan bizitegi-azpieremu berri baten antolamendua aztertzeko prozesua ikusita ere, HAPO 
behin-behinean onetsiko da, beharrezkoak diren aldaketak eginda. Eta, hala badagokio, aldaketa horiek 
funtsezkoak badira, beste onespen bat emango da. 
 
 

  



 

12 PROZESUA  HIRIGINTZA 

EKINTZA 12.3 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idaztea 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

       x x x x x                   

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Plan Orokorra izapidetzeko eta onartzeko fasea: beste onarpen bat ematea erabaki bada, aurkeztutako 
alegazioei erantzungo zaie, eta, ondoren, Plan Orokorraren dokumentuaren behin-behineko onarpena emango 
da. Ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordearen (COPTV) txosten loteslea 
lortu beharko litzateke, eta, hala badagokio, behar diren aldaketak egin beharko lirateke, ondoren Gipuzkoako 
Foru Aldundiari HAPOaren dokumentua bidaltzeko, hark behin betiko onar dezan. HAPOren behin betiko 
onespen-fasea 2021eko lehen seihilekorako osatzea da helburua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

13 PROZESUA  INGURUMENA 

EKINTZA 13.1 

 

Tokiko Agenda 21 Plana eta Urretxuko klima-aldaketari buruzko Plana 
ezartzea 

 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 

• Agenda 21eko Tokiko Ekintza Plana eta Urretxuko klima-aldaketaren aurkako Plana berrikusiko ditugu, eta 
prozesu hori aprobetxatuko dugu (dokumentazioa, barne-hausnarketa, herritarren parte-hartzea) bertan 
txertatutako estrategiarik garrantzitsuenak sakon bultzatzeko. 
 
• Agenda 21eko Tokiko Ekintza Planaren 4.1.1 puntuarekin bat datozen jarduera hauek egingo dira: 
O Irimo mendiko biodibertsitatea kontserbatzeko eta ingurumena hobetzeko plana idaztea. 
O Landa-lurrak erostea, ingurumena hobetzeko planean sartzeko. 
Klima-aldaketaren aurkako planaren 6. jarduera-ildoan (Biodibertsitatea klima-aldaketaren aurka babestea) 
sartutako jarduera hauek garatuko dira: 
- Pinudien baso-masak hostozabal autoktonoen masa bihurtzea udalaren landa-lur. 
- Flora- eta fauna-espezie inbaditzaileen inbentarioa garatzea eta behar bezala kudeatzeko neurriak ezartzea. 

 
     

 

 

  



 

13 PROZESUA  INGURUMENA 

EKINTZA 13.2 

 

Argiteria publikoan eraginkortasun energetikoko neurriak ezartzen 
jarraitzea 

 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legeak betebehar eta epe batzuk 
ezartzen dizkie administrazio publikoei. Urretxuko Udalak horiek betetzera bideratuko ditu bere ekintzak. 
 
Urretxuko Udalak urteak daramatza udal energia-plangintza garatzen Energiaren Euskal Erakundearen (EEE) 
laguntza ekonomikoarekin. Definitutako energia-eraginkortasuneko neurrien helburua atmosferara egiten diren 
CO2 isurketak murriztea eta egungo energia-baliabideak aprobetxatzea da, mantentze- eta hornidura-gastuak 
murriztea eskainiz. 
Zehazki, azken lau urteetan (2015-2019) 641 argi-puntu ordeztu dira, hau da, urtean 44.800 €aurreztu dira 
argiteria publikoaren fakturan. 
 
310 argi puntu aldatzea falta da, Erdialdean, Pagoetan, Basagasti-Mundo Mejorreko igoeran eta Matxinportako 
eta Sagastitxipiko poligonoetan banatuta. 
Puntu horiek guztiak ordeztuko dira, hau da, urtean 17.200 € aurreztuko dira eta urtean 63,5 tona CO2 
murriztuko dira. 

 
 

  



 

13 PROZESUA  INGURUMENA 

EKINTZA 13.3 

 

Ekoskan Plus ziurtagiria mantentzea eta Udalean erosketa eta 
kontratazio publiko berdeko programa bat ezartzea 

 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

AURREKONTUA   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 

• Udalaren funtzionamenduan ingurumen-hobekuntzak ezartzen jarraituko da, Ekoskan Plus ziurtagiria 
mantentzeko. 
 
• Erosketa eta kontratazio publiko berderako programa bat ezarriko da Udalarentzat. 
 

 

  



 

13 PROZESUA  INGURUMENA 

EKINTZA 13.4 

 

Hiri-hondakinak biltzeko sistema. Gaikako bilketarekiko eta 
birziklatzearekiko konpromisoa. 

 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Urretxuk, aurreko legealdian edukiontzien sisteman oinarritutako gaikako bilketa-sistema berri bat ezarri 
ondoren, 2018an bere hiri-hondakin solidoen gaikako bilketaren ehunekoa % 77 ingurukoa izan zen, aurreko 
Legegintzaldiko Planean proposatutako % 70eko helburua gaindituz. 
 
Horregatik, Sasieta Mankomunitatearekin batera sentsibilizazio-kanpainak egiten jarraituko da, bai eta Udalaren 
ekimenez ere, gaikako bilketaren % 80ra iristeko eta parametro hori egonkortzen saiatzeko. 
 
 

  



 

13 PROZESUA  INGURUMENA 

EKINTZA 13.5 

Auzobusa 

    2019 2020 2021 2022 2023 

  x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Zerbitzua gaur egungo baldintzetan ematen jarraituko da, eta udan zabaldu egingo da, erabiltzaileak udal-
igerilekuetara hurbiltzeko, eta abuztuan gutxieneko zerbitzuak mantenduko dira, auzo altuetako eskariari 
erantzuteko. Era berean, ordutegien eta ibilbideen eraginkortasunaren urteko balorazioa egingo da, eta 
ateratako ondorioetara egokituko dira. 

 
 
 
 
 

  



 

13 PROZESUA  INGURUMENA 

EKINTZA 13.6 

 

Udalerriko ibaien eta erreken egoera ekologikoa hobetzea 
 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

  x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 

• Uraren Euskal Agentziarekin lankidetzan aritzea, sinatutako lankidetza-hitzarmenaren esparruan, udalerriko 
ibaien eta erreken ibilguak eta ertzak mantentzeko eta hobetzeko. 
 
• Hiri-erabilerako uraren ziklo integraleko zerbitzuek behar bezala funtzionatzen dutela bermatzea, bai eta 
kalitatezko ur-hornidura eta kutsaduraren prebentzioa, uraren kalitatearen babesa eta hobekuntza eta 
hondakin-uren saneamendua bermatzea ere. 
 
• Zerbitzu horien kostuak benetan berreskuratzeko bidean aurrera egiteko mekanismoak ezartzea, zerbitzu 
horiek behar bezala ematearen iraunkortasuna modu eraginkorrean bermatuz. 
 

. Zumarragako Udalarekin batera urtero "erreka Eguna" izeneko sentsibilizazio-kanpaina egiten jarraitzea, 

herritarrak Urola ibaiak udalerrian duen garrantziaz sentsibilizatzeko. 

 
 

  



 

14 PROZESUA  MUGIKORTASUNA ETA TRAFIKOA 

EKINTZA 14.1 

 

Goiko auzoekin lotzeko eta irisgarritasun-azterlana egokitzeko 
proiektuak. 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Aurreko legegintzaldiko irisgarritasun-azterlana eguneratu ondoren, Plan Orokorreko hirigintza-eremuak 
garatzeko urbanizatze-karga gisa planteatzen diren neurriekin batera, Labeaga kalea Sorginzulo eta Basagasti 
kaleekin eta Basagasti Mundo Mejorrekin irisgarritasun mekanikoaren bidez lotzeko aukera aztertuko duten 
proiektuak egin behar dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

14 PROZESUA  MUGIKORTASUNA ETA TRAFIKOA 

EKINTZA 14.2 

 

 
Oztopo arkitektonikoak ezabatzeko ekintza-plana. 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
 
Aurreko legegintzaldian plan hori eguneratu eta egokitu ondoren, legegintzaldi honetan garatu beharreko 
ekintza-planaren kronograma egingo da. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

14 PROZESUA  MUGIKORTASUNA ETA TRAFIKOA 

EKINTZA 14.3 

 
Ibilgailuen trafiko-fluxuak berrikustea, aparkatzeko eta zamalanetarako 

gune berriak behar diren baloratuz 
 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x                     

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 
Aparkatzeko eremu arautuak eta egoiliarrentzat bakarrik ezartzeko aukera aztertzeko azterketa bat egitea. Lanak 
motorizazio-maila eta ibilgailu-parkea aztertuko ditu, bai eta udalerrian aparkatzeko dauden plazak eta 
txandakatzeko/okupatzeko plazak ere, hainbat ordutegitan eta gunetan. Era berean, ibilgailu pribatu eta 
komertzialentzako araututako aparkaleku-ereduak aztertuko dira, baita horien kontrolaren kudeaketa ere. 
 

  



 

15 PROZESUA  SEGURTASUNA 

EKINTZA 15.1 

 
Udalerriko Larrialdi Plana 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 

 
Plana eguneratuta edukitzea eta inplikatutako langileek plana praktikan jarri behar izanez gero nola jokatu behar 
duten jakitea. 
 
Eraikin publikoetan simulakroak egingo dira, eta udalerrian simulakroa egiteko aukera aztertuko da larrialdietako 
hainbat kiderekin batera: suhiltzaileak, Ertzaintza... 
 

  



 

15 PROZESUA  SEGURTASUNA 

EKINTZA 15.2 

 
Bideozaintzaren ezarpena bide publikoetan aztertzea 

 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA LURRALDEA 

TESTUA   

 

 
Udalerriko arteria nagusietan bideo-zaintzako kamerak jartzeko aukera aztertzea, langileen jardun azkarra 
bermatzeko eta herritarren segurtasuna bermatzeko. Helburu nagusia bide-segurtasuna eta oinezkoena 
hobetzea da, eta ekintza bandaliko eta gizalegezkoak kontrolatzeko balio du. 
Proiektu teknikoarekin batera, datuen babesari lotutako esparru juridikoa aztertuko da. 
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16 PROZESUA BAKEA ETA BIZIKIDETZA 

EKINTZA 16.1 

Tokiko eremuan bake- eta bizikidetza-politikak sustatzen jarraitzea, Urretxun 
Bizikidetza Lantzen proiektuaren bidez 

    2019 2020 2021 2022 2023 

AURREKONTUA   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

Proiektuaren hiru ardatz-helburuetan sakontzea: 
 
o Eremu politikoan, alderdi politiko guztiek osatzen duten mahai politikoan lanean jarraitzea, aurreko 

legegintzaldian lortutako akordioak oinarri hartuta. Datozen lau urteetarako plana adostea. 
 
o Bakegintzan eta bizikidetzan lanean ari den  herritarren taldeari babesa ematea. 
 
o Proiektuaren barruan lantzen diren elementuak herritarren artean zabaltzea eta sustatzea.  

  



 

17 PROZESUA KULTURA ETA HEZKUNTZA 

EKINTZA 17.1 

Kultura-instalazioak eta -ekipamenduak egokitzea, irisgarriak, lagunkoiak eta 
herritarren beharretara egokituak izan daitezen. 

    2019 2020 2021 2022 2023 

    x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK                                 

TESTUA   

 

Kultura-erabilerei atxikitako eraikinak eta lokalak egokitzen jarraitu behar da, bai eta kultura-jardueretarako 
behar diren bitartekoak ere. 

Kultur Etxea inguratzen duten lorategiak bezalako guneak berreskuratu dira, eta Urrelur museoa bezalako beste 
batzuk berritu dira, baina oraindik beste batzuk geratuko lirateke, adibidez: 

• Kultur Etxea: 
Eraikinaren egokitzapena eta haren faseak aztertzea (leihoak berritzea, arte ederren tailerrerako olanak, 
fatxada margotzea...) 
Teknologia berriak ezartzea (telebista-pantailak, ordenagailuak...). 
 

• Elkarte erabiltzaileentzako lokalak handitzeko eta egokitzeko aukera aztertzea. 
 

• Juan de Lizarazu erakusketa-aretoa: 
Tokiko sorkuntzaren eta tokiz gaindiko sorkuntzaren arteko oreka errespetatuko duen programazio 
artistikoari eustea, tokiko artistei arreta berezia eskainiz. 
 

• Labeaga antzokia, Urretxuren eta Zumarragaren artean partekatutako instalazioa, haur eta musika 
programazioaren egoitza eta hainbat kultur talderen entsegu lekua: 

Instalazioa egokitzeko azterlana egitea eta Gipuzkoako Foru Aldundiari finantzazioa proposatzea 

 

• Sarralde: Erabiltzaileek ordaindutako tasekin jasotako zenbatekoa instalazioa hobetzeko erabiltzea. Beste 
erabilera batzuk aztertzea deskontaminazio-lanen aurrerapenaren arabera. 

  



 

17 PROZESUA KULTURA ETA HEZKUNTZA 

EKINTZA 17.2 

Herritarren artean kultura-adierazpenak sustatzea, aisialdian txerta ditzaten, 
eta, horretarako, kultura-ekimenen eskaintza zabaltzea. 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK                                 

TESTUA   

Kultura oinarrizkoa da norbanakoaren garapenerako eta gizarte-kohesiorako. Ondorioz, kultura-adierazpen 

desberdinez gozatzeko aukera eskaini nahi dugu, eskaintza kulturala tokiko talde eta erakundeekin batera osatu 

eta diseinatuz. 

• Kultura zabaltzeko, sustatzeko eta sortzeko jarduerak, antzerki-programazioa, ikastaroak, erakusketa-plana, 
hitzaldiak, lehiaketak eta abar antolatzea. 
 

• Kultur elkarte eta taldeentzako diru-laguntza lerroak mantentzea, eta haiekin lankidetzan aritzea hainbat jarduera 
antolatzeko. 
 

• Kalea eta espazio publikoak kultur-gune gisa indartzea, instalazio berriei arreta berezia eskainiz (Sarralde, Santa 
Barbara). 

 

 

 

 

 

  

  



 

17 PROZESUA KULTURA ETA HEZKUNTZA 

EKINTZA 17.3 
Udalaren eta ikastetxeen arteko harremanak estutzea 

  
    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK                               

TESTUA   

 

Ikastetxeen eta udalen arteko harremanak estua eta etengabea izan behar du; horregatik, konpromiso hauek 

hartzen ditugu: 

• Ikastetxe bakoitzeko zuzendaritza-batzordeen, zuzendaritza-kontseiluen eta abarren bileretan aktiboki parte 

hartzea. 

• Eskolaz kanpoko jarduerak diruz laguntzea, gure haurren eta gazteen hezkuntza integralean laguntzeko. 

• Ikastetxeei laguntza aktiboa eskaintzea erakundeekin egin behar dituzten gestioetan. 

• Ikastetxeekin koordinatuta, ikasleei zuzendutako jarduerak egitea: kontzertuak, ospakizunak, etab. 

 

 
 

  



 

17 PROZESUA KULTURA ETA HEZKUNTZA 

EKINTZA 17.4 

 
Irakurzaletasuna sustatzea, liburutegia ezagutaraztea eta liburutegiaren 

erabilera sustatzeko jarduerak antolatzea. 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

• Udal Liburutegia oinarrizko kultur zerbitzua da, eta liburutegia bera, bertan egiten diren jarduerak eta 
eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutzera eman nahi ditugu, urretxuarrengana gerturatzeko. "Iparragirre 
Artxiboa" k pisu berezia izango du. 
 

• Liburutegiko funtsak berritzen jarraitzea. 
 

• Liburutegian dagoen "Iparragirre Artxiboa" zabaltzea eta ezagutaraztea, Jose Mari Iparragirreri buruzko 
informazioa bilatzen duen edonorentzat erreferentzia gune bihurtuz. 
 

• Jarduerak bultzatzea eta antolatzea, hainbat zerbitzu eta elkarterekin koordinatuta/lankidetzan (hitzaldiak, 
ikastaroak, mahai-inguruak). 
 

• Liburuak herritarrei hurbiltzea: nagusiei (hitzaldiak, mahai-inguruak, liburuaren eguna kalean...) eta haurrei 
(liburuak plazara, ikastaroak, etab.). 
 

• Jose Mari Iparragirre artxiboa digitalizatzea. 
 

• Baliabideak automatizatzen eta modernizatzen jarraitzea. 

  



 

17 PROZESUA KULTURA ETA HEZKUNTZA 

EKINTZA 17.5 

Urrelur Museoa 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
o Mineralen eta fosilen mundua publiko guztiei modu atsegin eta didaktikoan zabaltzea, eremu horretan 

erreferentzia-puntu bihurtuz eta Urretxu museo-panorama turistikoan kokatuz. 
SICTECen kalitate-planean parte hartzea, instalazioaren zerbitzu optimoa bermatzeko, lortutako ziurtagiria 
(gutxienez) mantenduz. 

 

• Edukiak ikuspegi pedagogiko eta didaktikotik lantzea. Ikastetxeekin harremana sendotzen jarraitzea, bai 
bertakoekin bai beste udalerri batzuetakoekin ere, horretarako Santa Barbara Aterpetxeak eskaintzen 
dituen aukeretan oinarrituz, eta, horrela, haren erabilera ere sustatuz eta bultzatuz. 

 

• Museoa herritarrengana hurbiltzeko helburuarekin, Museoa kalera atera, txangoak antolatu (autobusa 
ikasgela bihurtzen da), Urrelur astea indartu (jarduerak eta parke paleontologikoak), azokak egin, ibilbide 
geologikoak antolatu Urretxun eta inguruetan, etab. 

 

• Mankomunitateko eta beste erakunde batzuetako turismo-arloarekin zuzenean parte hartzea, panorama 
museistiko eta  turistikoan kokatzeko eta udalerriko turismo-eskaintza zabaltzeko. 
Udalerriko baliabideen kudeaketa integrala eta integratua egitea, horien arteko sinergiak bultzatuz (Urrelur, 
aterpetxea, kirol-instalazioak). 
 
  

  



 

17 PROZESUA KULTURA ETA HEZKUNTZA 

EKINTZA 17.6 

Schwarzenbruck 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Estutzen ari den harremana mantentzea eta finkatzea, eta 2021eko 30.urteurrenaren balizko ospakizuna 
aurreikustea. 
Harreman hori beste arlo batzuetara zabaltzea, hala nola arlo ekonomikora, hezkuntzakora eta abarretara, era 
guztietako trukeak sustatuz (eskolakoak, familiakoak, lanekoak...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

18 PROZESUA KIROLA 

EKINTZA 18.1 

 
Udal-kolektiboen artean jarduera fisikoa sustatzea 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x  
BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Kirolaren bidez, herritarrek egiten duten jarduera fisikoaren kantitatea eta kalitatea handitu nahi ditugu, horrek 
dakartzan onura fisiko eta psikologikoekin, eta arreta berezia eskaini behar diegu behar handiena duten 
kolektiboei (bakarrik dauden pertsonei, gehiegizko pisua dutenei, inaktiboei, isolatuei...). 
Hori lortzeko, lankidetzan arituko gara udaleko beste sail batzuekin eta udalaz gaindiko sare eta ekimenekin 
(Mugiment, Euskadi lagunkoia...). 
 
Pertsona aktiboek ikastaro- eskaintza zabala izaten jarraituko dute, eta horiek etengabe eguneratzen joango dira 
(bai eskainitako ikastaroak, bai horiek emateko modua); horrez gain, instalazioak eta kirol-ekipamenduak 
modernizatzen jarraituko dugu, eta egoera bakoitzera egokituko dira, erabiltzaileak zerbitzua izaten jarrai dezaten.  

  



 

18 PROZESUA KIROLA 

EKINTZA 18.2 

Kirol-instalazioetarako plegu berriak berrikustea, egitea eta esleitzea 

    2019 2020 2021 2022 2023 

  x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 
Urretxuko Udalaren kirol-politika herritar guztientzako bizi-kalitate osasungarria lortzera bideratuta dago, 
herritar guztien beharrizan fisikoak eta kirol-beharrak betez. 
 
Politika hori kontuan hartuta, agiri berriak egingo dira 2020. urtea amaitu baino lehen, Urretxuko udal-kirol 
instalazioetan baldintza egokietan hainbat zerbitzu emango direla bermatzeko. 
Arreta berezia jarriko da ondorengo kontratuaren jarraipenean eta kontrolean. 
 
Kirol-instalazio guztien (kiroldegia, frontoia, etab.) kudeaketa integrala eta integratua, bai eta inbertsio- eta 
mantentze-plana ere, faseka, 4 urtez. 
 
 
 
  

  



 

18 PROZESUA KIROLA 

EKINTZA 18.3 

Udalaz gaindiko kirol-jarduerak bultzatzea, asoziazionismoa oinarritzat 
hartuta. 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TEXTO   

Kontsolidatuta dauden  jarduerak (mendi martxak, bizikleta probak) eta klub eta elkarteak indartzea eta 
babesten jarraitzea. Era berean, kirol eta/edo elkarte berriak bultzatzea, beren eskaintza kolektibo berriei 
zuzentzeko, eta arreta berezia jartzea emakumeek kirolean duten parte-hartzea areagotzeko. 
 
Kirola, ekintzailetza eta gizarte-balioak uztartzen dituen Xabier Ormazabal beka babesten eta garatzen 
jarraituko dugu. 
 
 
  

  



 

18 PROZESUA KIROLA 

EKINTZA 18.4 

Eskola-kirola sustatzea, kirol federatuaren, herri-kirolaren eta ohitura 
osasungarrien oinarri gisa. 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Tokian tokiko eskola-kirolaren praktika finkatzea eta bultzatzea, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, federazioekin, 
ikastetxeekin eta tokiko klubekin lankidetzan. 
 
Gazteek eta nerabeek eskola-kiroletik helduen kirolerako trantsizioan aktibo jarrai dezaten  lan egitea 
(federatua, eskainitako ikastaroak edo banakako praktika pertsonala), ondorengoekin batera:  

- Ikastetxeak  
- Kiroldegia: kolektibo horrentzako eskaintza erakargarri baten bidez. 
- Herriko klubak (Urola, Goierri...). 
- Gaztebidean 

  
  



 

191 PROZESUA KIROLAK 

EKINTZA 18.5 

Kirol instalazioak 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK                               

TESTUA   
 

• Kirol-instalazioak hobetzea eta mantentzea. 
 

• Instalazioak hobetzen, berritzen eta egokitzen jarraitzea (frontoiko komunak, aldagelak, kirol anitzeko kantxa) 
eta ekipamenduak modernizatzen/eguneratzen jarraitzea (gimnasioko makinak, aretoak, sareak). 
 

•  Gipuzkoako Foru Aldundiak legegintzaldi honetan onartzen duen Kirol Ekipamenduetarako Inbertsio Planean 
aurkezteko proiektuak prestatzea. 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
  



 

19 PROZESUA JAIAK 

EKINTZA 19.1 

Herriko jaiak, auzoetakoak eta tradizionalak bultzatzea eta eguneratzea, 
udalerriko elkarte eta taldeekin lankidetzan. 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

Herriko jaiak, auzoetakoak (geltokia, San Martin) eta jai tradizionalak (Gabonak, San Juan, Santa Lutzi) 

bultzatzeko eta eguneratzeko konpromisoa hartzen dugu, elkarteekin, kultur taldeekin eta, oro har, 

herritarrekin lankidetzan: 

 

• Herriko jaiak zaindu edo mantentzea, hauek berritzeari eta garai berrietara egokitzeari utzi gabe, 
berrikuspenaren eta gogoeta bateratu eta etengabekoaren  bitartez (Udala, taldeak, herritarrak). 

 

• Euskal Jaiaren desfilerako erabiltzen diren plataformak berritzea eta karrozeroen kolektiboari behar duten 
guztian laguntzea (lokal egonkorra, gurdiak) Euskal Jaia eta, zehazki, desfilea bizirik mantentzeko. 

 

• Jaien diseinuan herritarren parte-hartzea sustatzen, bultzatzen eta errazten jarraitzea. 
 

• San Martin edo Geltokietako Festak bezalako auzoetako jaiei eta Gabonak bezalako ospakizun tradizionalei 
babesa ematea. 

 

• Diru-laguntzak mantentzea eta kultura-talde eta -elkarteei laguntzea. 
 
  

  



 

20 PROZESUA EUSKARA 

EKINTZA 20.1 

Euskalduntze prozesu integratzailea bultzatzea, kohesioa bermatuz 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

• Udal-jardueran euskalduntze-maila eta, bereziki, euskararen erabilera sustatzea eta handitzea: 
ESEP (Euskara Sustatzeko Ekintza Plana) erreferentziatzat hartuta, euskararen erabilera plana dinamizatu eta 
bultzatzea. 

 

•  Udal-zerbitzuetan hizkuntza-politika bat adostea eta abian jartzea honako hauen inguruan: 
o  Itzulpenen eta ahozko erabileraren politika. 
o  Hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak. 
o  Langileak hautatzeko irizpideak. 
o Administrazio-kontrataziorako irizpideak. 
o Udal-ordezkarien konpromisoa, beren gobernu-jardueran euskararen erabilerari lehentasuna 

emateko. 
 
 
 
 
  

 

  



 

20 PROZESUA EUSKARA 

EKINTZA 20.2 

Gure herrian dauden gainerako identitateak errespetatuz, Urretxuko euskal 
nortasuna bermatu, bultzatu eta sakontzea, bertako kultura eta ohituren 
transmisioaren bitartez. 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TEXTO   

 

• Euskarazko kultur jarduerak sustatzea. 
 

• Nerabeek eta gazteek aisialdian euskara erabil dezaten sustatzea; Mingain-Luze, etab. 
 

• Baita gainerako gizarte-kolektiboekin eta herritarrekin ere, oro har. 
 

• Tokiko historiari eta ohiturei buruz dagoen materiala zabaltzea, material horren sorrera sustatzen jarraitzea 
eta era transbertsalean edo zeharkakoan lantzea (ikastetxeekin, adinekoekin eta gazteekin, kultura-
elkarteekin, adituekin eta abarrekin). 

 

• Aktiboki parte hartzea udalaz gaindiko ekimenetan, hala nola Euskaraldian, Korrikan eta abarretan. 
 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

21 PROZESUA GAZTERIA 

EKINTZA 21.1 

Haurrei, nerabeei eta gazteei arreta eskaintzeko sistema integral bat garatzea 
(Gaztematika). 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA  HERRITARRAK 

TESTUA   

 

• Udalerrian garatzea Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Sistema, Gaztematika. Horretarako, 
ezinbestekoa da sistema hori zer den ezagutaraztea eta, ondoren, garatzeko behar den egitura sortzea. 
 

• Haurren, nerabeen eta gazteen zerbitzuan jarriko dugu arreta, egiten duguna hobetzeko eta jarduera-ildo 
berriak abian jartzeko. Haurren eta gazteen beharrak ere aztertuko ditugu. Azken batean, estrategiak eta 
jarduerak abiaraziko ditugu, haurrek, nerabeek eta gazteek bizitzen ari diren bizitzako etapaz goza dezaten 
eta beren autonomia gara dezaten bultzatzeko. 
 

 

• NERABEAK: GAZTEBIDEAN zerbitzutik egingo dugu lan haiekin, Gaztematikak ezartzen digun lan-ildoari 
jarraituz. 
o Gazteek eta nerabeek parte hartzeko organo egonkor bat sortzea, Eusko Jaurlaritzako toki-

erakundeetan haurren eta nerabeen parte-hartzea sustatzeko proiektu pilotuaren bidez. 
 

• HAURRAK: oporraldian hezkuntza-aisialdiko jarduerak eskaintzea: udalekuak, Aste Santua eta Gabonak. 

 

o Hezkuntza-aisialdiko eskaintzarekin jarraituz: jolas parte-hartzaileen programazioa, talde horri bereziki 
zuzendutako zinema eta antzerkia (Zinetxiki bezalako programa berritzaileak...). 

o Aire zabaleko jarduerak sustatzea (parketarrak,...). 
o Gizarte-ekintzarekin koordinatzea, arrisku-egoeran dauden adingabeak detektatzeko eta horiekin esku 

hartzeko, alkohol-kontsumoari aurrea hartzeko (Zutxu, etab.). 
 

Sistema garatzearekin batera, gaur egungo lokalak eta etorkizunean beharrezkoak direnak aztertuko dira. 

 

 

 

 

 

 

  
  



 

22 PROZESUA IPARRAGIRRE 2020 

EKINTZA 22.1 

JM Iparragirreren jaiotzaren 200. urteurrena aprobetxatzea Urretxuri bultzada 
bat emateko, hainbat ikuspuntutatik: Kultura, turismoa, merkataritza... 

    2019 2020 2021 2022 2023 

   x x x x x x x x x x x x x x x x 

BATZORDEA HERRITARRAK 

TESTUA   

 

2020. urtean 200 urte beteko dira Jose Mari Iparragirre Urretxun jaio zenetik. 

XIX. mendeko unerik esanguratsuenak bizi izan zituen pertsonaia honek, eta haren itzala gaur egunera arte 

iritsi da, artista izateagatik, ideologiagatik eta gaur egun Euskal Herriko kulturaren parte diren ezaugarriengatik. 

Urteurren hau aprobetxatu nahi genuke Urretxuko bizitza kulturalari, komertzialari, akademikoari, turistikoari 

eta abarri bultzada emateko, eta bardoaren figura ezagutzera emateko, bai gure udalerrian, bai mundu osoan. 

Gainera, Iparragirrerekin harremana izan zuten udalerri eta herrialdeekiko harremanari heldu nahi diogu 

berriro. 

Horretarako, programa oso bat garatu dugu norbanakoekin eta elkarteekin lankidetzan, bai Urretxukoak bai 

beste udalerri batzuetakoak, 2020an eta 2021ean garatuko direnak. 

• Musika: kontzertuak, urteurren honetarako espreski sortutako pieza batekin, orkestra sinfonikoarekin 
kolaborazioak, haur abesbatzak, hamabostaldi musikala. 
 

• Webgunea: Udalaren webguneko "Iparragirre" atala ezagutaraztea. Atal horrek bardoari buruzko 
informazioa jasotzen du, eta eraikinen, sare sozialen eta abarren QR kodeen bidez sustatuko dugu. 
 

• QR kodeak instalatzea Iparragirrerekin lotutako elementuetan (jaiotetxea, Gernikako Arbola plaza, etab.), 
udalaren webguneko Iparragirre atalera eramaten badute. 
 

• Antzerkia: urteurren honetarako  idatzitako antzezlana, hainbat euskal udalerritan zehar egingo dena; 
loraldiarekin elkarlana, Iparragirreri eskainia; kale-antzerkia, hainbat kultur elkartek, merkatarik eta 
herritarrek oro har parte hartuko dutena. 
 

• Literatura: Iparragirre literatura sariak sustatzea, liburuak koproduzitzea, etab. 
 

• Turismoa: bisita gidatuak alde zaharrean, Angelaren ibilbideak, orientazio-probak, etab. 
 

 

 

 


