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I ERANSKINA: EKINTZA PLANA (Karakterizazio osoa)

0. LABURPEN EXEKUTIBOA

HERNANIKO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA
PLANA 2013-2020
LABURPEN DOKUMENTUA
2006an abiatutako bideari jarraiki eta lehenengo Planaren epea agortu ondoren, Ekintza
plan berria definitzeko prozesua burutu da. Ondorioz,
Hernanik datozen 8 urtetarako udalerriko jarduera lerroak definitzen dituen Ekintza Plan
berria du. Plan honek 11 lerro estrategiko definitzen ditu, berauek gauzatzeko 41
programa eta 176 ekintza osatu direlarik.
Plan honetan lurralde, gizarte, ekonomia eta ingurumen arloetan eragitea helburu duten
ekintzak jaso dira, udalerriko ongizatea eta bizi kalitatearen hobekuntza lortzeko helburuz.

Gizarte arloko ekintzei dagokienez, herriaren ongizatea eta bizi-kalitatea sustatzea dute
helburu, gizarte-zerbitzuak, berdintasuna eta hezkuntza arloan lan eginez. Honetaz gain,
kultur eta kirol eskaintza dibertsifikatzea eta zabaltzea helburu duten ekintzak ere jasotzen
dira. Esparru honetako beste xedeetako bat euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea izan
da.
Arlo ekonomikoari dagokionez, udalerriko garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzea
dira behar nagusiak, horretarako ildo horretan lan egingo duten politika desberdinak garatzea
eta martxan jartzea aurreikusten delarik. Udalerriko etorkizunerako garapen arlo
nagusietarikoak izango diren turismoa, ekintzailetza, enpresa sareak eta tokiko merkataritza
bultzatzea dira helburu nagusiak.

Lurralde gaietan landa eremuaren, zein hirigunearen plangintza eta erabilera arduratsuaren
alde lan egitea ahalbidetzen duten ekintzak jasotzen dira. Bestalde, arlo honetan oinezkoen
eta motorrik gabeko mugikortasun ereduei lehentasuna eta erraztasunak emateko helburua
ere jasotzen da.

Ingurumenari dagokionez arlo desberdinetan lan egingo da: alde batetik ura eta
energiaren kudeaketa eraginkorra eta kontsumo arduratsua bultzatuko da; bestetik
hondakinen

arloan

hondakinen

sorreraren

prebentzioan

eta

berreskuratze-tasaren

hobekuntzaren alde lan egingo da; eta bukatzeko, udalerriko ingurumen kalitatea babesteko
eta arriskuak ahalik eta txikienak izan daitezen lan egingo da.

Herritarren parte hartzea sustatzea eta bultzatzea da ekintza plan berriaren beste
helburuetako bat, politika publikoetan gardentasunaren aldeko apustua egiten delarik.

1. SARRERA
1.1 EAEko Tokiko Agenda 21en ezarpen, kudeaketa eta jarraipen eredua
EAEn Tokiko Agenda 21eko prozesuak gauzatzeko garaian, 1.1 irudian adierazita dauden lan
faseei jarraitzen zaie: Martxan jartzea, Diseinua (diagnostikoa eta plangintza barne), eta
Ezarpena eta jarraipena. Azkeneko fasea aurreratuta dagoenean, Berrikuspena egin behar
da, Diagnostikoa eguneratzeko eta Ekintza Plana berritzeko.

1.1 irudia: Tokiko Agenda 21eko prozesuaren eskema

Ereduaren ezarpena errazteko, Udalsarea 21ek, Iraunkortasunerako Udalerrien Euskal Sareak,
bertako kide diren udalerri guztietarako komunak diren metodologiak definitzen ditu.
Hartara, herriek sarean lan egingo dutela bermatzen da, eta era berean, EAEn gauzatzen
diren prozesuen homogeneotasuna bermatzen da.
Udalerrietako TA21eko Ekintza Planak modu eraginkorrean ezar daitezen sustatzea du helburu
Udalsarea 21ek, eta horretarako, udalerriei laguntzeko zerbitzu ugari eskaintzen ditu, hala
nola Ekintza Planen urteroko ebaluazioa eta programazioa, tokiko iraunkortasun adierazleen
kalkulua, eta

EAEko udalerrietako

TA21eko Ekintza Planak

Berrikusteko Gidaliburu

Metodologikoa (dokumentu hau gidaliburu horretan oinarritu da).

1.2. Kudeaketa publikorako eredu berriak
Administrazioak, bere maila guztietan, eraldaketa sakonak egin behar izaten ditu efikazia
(helburuak zein neurritan lortzen diren), eraginkortasuna (erabilitako baliabide publikoak
lortu beharreko helburuei dagokien gastu publikoa murrizteko) eta kalitatea (herritarrek
esperotako betetzea) etengabe areagotzeko.
EAEko Tokiko Agenda 21ak kudeatzeko eredua, herritarrengana eta emaitzengana
bideratuta dagoen kudeaketa publiko berri baten sustapenarekin erabat erlazionatuta
dago. Gainera, proiektu hau kokatuta dagoen Ekintza Planen berrikuspen prozesua eredu
honen baitan dago.
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Kudeaketa publikoa helburuz helburu egitean, ondoren aipatuko ditugun alderdiei behatzen
zaie besteak beste. Alderdi horiekin batera, EAEko Tokiko Agenda 21en kudeaketa ereduaren
barruan dauden elementuak erantsi ditugu:
ALDERDIA
Kudeaketaren emaitzak
eta etekina

Erantzukizuna eta
kontuak ematea

Antolakuntza eta
kudeaketa egituren
aldaketa

EAEko TA21eko ELEMENTUAK, HELBURUKAKO KUDEAKETA

-

Erdietsi beharreko xede eta helburu estrategikoak formulatzea

-

Tokiko iraunkortasun txostenak lantzea eta argitaratzea

-

Herritarrentzako parte-hartze jarduerak egitea

-

Iraunkortasun Batzordea sortzea (zeharkako tresna)

-

Kudeaketaren arduradunak izendatzea

Gauzatu beharreko ekintzen urte anitzeko plangintza egitea
Ekintza Planaren ezarpena urtero ebaluatzea
Iraunkortasun adierazleak kalkulatzea, emaitzak interpretatzea
eta helburuen betetze maila ebaluatzea

Adierazleen bilakaera aztertzea eta Planaren ezarpen maila
argitaratzea

Udalerriko eragile tekniko guztiak Ekintza Planaren ebaluazioan
integratzea

1.1 Taula. Helburukako kudeaketaren alderdi esanguratsuenak eta EAEko TA21en ereduari lotutako
elementuak
Iturria: EAEko udalerrietako TA 21eko Ekintza Planak berrikusteko Gida Metodologikoa
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2. AURREKARIAK ETA BERRIKUSTE PROZESUAREN HERLBURUAK
2.1.

Aurrekariak

2005. urtean Hernani Udalsarea 21en sartu zen eta 2006an udalbatzak Hernaniko Tokiko
Agenda 21eko lehenengo Ekintza Plana onartu zuen.
Hernani udalerri aitzindaria izan da, eta oraindik ere hala da, Tokiko Agenda 21 modu
aktiboan kudeatzen; Plana indarraldian sartu eta hurrengo urtetik aurrera Ekintza Planaren
urteroko ebaluazioa egiten hasi zen. Bestetik, iraunkortasun adierazleak ere kalkulatzen dira,
honela ekintzen ezarpenarekin lortzen ari diren emaitzak neurtu ahal direlarik. Eta honekin
batera, 2011an Berotegi Efektuko Gasen (BEG) inbentarioa kalkulatu zen lehenengo aldiz,
udalerriak eta udalak, erakunde bezala, klima aldaketari egiten dion ekarpena neurtuz.
Hernaniko lehenengo Ekintza Planak 117 ekintza ditu, eta lurralde, ingurumen eta arlo
sozioekonomikoei buruzko 13 ildo estrategikotan banatuta daude. Azkeneko urteetan ekintza
horiek gauzatzeko egin den lanari esker, udal eragileek udalerriko garapen iraunkorraren
aldeko politikak hobeto ezagutzen dituzte, eta beren inplikazioa areagotu da.
Era berean, Hernaniko Ekintza Planaren ezarpenaren urteroko jarraipenari esker, Tokiko
Agenda 21en esparruan abian jarri diren jarduerei buruzko informazio xehatua eskuratu da,
eta gainera, martxan jarri ez diren ekintzetan eragin da.
Orain, lehenengo Planaren indarraldia amaitu da eta horregatik, 2013an Iraunkortasunerako
Plan berri bat idaztea erabaki du Hernaniko Udalak, iraunkortasunari modu integralean
heltzeko, eta udal kudeaketarako tresna operatibo eta estrategiko bat eskuratzeko asmoz.

2.2.

Helburuak

Egiten ari den lanaren helburu orokorrak honako hauek dira:

•

Udalerriko ingurumen eta gizarte arloko egoeraren diagnostikoa egitea eta Ekintza Plan
berria definitzen lagunduko dituzten lehentasunezko eremuak zehaztea.

•

Hernaniko iraunkortasunerako Ekintza Plan berria orientatuko duen formulazio
estrategikoa egitea: ikuspegia, xedeak eta helburu estrategikoak definitzea.

•

Tokiko Iraunkortasun Ekintza Plan berria definitzea.

•

Barne eta kanpoko parte-hartzea bermatzea prozesuan zehar, herritarren ikuspegia
ezagutzeko eta udal langileek prozesua baliozta dezaten bermatzeko.
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3. PROZESUAREN FASEAK ETA EMAITZAK
3.1. Lan Programa
Prozesuan jarraituko den lan programa 3.1 irudian adierazita dago eta honako fase hauek
ditu:
I. Proiektua martxan jartzea
II. Informazio bilketa
III. Tokiko iraunkortasun diagnosia
IV. Formulazio estrategikoa
V. Ekintza Plana

3.1 irudia: Berrikuspen prozesuaren faseak eta eskema

HERNANIKO TOKIKO EKINTZA PLANA 2013-2020

5

Proiektuan, eginkizun teknikoak eta barne koordinazioarekin, herritarren parte-hartzearekin
eta politikarien ikuspuntuarekin erlazionatutako eginkizunak uztartu dira:
-

Eginkizun teknikoak: aholkularitza taldeak egindako lana, proiektuko zuzendaritza
fakultatiboaren laguntzarekin eta udal langileen parte-hartzearekin.

-

Barne partaidetza: Udaleko eragile tekniko edota politikoekin batera egindako
koordinazio saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak.

-

Herritarren parte-hartzea: udalerriko gizarte eta ekonomia eragileekin egindako
parte hartze saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak.
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4. HERRIATARREN PARTE HARTZEA ETA BARNE KOORDINAZIOA
4.1 Herritarren parte hartzea
TA21eko Ekintza Planaren berrikuspenean zehar herritarren parte hartzea eta inplikazioaren
alde lan egin da, bai diagnostikoa osatzeko, bai lehentasunezko arloak identifikatzeko eta
baita Ekintza Plana definitzeko ere.
Herritarren parte hartzearen planifikazioan zehar azken urtetan parte hartzeak izan dituen
ezaugarri eta berezitasunen hasierako analisia egin da. Analisiak berrikuspen prozesuan eragin
handiena izan ditzaketen aldagai eta faktoreak kontutan izan ditu, ondorengoak aipatzen
direlarik:
o

Eragileak mobilizatzeko aukera

o

Eztabaiden dinamika

o

Parte hartzeak udal politiketan izan duen eragina

4.1

taulan modu sintetikoan, Hernaniko iraunkortasunerako Ekintza Planaren berrikuspen

prozesuan zehar egin diren herritarren parte hartzeren nondik norakoa azaltzen da. Fase
honetan zehar 4 saio egin dira.

HERRITARREN PARTE HARTZEA
BILERA

1

2

3

4

HELBURUAK
▫

Hernaniko Tokiko Agenda 21-eko testuinguru eta aurrekarien azalpen laburra

▫

Ekintza Plan berria egiteko jarraituko diren pausuen aurkezpena

▫

Hernaniko Tokiko Agenda 21eko goiburua eguneratzeko ideiak jasotzea

▫

Herritarrek udalerriaren gaurko egoera nola ikusten duten jasotzea

▫

Diagnostikoko emaitza nagusien aurkezpena

▫

Tokiko Agenda 21eko goiburua eguneratzea

▫

Lehentasunezko eremuen inguruko ekarpenak jasotzea

▫

Formulazio estrategikoaren aurkezpena

▫

Ekintza Plana azaldu eta ekarpenak jasotzea

▫

Herritarren parte hartze foroan jasotako ekarpenak nola jaso diren azaldu

▫

Herritarren lehentasunak zehaztu

4.1 Taula. TA21eko Ekintza Planaren berrikuspen prozesuan zehar egindako herritarren parte hartze saioen
planifikazioa
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4.3 Barne koordinazioa
Tokiko Ekintza Planaren berrikuspen prozesuan zehar Udal eragile teknikoen eta politikoen
parte hartzearen diseinuan eta planifikazioan ondorengo irizpideak hartu dira kontutan:
o

Planak udal ordezkari guztien akordioa eta guztien adostasuna behar ditu.

o

Udaleko langileek udalerriaren inguruko eta ekintzen bideragarritasunaren inguruko

o

Ekintza Plana indarrean egongo de 8 urtetan zehar egingo den TA21eko Ekintza Planeko

ezagutza handia dute.
urteroko kudeaketaren oinarriaz zehaztea beharrezkoa da.
Prozesuan zehar jarrian aipatzen diren helburuak izan dituzten 4 saio egin dira:
BILERA

1

2

3

4

HELBURUAK

▫
▫
▫

Tokiko Agenda 21eko Planaren berrikuspen prozesua aurkeztu

▫
▫
▫

Diagnostikoaren emaitza nagusiak ezagutarazi

▫
▫
▫

Formulazio estrategikoa adostea

▫
▫

Ekintza Planeko azken aldaketak aurkeztu eta balioztatu

Diagnostikoak izango duen estrukturaren inguruko eztabaida
Plan, ikerketa edo/eta eskuragarri dagoen garrantzizko informazioa identifikatu

Helburu estrategiko eta xedeen proposamena eztabaidatu
Udalerriko ikuspegia definitzeko ideiak jaso

Ekintza Plana azaldu eta ekarpenak jaso
Ekintzen karakterizaziorako jarraibideak azaldu

Ekintzen lehentasunak zehaztu

4.2 Taula. Hernaniko iraunkortasunerako Ekintza Planaren berrikuspen prozesuan zehar egin diren barne
koordinaziorako saioen planifikazioa
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5. EKINTZA PLANA
5.1. Aurkezpena
Hernaniko Tokiko Agenda 21aren 2013-2020 Ekintza Planaren abiapuntua udalerriaren
IKUSPEGI orokorra da, etorkizuneko Hernani ideala islatzen duena eta lerro bakoitzean
bildutako ekintza multzoarekin hartu nahi den norabidea jasotzen duena. Hortik aurrera,
Planaren egiturak Lerro Estrategikoa-Programa-Ekintza eskemari jarraitzen dio.

IKUSPEGIA

LERRO ESTRATEGIKOAK

XEDEAK

Tokiko Ekintza Planaren bidez lortu

TA21eko Ekintza Plana ezarritakoan

nahi

lortu nahi diren helburu

diren

udalerriko

funtsezko

hobekuntza helburuak

kuantitatiboak

Helburua lortzen laguntzen duten beste

- Adierazlea

ekimen eta plan batzuk

- Erreferentziazko urtea
- Helburuaren balioa

Jarduera programak
Hobekuntzarako helburu estrategikoak
lortzera

bideratutako

helburu

espezifikoak

Ekintzak

- Izenburua
- Deskribapena
- Gauzatze epea
- Lehentasuna
- Tartean diren erakundeak
- Balioztatutako kostua
- Finantzaketa

- (…)
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Udalerri eredu desiragarria lortzeko, Plana lurralde, ingurumen eta gizarte eta ekomomia
esparruko 41 programa eta 174 ekintza barne hartzen dituzten 11 lerro estrategikoek
osatzen dute. Alde batetik gaur egun gizarte eta ekonomia gaien inguruan dagoen kezka eta
bestalde, Hernanik ingurune naturalarekiko duen gertutasuna kontutan hartuz, arrazoizkoa
da Planak giza eta ekonomia arlo markatuak izatea, pisu espezifikoa izanik arlo horiekin
erlazioa duten gaien hobekuntzarekin lotutako ekintzek.

LURRALDE ARLOAK

14%

34%
52%
ARLO SOZIAL ETA
EKONOMIKOA

INGURUMEN ARLOAK

Lurralde, Ingurumen eta gizarte eta ekonomia arloen
portzentajea Hernaniko II Ekintza Planean

5.1 irudia: Lurralde, ingurumen eta gizarte eta ekonomia arloen portzentajea Hernaniko II Ekintza
Planean.

10

HERNANIKO TOKIKO EKINTZA PLANA 2013-2020

5.2. Hausnarketa estrategikoa
5.2.1 Ikuspegia
Hernaniko Ikuspegia Ekintza planaren definizioan parte hartu duten eragileekin batera
definitu da:

Iraunkortasun Diagnostikoaren analisia eta
balioztatzea

Ikuspegia definitzeko elementuan aurkezpena
egin da:
- Baikorra, gogotsua
- Anbizio handikoa eta aldi berean, errealista
- Kolektibitate sentimendua

Ikuspegia

definitzeko

ideia

gakoen

identifikazioa: 2020 urteko balizko udalerria
definitzen

duten

ideia

gakoen

inguruko

hausnarketa ariketa

Hitz gakoen mapa osatu da, 2020rako
Hernaniko Ikuspegia definitzeko: hitzen
tamaina hitz bakoitza aipatu den aldi
kopuruaren araberakoa da.
Eta 2020rako Hernaniko Ikuspegia ondorengoa da…

2020an Hernani udalerri euskalduna, bizia eta osasuntsua da, herritarren bizi
kalitatearen aldeko apustu irmoa egin dugu, baliabide naturalen babesa eta
mugikortasun eredu berrien alde lan eginez.
Enpleguaren berreskuratze nabarmena lortu dugu, ongizate maila handiagoa,
aukera berdintasuna eta gizarte justizia bermatze bidean gaude. Ibilbide honen
oinarrian herritarren parte hartze aktiboa dugu ardatz, baita udal politikan ere.

HERNANIKO TOKIKO EKINTZA PLANA 2013-2020
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5.2.2 Helburu estrategikoak
Datozen 8 urtetarako Hernaniko lan ildo nagusiak zehazten dituzten 11 helburu estrategiko
zehaztu dira:
1. Lurzoruaren erabilera egokia egin eta udalerriko natur eta paisai baloreak babestu
eta balioan jarri
2. Oinezkoen mugikortasuna eta ibilgailu pribatuaren ordezko moduak sustatu barne
zein udalerriaz kanpoko desplazamenduetan
3. Ura eta energiaren kudeaketa eraginkorra egin eta kontsumo arduratsu eta
zentzuzkoa bultzatu
4. Hondakinen sorreraren prebentzioa bultzatu eta euren berreskuratze-tasa altuena
bermatu
5. Udalerriko ingurumen kalitatea babestu eta arriskuak saihesteko beharrezko
neurriak ezarri inpaktuak murriztuz
6. Herritarren parte-hartzea eta udal barneko koordinazioa bultzatu politika
publikoetan zeharkakotasuna eta gardentasuna bermatuz
7. Udalerriko garapen ekonomiko eta iraunkorra eta enplegua sustatuko dituzten
politikak garatu eta martxan jarri
8. Turismo arloa landu garapen ekonomikorako aukera bezala
9. Herritarren ongizatea eta bizi-kalitatea sustatu, oinarrizko zerbitzuetarako
sarbidea ahalbideratuz, berdintasuna bultzatuz eta hezkuntza maila hobetuz
10. Euskararen ezagutza eta erabilera areagotu, normalizatu eta sektore guztietan
zabaldu
11. Herritar orori kultur eta kirol eskaintza dibertsifikatu eta osoa eskuratzeko aukera
eman

5.2.3 Xedeak
Tokiko Ekintza Plana helburuekiko kudeaketa oinarri hartuz dago diseinatuta, hau da,
udalerriaren ingurumen eta giza egoera hobetzeko emaitzak lortzeko helburuz. Xedeek
Planaren ezartzean zehar lortzeko hito kuantitatiboak definitzen dituzte, eta tokiko
iraunkortasun adierazleen bidez hauen jarraipen bat egingo da.
Informazio honek egindako ahalegina eta lortutako benetako hobekuntza emaitzak alderatzea
ahalbidetzen du eta, modu horretan, neurrien efikazia –lortutako hobekuntzak- eta horien
eraginkortasuna –egindako ahaleginarekin lortutako hobekuntzak- baloratzea.
Hernaniko xedeak aukeratzeko orduan, ahal den heinean, kontuan izan dira EAEn dauden
erreferentziak. Erreferentziako udalaz gaindiko planik eduki ezean, helburuak ezartzeko
erreferentzia gisa egungo batez besteko balioak eta lortu nahi diren joerak hartu dira.
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ERREFERENTZIZKO
BALIOA

XEDEA

ENERGIA

Energiaren azken kontsumoaren %8 energia
berriztagarrietatik etortzea

EGUNGO
BALIOA

3E-2020 (Euskadiko Energia
Estrategia 2020): %17
%1,4
Egungo egoera Euskadi
mailan: %8 inguru
II Ingurumen Esparru
Programa

EKPB

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdean maila
aurreratuan kokatzea (Ihobek zehazten dituen
parametroen arabera)

-

Oinarrizko
mailan

-

%12,6

ENPLEGUA

URA

Zenbatu gabeko edateko uraren kontsumoa
udalerriko ur eskariaren %25tik behera egotea

%34

Langabezia-tasa %10 baino baxuagoa izatea
Langabezia-tasa Gipuzkoako batez bestekoa
baino baxuagoa izatea

HEZKUNTZA

Hernaniko ikastetxe guztiek Eskolako Agenda 21
DBH-raino zabaltzea
Biztanleriaren %25 erdi edo goi-mailako
ikasketak edukitzea

TURISMOA

8 turismo ostatu /1000 biztanleko edukitzea
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Euskadi mailan (2006):
%23,3

%17,3 (2006)

Gipuzkoan (2010): 24,91
ostatu/1000 biztanleko

4,61
ostatu/1000
biztanleko
(2010)
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5.3. Ekintza planaren eskema eta karakterizazioa
Jarraian ekintza plana osatzen duten Lerro estrategikoak eta Programak zehazten dira:
1 LE. LURZORUAREN ERABILERA
EGOKIA EGIN ETA UDALERRIKO
NATUR ETA PASIAI BALOREAK
BABESTU ETA BALIOAN JARRI

2 LE. OINEZKOEN
MUGIKORTASUNA ETA IBILGAILU
PRIBATUAREN ORDEZKO MODUAK
SUSTATU BARNE ZEIN UDALERRIAZ
KANPOKO DESPLAZAMENDUETAN

1.1 P. Landa eremuko lurzorua
babestu eta bere erabilera
iraunkorra sustatu

2.1 P. Mugikortasun plangintza
modu iraunkorragoak diren joanetorriak sustatzeko erara garatu

1.2 P. Hiri lurraren plangintza
garatu iraunkortasun irizpideekin

2.2. P. Motorrik gabeko
mugikortasuna erraztu eta sustatu

1.3 P. Ingurune naturalaren
kudeaketa egokia burutu eta
babestuta dagoen azalera zabaldu

2.3 P. Hirigunean ibilgailu
pribatuaren erabilera murriztu
eta garraiao publikoaren erebilera
sustatu

3 LE. URA ETA ENERGIAREN
KUDEAKETA ERAGINKORRA EGIN
ETA KONTSUMO ARDURATSU ETA
ZENTZUZKOA BULTZATU

3.1. P. Udal ekipamendu eta
argiteri publikoaren kudeaketa
energetikoa eta plangintza hobetu

3.2 P. Eraginkortasuna
energetikoa eta energia
berriztagarrien erabilpena sustatu
udal ekipamenduetan eta argiteri
publikoan

3.3 P. Eraginkortasuna
energetikoa eta energia
berriztagarrien erabilpena sustatu
udalerriko sektore ezberdinetan

3.4 P. Udalerriko horniketa eta
saneamendu sarea hobetu

3.5 P. Udal ekipamendu eta
udalerri osoaren ur kontsumoa
murriztu
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4 LE. HONDAKINEN SORRERAREN
PREBENTZIOA BULTZATU ETA
EUREN BERRESKURATZE-TASA
ALTUENA BERMATU

4.1 P. Hondakinen kudeaketa
hobetzen jarraitu

4.2 P. Hondakin industrialen
kudeaketa egin

4.3 P. Hondakinen sorreraren
prebentzioa sustatu

5 LE. UDALERRIKO INGURUMEN
KALITATEA BABESTU ETA
ARRISKUAK SAHIESTEKO
BEHARREZKO NEURRIAK EZARRI
INPAKTUAK MURRIZTUZ

5.1 P. Airearen kalitatea,
zarataren eta lurzoruen kudeaketa
hobetu

5.2 P. Ingurumen arriskuak
sahiestu eta lotuta dauden
inpaktuak murriztu

5.3 P. Udal mailan EKPBko
estrategia bat martxan jarri

6 LE. HERRITARREN PARTEHARTZEA ETA UDAL BARNEKO
KOORDINAZIOA BULTZATU
POLITIKA PUBLIKOETAN
ZEHARKAKOTASUNA ETA
GARDENTASUNA BERMATUZ

7 LE. UDALERRIKO GARAPEN
EKONOMIKO ETA IRAUNKORRA
ETA ENPLEGUA SUSTATUKO
DITUZTEN POLITIKAK GARATU ETA
MARTXAN JARRI

6.1 P. Herritarrekiko
komunikazioa indartu eta politika
publikoetan beraien parte-hartze
aktiboa sustatu

7.1 P. Enplegua sortu talentu
ihesa ekidin eta egoerarik
zailenetan dauden giza taldeei lan
merkaturatzea erraztuz

6.2 P. Barne koordinazioa hobetu
eta udal politiken
zeharkakotasuna sustatu

7.2 P. Ekintzailetza eta lan aukera
berrien sorrera sustatu

7.3 P. Enpresa sarean
iraunkortasun baloreak eta
ingurumen hobekuntzak sustatu

7.4 P. Tokiko merkataritza sustatu
eta kontsumoaren kanpora ihesa
ekidin

7.5 P. Eskualde dimentsioa eta
lankidetza indartu enpresen
lehiakortasuna areagotu eta
aukera berriak sortzeko
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8 LE. TURISMO ARLOA LANDU
GARAPEN EKONOMIKORAKO
AUKERA BEZALA

8.1 P. Turismo arloaren sustapena
eta dinamizazioa ahalbideratuko
duten bitartekoak eta oinarriak
ezarri

8.2 P. Orain arte arrakasta izan
duten ekimen eta esperientziak
kontsolidatu/egonkortu

8.3 P.Udalerriak dituen baliabide
turistikoak aprobetxatuz epe
ertain luzera eskaintza turistikoa
zabaldu eta areagotu

8.4 P.Udalerriko baliabide
turistikoen sustapena eta
komunikazioa landu beste lurralde
edo herrialdeetatik, bisitariak
erakartzeko

8.5 P. Turismo arloan eskualde
dimentsioa eta lankidetza indartu

9 LE. HERRITARREN ONGIZATEA
ETA BIZI-KALITATEA SUSTATU,
OINARRIZKO ZERBITZUETARAKO
SARBIDEA AHALBIDERATUZ,
BERDINTASUNA BULTZATUZ ETA
HEZKUNTZA MAILA HOBETUZ
9.1 P. Gizarte Zerbitzuak eta
baliabideak optimizatu, beharrik
handiena duten gizarte talde
guztietara heltzea ahalbidetzeko

9.2 P. Sentsibilizazioa eta
prebentzioa etorkizuneko arazoak
ekiditeko tresna bezala

9.3 P. Menpekotasunaren
inguruko baliabide eta zerbitzuak
indartu, hirugarren adineko eta
ezintasunak dituzten biztanleen
eta babesik gabeko adin txikikoen
bizi kalitatea hobetzeko

10 LE. EUSKARAREN EZAGUTZA
ETA ERABILERA AREAGOTU,
NORMALIZATU ETA SEKTORE
GUZTIETAN ZABALDU

11 LE. HERRITAR ORORI KULTUR
ETA KIROL ESKAINTZA
DIBERTSIFIKATU ETA OSOA
ESKURATZEKO AUKERA EMAN

10.1 P. Udaletxean Euskararen
barne erabilera indartu (barne
erabilera plana), zenbait arlori
arreta berezia eskainiz

11.1 P. Udalerriko kultur
ekipamenduak eta kultur
eskaintza indartu, zabaldu eta
beharren arabera egokitu

10.2 P. Herriko biztanle eta
eragile ezberdinen artean
euskararen erabilera sustatu
(Euskara Biziberritzeko Plan
Nagusia), zenbait arlori arreta
berezia eskainiz

11.2 P. Udalerriko kirol
baliabideak, instalazioak eta
jarduerak eguneratu behar berriei
erantzute aldera

10.3 P. Udala eta herritarren
arteko harremanak euskaraz
egitea ahalbideratu

9.4 P. Udalerrian bizi diren
pertsona imigranteen ongizatea
eta integrazioa bultzatu

9.5 P. Eremu guztietan
emakumeen eta gizonen arteko
parekidetasuna bermatu

9.6 P. Kooperazio arloa indartu
eta garapen bidean dauden
herrialdeei laguntza eskaini

9.7 P. Udalerriko hezkuntza
eskaintza hobetu maila guztietan
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Ekintza Planean bildutako ekintzak gauzatu ahal izateko, beharrezkoa da horiek gutxieneko
definizioa izatea:
Ekintzaren deskribapena: atal honetan ekintzaren helburu zehatza, nori zuzenduta dagoen
eta helburua lortzeko iradokitzen diren tresnak definitzen dira.
Arduraduna:

ekintzaren

gauzatzean

eta

ezarpenean

parte

hartzen

duen

pertsona

identifikatzen du.
Epea: ekintza gauzatzeko erabili beharko litzatekeen gehienezko epea adierazten du (motza:
1-2 urte, ertaina: 2-5 urte, eta luzea: 5-8 urte).
Lehentasuna: atal honen bitartez ekintza bakoitzaren lehentasuna definitzen da, bere
eraginaren eta ekarpenaren arabera.
Ekintza bakoitzaren ezaugarriak eta definizioa MUGI 21 aplikazio informatikoan daude. MUGI
21 Ekintza Plana bere osotasunean kudeatzeko tresna da. Igo Eranskinean Ekintza Plan
osoaren dokumentua jasotzen da, ekintzen karakterizazio guztia agertzen delarik. Modu
osagarrian, ekintzei buruzko informazio zehatzagoa lortzeko, MUGI 21 aplikazioaren txosten
hauek egitea gomendatzen da baita ere:
•

1M-04- Ekintza Planaren eskema eta oinarrizko karakterizazioa

•

1M-06- Ekintzen deskribapen-fitxak

Jarraian, Hernaniko Ekintza Plana aurkezten da. Bertan, Lerro estrategiko, Programa eta
Ekintza guztiak ikus daitezke.
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1 LE. LURZORUAREN ERABILERA EGOKIA EGIN ETA UDALERRIKO NATUR ETA PASIAI BALOREAK BABESTU ETA
BALIOAN JARRI

1.3 P. Ingurune naturalaren
kudeaketa egokia burutu eta
babestuta dagoen azalera
zabaldu

1.1 P. Landa eremuko lurzorua
babestu eta bere erabilera
iraunkorra sustatu

1.2 P. Hiri lurraren plangintza
garatu iraunkortasun
irizpideekin

1.1.1 E. Landa eremuaren
garapena bultzatu, inguru
bakoitzak dituen ezaugarrien
araberako jarduerak
bultzatuz

1.2.1 E. Hiri lurrean Hirigintza
Planeamenduak
aurreikusitako Berdeguneen
sarea osatzen jarraitu

1.3.1 E. Baso autoktonoen
azalera handitzeko lanekin
jarraitu

1.2.2 E. Herriko hirigintza
planeamenduan aurreikusten
diren etxebizitza berrien
eraikuntza herritarren behar
eta lehentasunen arabera
burutu

1.3.2 E. Mendi lurrak eskuratu

1.1.2 E. Nekazaritza eta
abeltzaintzarako lurren
azterketa egin

1.1.3 E. Aisialdirako baratza
komunalak sortu eta antolatu
eta bertakoei naiz edozein
herritarrei baratzagintza
ekologikoa egitea bultzatu

1.1.4 E. Landa eremuan
Hirigintza Planeamenduak
aurreikusitako parkeak garatu

1.2.3 E. Hutsik dauden
etxebizitzak merkaturatzeko
erraztasunak jarri tokiko
erakundeen eskutik, Bizigune
Programaren laguntzaz

1.3.3 E. Hernanin dauden
espezie inbaditzaileei
(flora/fauna) buruzko
inbentario zehatza egin eta
hauek ezabatzeko bideak
bilatu

1.3.4 E. Hernaniko anfibio eta
narrastien inbentarioa egin

1.2.4 E. Alokairuko
etxebizitzaren eskaria
bultzatu eta erraztu

1.3.5 E. Hezeguneak
berreskuratu

1.2.5 E. “Hernaniko Hirigune
Historikoaren
Birgaikuntzarako Plan
Bereziak” -ren berrikuspena
egin

1.3.6 E. Flora mehatxatua
babesteko lanekin jarraitu
eta Hernanin egon daiteken
fauna mehatxatua babesteko
neurriak hartu
1.3.7 E. Lur sailak dauzkaten
jabeei zuzendutako
sentsibilizazio kanpainak
burutu
1.3.8 E. Natur ingurunearen
eta biodibertsitatearen
balioak herritarren artean
ezagutzera eman
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2 LE. OINEZKOEN MUGIKORTASUNA ETA IBILGAILU PRIBATUAREN ORDEZKO MODUAK SUSTATU BARNE ZEIN
UDALERRIAZ KANPOKO DESPLAZAMENDUETAN

2.1 P. Mugikortasun plangintza
modu iraunkorragoak diren
joan-etorriak sustatzeko erara
garatu

2.1.1 E. Mugikortasun
Planean aurreikusita dauden
lanak burutzea oinezkoei
lehentasuna emanez eta
oinekoentzako mugikortasun
baldintzak eta espazio
publikoen kalitatea hobetuz
2.1.2 E. Mugikortasun Planean
aurreikusita dauden lanak
burutu hirigunean trafikoa
zuzenduz
2.1.3 E. Garatzen diren
hirigintza eremu berritan
Mugikortasun Planean
aurreikusita dagoena
kontutan izan eta
mugikortasun jasangarri
baterako irizpideak
txertatu, oinezkoen eta
bizikleten ibilbide sarea
prozesua hasieratik aztertuz

2.2. P. Motorrik gabeko
mugikortasuna erraztu eta
sustatu

2.3 P. Hirigunean ibilgailu
pribatuaren erabilera murriztu
eta garraiao publikoaren
erebilera sustatu

2.2.1 E. Motorrik gabeko
mugikortasuna bultzatzeko
proiektuak aztertu eta
bideragarri izatekotan
martxan jarri

2.3.1 E. Hiri-autobusa
erabiltzen duten bidaiari
kopuruaren segimenduarekin
jarraitu

2.2.2 E. Herriko bizikleta
bideen sarea garatzea

2.3.2 E. Hiri-autobusaren
eskaintza hobetu eta bere
erabilera sustatu

2.2.3 E. Herritarrei
bidegorrien erabileran
bultzatu eta hezi

2.3.3 E. Herriko eta hirigune
historikoaren inguruko
eremuetako aparkalekuen
sistema aztertu

2.2.4 E. Motorrik gabeko
mugikortasuna bultzatzeko
sentsibilizazio kanpainak egin

2.1.4 E. Irisgarritasun
programa garatu eta berri bat
egitea, ezinduentzako
irisgarritasuna bermatuz
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3 LE. URA ETA ENERGIAREN KUDEAKETA ERAGINKORRA EGIN ETA KONTSUMO ARDURATSU ETA ZENTZUZKOA BULTZATU

3.1. P. Udal ekipamendu eta
argiteri publikoaren kudeaketa
energetikoa eta plangintza
hobetu

3.1.1 E. Udal energiaren
kudeaketarako plangintza bat
egin
3.1.2 E. Energiaren
kudeaketarako udal arduradun
bat izendatu
3.1.3 E. Udal
ekipamenduetako eta
argiteria publikoaren argi
indarra eta gasa
kontsumoaren kontrola eta
jarraipena sistematizatzeko
tresnak ezartu
3.1.4 E. Instalatuta dauden
fluxu erreduktoreen
funtzionamenduan akatsak
detektatzen ahalbidetuko
duten kontrol-elementuak
ezarri

3.2 P. Eraginkortasuna
energetikoa eta energia
berriztagarrien erabilpena
sustatu udal ekipamenduetan
eta argiteri publikoan

3.3 P. Eraginkortasuna
energetikoa eta energia
berriztagarrien erabilpena
sustatu udalerriko sektore
ezberdinetan

3.2.1 E. Energia
berriztagarrien ekoizpena
sustatzeko aukerak aztertu

3.3.1 E. Energia aurrezpena
eta zentzuzko erabilera
sustatu sektore guztietan,
sentsibilizazioaren bidez

3.2.2 E. Argiteria publikoaren
eraginkortasun
energetikoaren hobekuntza
burutu

3.3.2 E. Etxebizitzen birgaitze
obretan irizpide
bioklimatikoak aplikatzea
sustatu

3.2.3 E. Udaletxean, Kultur
Etxean eta Laubidieta eta
Elizatxo ikastoletan
burututako auditoretzetan
zehaztutako jarduerak burutu

3.3.3 E. Zerbitzu sektorean
eraginkortasun energetikoa
sustatzeko mekanismoak
ezarri

3.4 P. Udalerriko horniketa eta
saneamendu sarea hobetu

3.5 P. Udal ekipamendu eta
udalerri osoaren ur kontsumoa
murriztu

3.4.1 E. Ur-sarearen
sektorizazioa burutu

3.5.1 E. Udal eraikinetako ur
kontsumoaren datuak
kuantifikatu

3.4.2 E. Zenbatu gabeko
kontsumoa kontrolatzea eta
galerak murriztu

3.5.2 E. Udal eraikinetako
kaniletan jarrita dauden
presio-murriztaileei
mantentze lanak egin eta
aldatu beharrezkoa denean

3.4.3 E. Industria guneko
saneamendu sarearen
azterketa bat egin eta,
informazio horretatik
abiatuta, GIS bat sortu

3.5.3 E. Lorategiak
ureztatzeko eta kaleak
garbitzeko ur ez tratatua
erabili
3.5.4 E. Udal
ekipamenduetako kontsumoa
kontrolatu, jarraipena egin
eta optimizatu

3.2.4 E. Eraginkortasunez
gidatzeko ikastaroak antolatu

3.5.5 E. Edateko uraren tarifa
egokitu

3.1.5 E. Egoitza erabilerako
eraikinetan, ekipamenduetan
eta gune publikoetan, irizpide
bioklimatikoak txertatuko
dituen ordenantza egin

3.5.6 E. Sektore guztietara
zuzendutako sentsibilizazio
kanpainak eta ekimenak
indartu

3.1.6 E. Udal eraikinen
ziurtapen energetikoa aurrera
eraman

3.1.7 E. Berotegi Efektuko
Gasen inbentarioa kalkulatzen
jarraitu eta igorpenak
murrizteko helburuak ezarri
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4 LE. HONDAKINEN SORRERAREN PREBENTZIOA BULTZATU ETA EUREN BERRESKURATZE-TASA ALTUENA
BERMATU

4.1 P. Hondakinen kudeaketa
hobetzen jarraitu

4.2 P. Hondakin industrialen
kudeaketa egin

4.3 P. Hondakinen sorreraren
prebentzioa sustatu

4.1.1 E. Kaleko
paperontzietan jasotzen diren
hondakinak bereizita
kudeatzeko neurriak ezarri

4.2.1 E. Atez ateko gaikako
bilketa sistema baten
ezarpena burutu Hernaniko
industrietan eta
industriaguneetan

4.3.1 E. Hiri hondakinen
prebentzioan inguruan
sektore desberdinei
zuzendutako kontzientziazio
kanpainak burutu

4.1.2 E. Kale garbiketan
sortzen diren hondakinen
urteroko kuantifikazioa lortu

4.2.2 E. Udalerriko jarduera
ekonomikoek sortzen dituzten
hondakin industrialen
kontrola egin

4.3.2 E. Autokonposta eta
auzokonposta sustatu

4.1.3 E. Garbigunean
berrerabili daitezkeen
materialen biltegia sustatu

4.2.3 E. Udalerriko jarduera
ekonomikoetan sortzen diren
hondakin industrialak
balioztatu ditzaten bultzatu

4.1.4 E. Hondakin isurketa ez
kontrolatuak saihesteko behar
diren neurriak hartu
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4.3.3 E. Udal ordenantza bat
garatu Hernanin egiten diren
konpostaje ekintzak
arautzeko

4.3.4 E. Berrerabilpenaren
kultura bultzatu
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5 LE. UDALERRIKO INGURUMEN KALITATEA BABESTU ETA ARRISKUAK SAHIESTEKO BEHARREZKO NEURRIAK
EZARRI INPAKTUAK MURRIZTUZ

5.1 P. Airearen kalitatea,
zarataren eta lurzoruen
kudeaketa hobetu

5.2 P. Ingurumen arriskuak
sahiestu eta lotuta dauden
inpaktuak murriztu

5.1.1 E. Atmosfera
potentzialki kutsatzen duten
jardueren zerrenda egin eta
eguneratuta mantendu

5.2.1 E. Hernaniko Errepide
eta Trenbidetatik Merkantzia
Arriskutsu Garraioen Ekintza
Plana Berezia errebisatu eta
eguneratu

5.1.2 E. Airearen kalitatearen
prebentziorako ekintzak
burutu

5.1.3 E. Udalerriko zarata
mapa eguneratu

5.1.4 E. Udal ordenantza bat
burutu, zaratarekin
erlazionatutako jarduera
guztiak orokorrean arautzeko
5.1.5 E. Lurzoruen
inbentarioaren ezaugarrien
datuetan oinarrituz erregistro
bat egin eta eguneratuta
mantendu

5.2.2 E. Eusko Jaurlaritzak
uholdeen eraginen
babeserako Karabel auzoan
proposatutako ekintzen
jarraipena egin
5.2.3 E. Arriskuei eta
prebentziorako eta
babeserako neurriei buruz,
udal mailan eta herritarrei
informatu eta kontzientziatu,
auto-babesa sustatu eta
abiarazteko
5.2.4 E. Udaltzaingoaren
eraikinean eta Zerbitzu
Publikoetako pabiloian
larrialdietarako neurrien
plana egin

5.1.6 E. Hiri antolamendu,
kudeaketa eta diziplinan edo
udalak esku hartuko duen
beste ekintzetan
“lurzoruaren kalitatearen”
gaineko irizpideak sartu

5.3 P. Udal mailan EKPBko
estrategia bat martxan jarri

5.3.1 E. Udal eraikinetan
irizpide berdeak kontutan
hartu erosketetan eta
zerbitzuen kontratazioetan
5.3.2 E. Udalaren instalazio
eta zerbitzuetan ingurumen
kudeaketarako sistemak ezar
daitezen sustatu
5.3.3 E. Udal langileei
zuzendutako Erosketa eta
kontratazio publikoari
buruzko sentsibilizazio
kanpainak burutu
5.3.4 E. Erosketa eta
kontratazio publiko berdean
erantzukizunak dituzten udal
langileak trebatu kurtso
baten bidez zentzuzko udal
erosketa eta kontratazioa
sustatu dezaten
5.3.5 E. Erosketa eta
kontratazio publiko berdearen
estrategien jarraipena eta
ebaluazioa egin

5.1.7 E. Industriguneetan
jardunbide egokiak eta
lurzoruen kutsaduraren
prebentziorako neurriak
sustatu
5.1.8 E. Airearen
kalitatearen, kalitate
akustikoaren eta lurzoruen
kutsaduraren arloetan
formazioa jaso
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6 LE. HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA UDAL BARNEKO KOORDINAZIOA BULTZATU POLITIKA PUBLIKOETAN
ZEHARKAKOTASUNA ETA GARDENTASUNA BERMATUZ

6.1 P. Herritarrekiko
komunikazioa indartu eta
politika publikoetan beraien
parte-hartze aktiboa sustatu

6.2 P. Barne koordinazioa
hobetu eta udal politiken
zeharkakotasuna sustatu

6.1.1 E. Leihatila bakarra
martxan jarri udala eta
herritarren arteko
komunikazioa erraztuz

6.2.1 E. Sail ezberdinen
arteko komunikazioa eta
elkarlana sustatzeko tresnak
ezarri

6.1.2 E. TA21arekin lotuta
dauden gaien
komunikaziorako
planteamendu zehatz bat
diseinatu

6.2.2 E. Politikari eta
teknikariez osaturiko barne
mekanismo bat sortu

6.1.3 E. Martxan dauden
parte-hartze mekanismoen
inguruko hausnarketa sakon
bat egin

6.2.3 E. TA21eko Ekintza
Planaren kudeaketarako
barne koordinazio mekanismo
eta parte-hartze
mekanismoaren arteko lotura
puntuak zehaztu

6.1.4 E. Herritarren partehartzea bultzatzen duten
tresna berriak martxan jarri
eta dinamizatu, udal
webgunea eta IKT-en
erabilera indartuz
6.1.5 E. Eskolako Agenda 21
derrigorrezko bigarren
hezkuntzara zabaltzeko
pausuak eman
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7 LE. UDALERRIKO GARAPEN EKONOMIKO ETA IRAUNKORRA ETA ENPLEGUA SUSTATUKO DITUZTEN POLITIKAK GARATU ETA MARTXAN JARRI

7.1 P. Enplegua sortu talentu
ihesa ekidin eta egoerarik
zailenetan dauden giza taldeei
lan merkaturatzea erraztuz

7.1.1 E. Langileen
birkualifikazioa sustatu,
krisiak gehien eragiten dien
sektoreetako langabetuak
lan merkatuan irteera gehien
izan ditzaketen sektore
edota jardueretara bideratuz
7.1.2 E. Aurrez lan
esperientziarik ez duten talde
eta gazteekin lan egin

7.1.3 E. Ikasketa maila altua
duten langabetuei arreta
berezia eskaini, herriko
enpresen eta langabetu
hauen artean bitartekari lana
eginez

7.2 P. Ekintzailetza eta lan
aukera berrien sorrera sustatu

7.2.1 E. Ekintzailetza
bultzatu enpresa eta enplegu
berriak sortu eta galtzen ari
direnak mantentzeko
(ondorengotza arazoak
dituztenetan) aukera bezala
7.2.2 E. Enplegu berrien
sorrera sustatu sortzen ari
diren sektore (emergente)
ezberdinetara bideratuta

7.2.3 E. Zerbitzu sektorean
balio erantsia sortzen duten
lan aukera berriak bilatu
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7.3 P. Enpresa sarean
iraunkortasun baloreak eta
ingurumen hobekuntzak
sustatu

7.4 P. Tokiko merkataritza
sustatu eta kontsumoaren
kanpora ihesa ekidin

7.3.1 E. Enplegu berdeen
sorrera sustatu eta lagundu

7.4.1 E. Ondorengotza
prozesuetan laguntzeko
prozesua diseinatu eta garatu

7.3.2 E. Sailkatuta dauden
jarduerak arautzeko ekintza
proaktiboak burutu eta hauen
jarraipena egiteko datu base
bat garatu

7.4.2 E. Herritarrak
sentsibilizatu eta pizgarriak
eskaini herrian bertan eros
dezaten

7.3.3 E. Enpresek
ekoefizientziako proiektuetan
parte har dezaten laguntza
eskaini

7.5 P. Eskualde dimentsioa eta
lankidetza indartu enpresen
lehiakortasuna areagotu eta
aukera berriak sortzeko

7.5.1 E. Herriko eta
eskualdeko enpresen artean
lankidetza eta sareak sortzea
bultzatu merkatuan
lehiakorrago izateko bide
bezala
7.5.2 E. Eskualde mailan
sustapen ekonomiko eta
enpleguari dagokionez lortu
den akordio politikoa eta
udalerrien arteko lankidetza
dinamikarekin jarraitu

7.4.3 E. Industrialdeetan
lanean ari diren beste
udalerrietako langileek
Hernanin bertan kontsumi
dezaten (erosketak, aisia, …)
estimulatzeko neurri
ezberdinak aztertu eta
abiarazi herriko merkatari
eta ostalariekin elkarlanean

7.5.3 E. Eskualdeko Enplegu
Plana garatu eta bertan
jasotako lan ildoak jarraituz
ekintza ezberdinak burutu
eskualdeko gainerako
herriekin elkarlanean
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8 LE. TURISMO ARLOA LANDU GARAPEN EKONOMIKORAKO AUKERA BEZALA

8.1 P. Turismo arloaren
sustapena eta dinamizazioa
ahalbideratuko duten
bitartekoak eta oinarriak ezarri

8.1.1 E. Inguruko turismoa
garatzeko udal edo eskualde
Plan bat sustatu eta garatu
8.1.2 E. Sektore ezberdinen
elkarlana bultzatu (pribatuak
eta publikoak), Hernanin eta
eskualdean turismoarekin
lotutako eskaintza integral
bat eratzeko
8.1.3 E. Udaletik turismo
berdearekin lotutako
azpiegitura eta zerbitzuen
aldeko apustua egin
8.1.4 E. Landa-turismoko
ekimenak sustatu eta
lagundu eta ondare istorikoa
balorean jarri, bisitariak
erakartzeko eta udalerrian
bisitaldia luzatzeko
asmoarekin (asteburuetako
egonaldiak, etab.)
8.1.5 E. Sektore turistikoan
lan egiten duten langileak,
prestakuntza eta kalitate
ekintzek zerbitzu
profesionalago eta estaldura
handiagoko bat eskaintzeko
garaian duten garrantziaz
sentsibilizatu

8.2 P. Orain arte arrakasta izan
duten ekimen eta esperientziak
kontsolidatu/egonkortu

8.3 P.Udalerriak dituen
baliabide turistikoak
aprobetxatuz epe ertain luzera
eskaintza turistikoa zabaldu eta
areagotu

8.4 P.Udalerriko baliabide
turistikoen sustapena eta
komunikazioa landu beste
lurralde edo herrialdeetatik,
bisitariak erakartzeko

8.5 P. Turismo arloan eskualde
dimentsioa eta lankidetza
indartu

8.2.1 E. Jada burutu diren
ekimen ezberdinak baloratu
eta lortutako emaitzen
arabera, beharrezkoa den
kasuetan, egokitu

8.3.1 E. Txillida-Lekuren
irekiera ahalbideratzeko
bitartekaritza lanak egin eta
sustatu

8.4.1 E. Hernaniko sustapen
eta hedapen turistikoko
jarduerak bultzatu udalerriko
eta eskualdeko kanpo irudia
indartuz

8.5.1 E. Eskualdeko turismo
kudeaketa eta dinamizazio
prozesuetan parte hartze
aktiboa izan

8.2.2 E. Sortu diren 11
ibilbideak mantendu eta
sustatu

8.3.2 E. Done Jakue bidea
udalerritik pasatzeak
eskaintzen dituen aukerak
aprobetxatu, hainbat
jarduera abian jartzeko

8.4.2 E. Triptikoak, gidak eta
difusiorako materialak lantzen
jarraitu

8.5.2 E. Behemendirekin eta
eskualdeko gainerako
udalerriekin elkarlanean
ekimen ezberdinak diseinatu
eta abiarazi

8.4.3 E. Turismoari buruzko
web orri dinamiko eta
erakargarria diseinatu eta
abian jarri

8.5.3 E. Epe luzeagora
eskualdean turismo bulego bat
sortzeko aukerak aztertu

8.2.3 E. Antolatzen diren
ekimen ezberdinetan
sektoreko eragile ezberdinen
ahalik eta inplikazio
handiena lortzeko ahaleginak
egin (motibazioa,
sentsibilizazioa etab. landuz)

8.3.3 E. Udalerriko eta
eskualdeko industria
jarduerak ematen duen
aukera aprobetxatuz,
negozioetako turismoa
sustatu, horretarako
beharrezkoa den ostatu
eskaintza sendotuz
8.3.4 E. Galarreta frontoiak
eskaintzen dituen aukerak
baliatu, eskaintza turistiko
berri bat bultzatzeko
8.3.5 E. Parke botanikoaren
inguruan jarduera ezberdinak
antolatu

8.3.6 E. Urumea ibaia aukera
bezala; inguruak egokitu eta
jarduerak antolatu
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11 LE. HERRITAR ORORI KULTUR ETA KIROL ESKAINTZA DIBERTSIFIKATU ETA OSOA ESKURATZEKO AUKERA
EMAN

11.1 P. Udalerriko kultur
ekipamenduak eta kultur
eskaintza indartu, zabaldu eta
beharren arabera egokitu

11.2 P. Udalerriko kirol
baliabideak, instalazioak eta
jarduerak eguneratu behar
berriei erantzute aldera

11.1.1 E. Antzoki berria
eraikitzeko edota egun
dagoen aretoa egokitzeko
dauden aukerak aztertu

11.2.1 E. Kirol instalazioak
hobetzeko beharrezkoak diren
neurriak aztertu eta sustatu

11.1.2 E. Orain artean
arrakasta handiena izan
duten ekimenak
egonkortu/kontsolidatu eta
unean uneko joera berriak
aztertuz eskaintza zabalduz
joan
11.1.3 E. Gazte
dinamizatzailearen irudia
sustatu

11.2.2 E. Sortzen diren joera
berrien azterketa bat burutu,
eskaintza ahalik eta egokiena
izan dadin
11.2.3 E. Ekonomikoki zein
eduki aldetik erakargarria
den kirol eskaintza bat
bultzatu, krisiaren eragina
arintze aldera

11.1.4 E. Antolatzen diren
jarduera kulturaletan
biztanleriaren parte hartzea
bultzatu herriko elkarte sare
garrantzitsua aprobetxatuz
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6. EBALUAZIOA ETA JARRAIPEN-PLANA ETA PLANAREN URTEKO
KUDEAKETA
Ekintza Plana-TA21 8 urtetarako udal kudeaketarako tresna da. Eraginkorra izateko, urteko
kudeaketa plana izan behar du. Kudeaketa hori Udalsarea 21ean ezarritako ereduari jarraituz
egingo da eta EAEko TA21etan komunak diren jarraipen tresnak erabiliz:
•

Ekintza Planen gauzatzearen ebaluazioa

•

Tokiko iraunkortasun adierazleen kalkulua

•

Ekintza Planaren urteko programazioa

6.1. Ekintza Planaren gauzatzearen ebaluazioa
Tokiko Ekintza Planaren urteko ebaluazioaren helburua gauzatze mailaren analisia eta
balorazioa egitea da, planaren aurrerapenari buruzko informazioa emanez.
Ebaluazioa urteko tresna bat da eta urteko azken hiruhilekoan egitea proposatzen da. Modu
horretan, udal aurrekontuak egiteko oinarri gisa erabili ahal izango den jardueren
programazioa egiteko informazioa eskuragarri egongo da.
Bestalde, kontuan hartuz planak 8 urteko indarraldia izango duela, tarte horretan
udalerriaren beharrak aldatu egingo direla aurreikusten da. Gutxi gorabehera planaren
ekuatorean, berrazterketa sakona egingo da, ahal den neurrian, plana uneko egoerara
eguneratu eta egokitzeko.

6.2. Tokiko Iraunkortasun Adierazleen Sistema
Ebaluazioaren osagarri gisa, Ekintza Plana-TA21en urteko kudeaketa prozesuak tokiko
iraunkortasun adierazleen kalkulua barne hartzen du. Modu horretan, planean ezarritako
ekintzak garatzeak udalerriaren joerak aldatzen zein neurritan laguntzen duen eta, ondorioz,
hasiera batean proposatutako helburuak zein mailatan betetzen ari diren jakin nahi da.

6.3. Ekintza Planaren urteko programazioa
Urteko programazioaren xedea helburuen araberako jardueren urteko programazioa egitea
da,

honela

hobekuntza

emaitzak

aktiboki

bilatuz

bai

planaren ezarpenean, baita

iraunkortasun adierazleetan ere.
Honetarako urteko jarraian azaltzen den informazioa aztertuko da:
-

Planeko

gai

arloen

aurrerapen

maila.

Honetarako

gai

arlo

bakoitzarekin

erlazionaturiko ekintzen ezarpen maila identifikatuko da, bakoitzari ezarritako
lehentasuna eta epea kontutan hartuz.
-

Iraunkortasun adierazleen joera, gai eremu bakoitzeko.

Analisi honetatik abiatuz urtean zehar burutu beharreko jardueren programazioa egingo da,
egutegia, arduraduna/k eta aurrekontua esleituz.
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I ERANSKINA:
EKINTZA PLANA (karakterizazio osoa)

HERNANIKO TOKIKO AGENDA 21EKO II. EKINTZA PLANA
LERRO ESTRATEGIKOA

PROGRAMA

KODEA

EKINTZA

ARDURADUN
NAGUSIA

DESKRIBAPENA

1go LERRO ESTRATEGIKOA: 1.1. Programa: Landa eremuko lurzorua babestu eta bere erabilera iraunkorra sustatu
LURZORUAREN ERABILERA
EGOKIA EGIN ETA
Landa eremuaren garapena bultzatu, inguru bakoitzak dituen ezaugarrien araberako jarduerak
1.1.1
bultzatuz
UDALERRIKO NATUR ETA
PASIAI BALOREAK BABESTU
ETA BALIOAN JARRI

BESTE
ARDURADUNA

EPEA

KOSTUA

GAIA

AALBORG-eko
KONPROMISOA

LEHENTASUN
TEKNIKOA

LEHENTASUN
POLITIKOA

HERRITARREN
LEHENTASUNA

LEHENTASUN
PROPOSAMENA

Arkitektoa

Luzea (5.-8. urtea)

>80000

LURRALDEA ETA
ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA DISEINATZEA
Ertaina
ETA PLANIFIKATZEA

Baxua

Ertaina

Ertaina

Ingurumen teknikaria

Ertaina (3.-4. urtea)

20000-45000

LURRALDEA ETA
ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA DISEINATZEA
Baxua
ETA PLANIFIKATZEA

Baxua

Ertaina

Baxua

Laburra (1go-2. urtea)

20000-45000

SENTSIBILIZAZIOA ETA
KONTSUMO IRAUNKORRA

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Baxua
ARDURATSUAK

Altua

Ertaina

Ertaina

Hernani hiri- eta landa- parkeen sistema osatzeko lanetan dabil, hauen
azalera handituz aurreikusitako bizitegi-garapenarekiko proportzioan.
Ekintza honen helburua, aurreikusita dagoen landa parkeen sarea osatuko
dela bermatzea da. Horretarako egin beharreko gutxieneko lanak hauek Arkitektoa
dira:
- Santa Barbarako harrobi zaharra eta inguruak birgaitzea
- Urumea Ibai Parkea garatzea.

Luzea (5.-8. urtea)

>80000

LURRALDEA ETA
ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA DISEINATZEA
Baxua
ETA PLANIFIKATZEA

Baxua

Ertaina

Baxua

Hernani hiri- eta landa- parkeen sistema osatzeko lanetan dabil, hauen
azalera handituz aurreikusitako bizitegi-garapenarekiko proportzioan.
Ekintza honen helburua, aurreikusita dagoen hiri parkeen sarea osatuko
dela bermatzea da. Horretarako egin beharreko gutxieneko lanak hauek
Arkitektoa
dira:
-Atzietako parkearen azalera handitzea
-Mendi Mendian parkea garatzea
- Politena parkearen azalera handitzea

Luzea (5.-8. urtea)

>80000

LURRALDEA ETA
ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA DISEINATZEA
Baxua
ETA PLANIFIKATZEA

Baxua

Ertaina

Baxua

Arkitektoa

Luzea (5.-8. urtea)

20000-45000

LURRALDEA ETA
ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA DISEINATZEA
Altua
ETA PLANIFIKATZEA

Altua

Altua

Altua

Laburra (1go-2. urtea)

20000-45000

ETXEBIZITZA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Altua

Altua

Altua

Altua

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

1.1.2

Nekazaritza eta abeltzaintzarako lurren azterketa egin

1.1.3

Aisialdirako baratzeak antolatzearen helburua, batetik, herritar guztiek
baratzagintzan aritzeko eskubidea izatea da eta bestetik paisaia,
Aisialdirako baratza komunalak sortu eta antolatu eta bertakoei naiz edozein herritarrei
kontserbazioa edo hidrologia irizpideekin bateragarrika ez diren baratzeak Ingurumen teknikaria
baratzagintza ekologikoa egitea bultzatu
lekuz aldatzea da. Honekin batera, herritar guztiak sentsibilizatzeko
asmoz, baratzagintza ekologikorako kurtsoak ematea.

1.1.4

Landa eremuan Hirigintza Planeamenduak aurreikusitako parkeak garatu

1.2. Programa: Hiri lurraren plangintza garatu iraunkortasun irizpideekin

1.2.1

Hiri lurrean Hirigintza Planeamenduak aurreikusitako Berdeguneen sarea osatzen jarraitu

1.2.2

Herriko hirigintza planeamenduan aurreikusten diren etxebizitza berrien eraikuntza herritarren
behar eta lehentasunen arabera burutu

1.2.3

Zentzu honetan udalak herritarrei eskain diezazkiekeen zerbitzuak
Hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzeko erraztasunak jarri tokiko erakundeen eskutik,
informazioa, orientazioa, aholkularitza, tramitazioetan laguntza edo Alkatetza
Bizigune Programaren laguntzaz
bitartekaritza izan daitezke

1.2.4

1.2.5

Alokairuko etxebizitzaren eskaria bultzatu eta erraztu

Herritarrei Alokabideren inguruko informazioa helarazi
eskumena duen hirigintza jardueretan alokairua hobetsi
jasotako etxebiztitzak alokairuan esleitu

- Udalak
- Udalako Arkitektoa

Luzea (5.-8. urtea)

8000-20000

ETXEBIZITZA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

“Hernaniko Hirigune Historikoaren Birgaikuntzarako Plan Bereziak” -ren berrikuspena egin

Plan honek Hirigune Historikoan dauden eraikinak eta elementuak tratatu
eta babesten ditu. Gaur egun, plan hau zaharkituta dago eta planaren
helburua betetzen jarraitzeko beharrezkoa ikusten da berrikuspen bat
Arkitektoa
egitea eta beharrezko aldaketak burutzea.
Horretarako, lan talde bat sortu beharko litzake udal langile, politikari eta
herriko eragileekin.

Ertaina (3.-4. urtea)

4500-8000

LURRALDEA ETA
ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA DISEINATZEA
Baxua
ETA PLANIFIKATZEA

Baxua

Altua

Ertaina

Luzea (5.-8. urtea)

20000-45000

BIOANIZTASUNA ETA
INGURUMEN NATURALA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

Luzea (5.-8. urtea)

45000-80000

BIOANIZTASUNA ETA
INGURUMEN NATURALA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Ertaina

Ertaina

1.3. Programa: Ingurune naturalaren kudeaketa egokia burutu eta babestuta dagoen azalera zabaldu

1.3.1

Baso autoktonoen azalera handitzeko lanekin jarraitu

Ekintza honen helburua bertako landaderia sustatzea da, bertako paisais
mantentzeko tresna egokia izanik. Bi lan ildo jorratuko dira: udalarenak
diren lur sailetan eta jabe partikularrekin.
Udalaren lur sailei dagokionez, ondorengo jarduerak egitea aurreikusten
da, besteak beste:
- Urtero udalak bertako espezieak landatuko ditu, udalarenak diren lur sail
Ingurumen teknikaria
guztientan bertako espezieak landatuz
- Zuhaitz eguna ospatu, espezie autoktonoak erabiliz
Jabe partikularren kasuan:
- Bertako espezieen gida argitaratu eta jebeen artean ezagutzera eman
- Kanpo espezieak kendu eta bertakoak erabiltzen dituzten jabeei laguntza
eman

1.3.2

Mendi lurrak eskuratu

Udalarentzat kokapen estrategian egon daitezkeen mendi lurrak, eta
Ingurumen teknikaria
bioaniztasunaren aldetik interesa dutena, pixkanaka pixkana erostea

1.3.3

Hernanin dauden espezie inbaditzaileei (flora/fauna) buruzko inbentario zehatza egin eta aztertu eta inbentarioa egitea. Lehentasuna izango du liztor asiarra
Ingurumen teknikaria
kontrolatzeko eta desagerrarazteko jarduerak burutzeak.
hauek ezabatzeko bideak bilatu

Luzea (5.-8. urtea)

8000-20000

BIOANIZTASUNA ETA
INGURUMEN NATURALA

1.3.4

Hernaniko anfibio eta narrastien inbentarioa egin

ikerketa burutu eta inbentarioa egitea

Ingurumen teknikaria

Laburra (1go-2. urtea)

4500-8000

BIOANIZTASUNA ETA
INGURUMEN NATURALA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

1.3.5

Hezeguneak berreskuratu

Horretarako egokia den guneetan hezeguneak berreskuratu edo /eta
Ingurumen teknikaria
berriak egitea

Laburra (1go-2. urtea)

1500-4500

BIOANIZTASUNA ETA
INGURUMEN NATURALA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

1.3.6

Flora mehatxatua babesteko lanekin jarraitu eta Hernanin egon daiteken fauna mehatxatua Flora mehatxatuaren mikroerreserba-sarea lanarekin jarraitu eta fauna
Ingurumen teknikaria
mehatxatuaren azterketa eta inbentario bat egitea, ondoren babes
babesteko neurriak hartu

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

Patrimonio Teknikaria

Hirigintza arauak kontuak babes neurriak ezartzea
Luzea (5.-8. urtea)

4500-8000

BIOANIZTASUNA ETA
INGURUMEN NATURALA

Luzea (5.-8. urtea)

20000-45000

SENTSIBILIZAZIOA ETA
KONTSUMO IRAUNKORRA

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

Luzea (5.-8. urtea)

4500-8000

SENTSIBILIZAZIOA ETA
KONTSUMO IRAUNKORRA

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

Luzea (5.-8. urtea)

>80000

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Altua
MURRIZTEA

Altua

Altua

Altua

Ertaina (3.-4. urtea)

45000-80000

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Ertaina
MURRIZTEA

Baxua

Baxua

Baxua

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Baxua
MURRIZTEA

Ertaina

Altua

Ertaina

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Ertaina
MURRIZTEA

Ertaina

Ertaina

Ertaina

neurriak hartzeko.

1.3.7

Lur sailak dauzkaten jabeei zuzendutako sentsibilizazio kanpainak burutu

Sentsibilizazio kanpaina hauen helburua bertako baso autoktonoek duten
garrantziari eta kanpoko espezieak (inbaditzaileak eta ez inbaditzaileak)
sartzeak dakarren arazoa ezagutaraztea da.
Ingurumen teknikaria
Lehenik eta behin, lur sail pribatuen jabeak identifikatu beharko dira ,
ondoren beraiekin lan egin ahal izateko. Lurzoru pribatuetan lurraldearen
zaintzarako akordioak lortu daitezke.

1.3.8

Natur ingurunearen eta biodibertsitatearen balioak herritarren artean ezagutzera eman

Komunikazio kanpainak, hitzaldiak eta erakusketak antolatuz

Ingurumen teknikaria

2. LERRO ESTRATEGIKOA: 2.1 Programa: Mugikortasun plangintza modu iraunkorragoak diren joan-etorriak sustatzeko erara garatu.
OINEZKOEN
MUGIKORTASUNA ETA
Ekintza honen helburua oinezkoentzako eremuak sortzea eta oinezkoen
IBILGAILU PRIBATUAREN
loturak hobetzea izango da besteak beste. Jarraian garrantzitsuenak
ORDEZKO MODUAK
izango diren jarduerak aipatzen dira:
- Urbieta eta Latsunbe elkartzen dituen igogailu publikoa egitea
SUSTATU BARNE ZEIN
- Uholdeak eramandako Elorrabiko zubia berreraikitzea oinezko eta
UDALERRIAZ KANPOKO
Mugikortasun Planean aurreikusita dauden lanak burutzea oinezkoei lehentasuna emanez eta bizikletentzako
2.1.1
Arkitektoa
DESPLAZAMENDUETAN
- Portu eta Karabel auzoentzako oinezkoen eta txirrindularien lotura egitea
oinekoentzako mugikortasun baldintzak eta espazio publikoen kalitatea hobetuz
- GI-2132 errepidea herri barruko errepide bihurtzeko eta abiadura
mantsotzeko kudeaketa egin GFArekin.
Oinezkoentzako eremuak sortu ondoren, honek inguruko auzo eta guneetan
izan duen eragina aztertzea beharrezkotzat jotzen da, Erdigunea
oinezkoentzat jartzea izan duen eraginetik hasiz.

2.1.2

Mugikortasun Planean aurreikusita dauden lanak burutu hirigunean trafikoa zuzenduz

2.1.3

Garatzen diren hirigintza eremu berritan Mugikortasun Planean aurreikusita dagoena kontutan
izan eta mugikortasun jasangarri baterako irizpideak txertatu, oinezkoen eta bizikleten ibilbide
sarea prozesua hasieratik aztertuz

2.1.4

Irisgarritasun programa garatu eta berri bat egitea, ezinduentzako irisgarritasuna bermatuz

Herri
barruko
bi
zirkuitu
sareak
osatzea
Urumeako sahiesbidea eta Galarreta arteko loturak herrian sortzen duen Arkitektoa
pasoko trafikoa saiestea

Arkitektoa

2010-2013 eperako Irisgarritasun programan garatzea da ekintzaren
helburua, kasu honetan, lehentasuna autobus geltokiei emanez, bertan
Arkitektoa
irisgarritasun baldintzak bete beharko direlarik. Programa hau
zaharkitzean hurrengo programa erredaktatu eta onartu beharko da.

Luzea (5.-8. urtea)

Zerbitzuetako aparejadorea Laburra (1go-2. urtea)

20000-45000

LERRO ESTRATEGIKOA

PROGRAMA

KODEA

EKINTZA

DESKRIBAPENA

ARDURADUN
NAGUSIA

BESTE
ARDURADUNA

EPEA

KOSTUA

GAIA

AALBORG-eko
KONPROMISOA

LEHENTASUN
TEKNIKOA

LEHENTASUN
POLITIKOA

HERRITARREN
LEHENTASUNA

LEHENTASUN
PROPOSAMENA

2.2. Programa: Motorrik gabeko mugikortasuna erraztu eta sustatu
Motorrik gabeko mugikortasuna bultzatzen duten proiektuak bultzatzeko,
lehen pausoa oinezkoaren ikuspegitik herriak dituen gabeziak detektatzea
beharrezkoa da (hala nola, zebrabideen egokitasuna, espaloiak,…).
Azterketa burutu ondoren, martxan jar daitezkeen proiektuen

2.2.1

Motorrik gabeko mugikortasuna bultzatzeko proiektuak aztertu eta bideragarri izatekotan
identifikazioa egingo da eta ahal den neurrian, martxan jarriko dira. Tokiko Agenda 21
martxan jarri

Luzea (5.-8. urtea)

4500-8000

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Ertaina
MURRIZTEA

Altua

Baxua

Ertaina

Luzea (5.-8. urtea)

>80000

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Ertaina
MURRIZTEA

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina (3.-4. urtea)

8000-20000

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Ertaina
MURRIZTEA

Ertaina

Baxua

Ertaina

Luzea (5.-8. urtea)

8000-20000

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Ertaina
MURRIZTEA

Ertaina

Baxua

Ertaina

Laburra (1go-2. urtea)

500-1500

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Baxua
MURRIZTEA

Baxua

Ertaina

Baxua

Ertaina (3.-4. urtea)

1500-4500

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Ertaina
MURRIZTEA

Ertaina

Ertaina

Ertaina

20000-45000

MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOA

6. MUGIKORTASUNA
HOBETZEA ETA ZIRKULAZIOA Ertaina
MURRIZTEA

Baxua

Baxua

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Altua

Altua

Altua

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

Baxua

Baxua

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Altua
ARDURATSUAK

Baxua

Ertaina

Ertaina

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Baxua
ARDURATSUAK

Baxua

Ertaina

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Ertaina

Ertaina

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Baxua
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Ertaina

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Ertaina

Ertaina

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Ertaina

Ertaina

ENERGIA

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Baxua
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

ENERGIA

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

Abiapuntu gisa, ondorengo proiektuen bideragarritasunaren inguruko
hausnarketa egingo da:
- Eskolako bide seguruak
- Auto konpartitua.

2.2.2

Herriko bizikleta bideen sarea garatzea

2.2.3

Herritarrei bidegorrien erabileran bultzatu eta hezi

2.2.4

Motorrik gabeko mugikortasuna bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak egin

Ekintzaren helburua herritarrak herrian barrena zein beste herrietara
bizikletaz mugitzeko bideak jartzea da. Horretarako aurreikusita dagoen
bidegorrien sarea osatu beharko da. Besteak beste:
- Ikastetxeetarako bizikleta sarea osatu
- Portu eta Karabel auzoen artean oinezko eta bizikletentzako lotura
Arkitektoa
egitea
-Florida eta Etxeberri auzoak hirigunearekon bizikleta bidez lotu
- Eremu industrialetara joateko bizikleta bideak garatu
- Egun existitzen diren bizikletentzako aparkalekuen azterketa egin eta
planifikazioa burutzea

Herritarrei bidegorri sarearen inguruko informazioa helarazi, erabilera
bultzatu eta erabilera egokia izan dadin hezi, ikastaroen bidez zein
seinaleak jarriz. Jarduerak:
- Bide-gorrien sarea erabiltzeko kanpainak sustatu .
Tokiko Agenda 21
- Zenbait lekutan bizikletak uzteko lekuak jarri ( ekipaemendu eta garraio
publikoen geltokitan, intereseko puntutan...)
- Bidegorrietan seinaleak ezarri

Mugikortasun mota desberdinen inguruko eta hauen erabilera egokiaren
inguruko informazioa zabaltzea. Horien artean:
- oinezko, bizikleta, patin, kotxea eta motorren arteko kontziliazioari
Tokiko Agenda 21
buruzko kanpaina (garraio mota bakoitzaren eskubideak eta arauak
identifikatu)
- Mugikortasun Iraunkorraren astea antolatu

2.3. Programa: Hirigunean ibilgailu pribatuaren erabilera murriztu eta garraiao publikoaren erebilera sustatu
2.3.1

Hiri-autobusa erabiltzen duten bidaiari kopuruaren segimenduarekin jarraitu

2.3.2

Hiri-autobusaren eskaintza hobetu eta bere erabilera sustatu

Hiri-autobusaren eskaintza hobetzeko,beharrezkoa da lehenik eta behin
honen inguruko azterketa egitea. Azterketa honetan ondorengo
informazioa jasoko da, gutxienez:
- Autobusaren ibilbidearen azterketa
Tokiko Agenda 21
- Bidai tramo bakoitzaren prezioa zein den
- Autobusaren ordutegia eta erabiltzaile kopurua (ordu tartearen arabera)
Azterketa burutu ondoren beharrezko aldaketak egingo dira eta hauen
inguruko informazioa zabalduko da.

Herriko eta hirigune historikoaren inguruko eremuetako aparkalekuen sistema aztertu

Ekintza honen bitartez bertakoei aparkatzeko erraztasunak eman nahi
zaizkie , eta herritarrei aparkalekuen errealitatearen inguruko informazioa
eman, dagoen pertzepzio okerra zuzentzeko. Helburua lortzeko ondorengo
jarduerak burutzea aurreikusten da:
- Egun dagoen aparkaleku sistemaren azterketa egin: zenbat aparkaleku
Arkitektoa
dauden udalerrian eta zenbat ibilgailu. Azterketan honen inguruan,
aparkaleku arazo gehien dituzten zonaldeen identifikazioa egingo da
- Aparkaleku sistema desberdinen identifikazioa eta analisia egingo da
- Azterketa hauen analisia eta ondorioak herritarrei ezagutaraziko zaie
- Hernanirako sistema egokiena zein den identifikatu eta martxan jarri

Luzea (5.-8. urtea)

Ekintza honen helburua eraginkortasunari begira egin beharreko plangintza
Ur eta argi zerbitzu burua
izango litzateke

Luzea (5.-8. urtea)

2.3.3

3. LERRO ESTRATEGIKOA: 3.1. Programa: Udal ekipamendu eta argiteri publikoaren kudeaketa energetikoa eta plangintza hobetu
URA ETA ENERGIAREN
3.1.1
Udal energiaren kudeaketarako plangintza bat egin
KUDEAKETA ERAGINKORRA
EGIN ETA KONTSUMO
ARDURATSU ETA
ZENTZUZKOA BULTZATU

Tokiko Agenda 21

Alkatetza

3.1.2

Energiaren kudeaketarako udal arduradun bat izendatu

3.1.3

Udal ekipamenduetako eta argiteria publikoaren argi indarra eta gasa kontsumoaren kontrola
desbiazioak aurkitu eta bideratzean dago. Hortaz, ematen den kontsumoa Ur eta argi zerbitzu burua
eta jarraipena sistematizatzeko tresnak ezarri

ENERGIA
UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Energiaren kudeaketaren arloan eraginkortasuna eta aurreztea lortzea
helburu izanik, gai honen ardura zuzena duen teknikari bat izendatzeak
eragin zuzena izango du. Horretarako jarraitu beharreko pausoak:
- Energia arduradunak bete beharko lituzkeen zereginak eta perfila Alkatetza
zehaztu
- Kontratazio motaren inguruko analisia egin
- Energia kudeatzailea izendatu

Laburra (1go-2. urtea)

Baxua

ENERGIA

Ekintza honen helburua, kontsumoen kontrolen bidez horniduretan

Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

kontratatzen denarekin bat egoteko.

ENERGIA
3.1.4

Ekintza honen helburu nagusia argiteriaren eraginkortasunean dago.
Instalatuta dauden fluxu erreduktoreen funtzionamenduan akatsak detektatzen ahalbidetuko Horretarako, instalazio bakoitzeko kuadro elektrikotan kontrol ekipoak
Ur eta argi zerbitzu burua
instalatu eta GSM bidez software batean monitorizatu beharko litzateke
duten kontrol-elementuak ezarri
fluxu erreguladoreen egoera, hauen erabateko kontrola izateko.

3.1.5

Egoitza erabilerako eraikinetan, ekipamenduetan eta gune publikoetan, irizpide bioklimatikoak
txertatuko dituen ordenantza egin

3.1.6

Udal eraikinen ziurtapen energetikoa aurrera eraman

Arkitektoa
Legedia betetzeko pausuak eman, apriilak 5eko 235/2013 Errege Dekretuak
zehazten dituen baldintzen arabera. Honetarako aditoria batzuk
Herrilan burua
kontratatuko dira, egungo egoera zein den jakin eta etorkizunerako neurri
zuzentzaileak aztertuz.
Udalerrian

3.1.7

Ertaina (3.-4. urtea)

45000-80000

Ertaina (3.-4. urtea)

8000-20000

Luzea (5.-8. urtea)

4500-8000

ENERGIA
Eraikinetako mantenu
arduraduna

KLIMA ALDAKETA ETA INPAKTU
OROKORRA

berotegi-efektua eragiten duten gas-isurketa ezagutzea.

Berotegi Efektuko Gasen inbentarioa kalkulatzen jarraitu eta igorpenak murrizteko helburuak Jarduerak:
Udalerrian
ezarri

eta
udalaren
gas-isurketak
kalkulatzea.
- Argitalpenak sustatu klima aldaketaren aurkako informazioa zabaltzeko

ENERGIA

Tokiko Agenda 21

Ertaina (3.-4. urtea)

4500-8000

Luzea (5.-8. urtea)

4500-8000

3.2. Programa: Eraginkortasuna energetikoa eta energia berriztagarrien erabilpena sustatu udal ekipamenduetan eta argiteri publikoan

3.2.1

Energia berriztagarrien ekoizpena sustatzeko aukerak aztertu

Energia berriztagarrien ekoizpena handitzea helburu duen ekintza honetan
ondorengo pausoak emango dira:
Herrilan burua
- Energia berriztagarriak jartzeko aukera desberdinak aztertu
- Ezarpenaren plangintza egin
- Plangintzan jasotako ekimenak martxan jarri

ENERGIA
Eraikinetako mantenu
arduraduna

Ertaina

ENERGIA
Ekintza honetan erredimendu haundiko eta kutsadura gabeko luminarien
Ur eta argi zerbitzu burua
aldaketa eta beste zenbat aktuazio bidez eraginkortasuna lortzea da.

3.2.2

Argiteria publikoaren eraginkortasun energetikoaren hobekuntza burutu

3.2.3

Udaletxean, Kultur Etxean eta Laubidieta eta Elizatxo ikastoletan burututako auditoretzetan
Herrilan burua
zehaztutako jarduerak burutu
Auditorietan, 10 urteko amortizazio epeak baino murritzagoa duten ekintzak burutu

3.2.4

Eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak antolatu

Ikastaro hauek udaleko langileei zuzenduko dira bereziki

Luzea (5.-8. urtea)
Eraikinetako mantenu
arduraduna

>80000
ENERGIA

Laburra (1go-2. urtea) 45000-80000

Tokiko Agenda 21

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

Tokiko Agenda 21

Ertaina (3.-4. urtea)

3.3. Programa: Eraginkortasuna energetikoa eta energia berriztagarrien erabilpena sustatu udalerriko sektore ezberdinetan
3.3.1

Energia aurrezpena eta zentzuzko erabilera sustatu sektore guztietan, sentsibilizazioaren Erabiltzaileen kooperatibak/elkarteak/guneak sustatu, energia
kudeaketaren alorrean
bidez.

LERRO ESTRATEGIKOA

PROGRAMA

KODEA

EKINTZA

DESKRIBAPENA

ARDURADUN
NAGUSIA

BESTE
ARDURADUNA

EPEA

KOSTUA

GAIA

AALBORG-eko
KONPROMISOA

LEHENTASUN
TEKNIKOA

LEHENTASUN
POLITIKOA

HERRITARREN
LEHENTASUNA

LEHENTASUN
PROPOSAMENA

LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA

Etxebizitzen birgaitze obretan irizpide bioklimatikoak aplikatzea sustatu

Ekintzaren helburua etxebizitzak birgaitzeko orduan modu iraunkorrak
bermatzea da. Horretarako egin beharreko jarduerak ondorengoak dira:
- Udalak honetarako diru laguntzen lerro bat sortzea aztertu eta
bideragarri ikusten badu diru laguntzak eman herritarrei.
- Udalaz gaindiko erakundeek eman ditzaketen diru laguntzen lerroak
bilatu eta herritarrei helarazi.
Arkitektoa
- Diru laguntzetarako dokumentuen prestaketan herritarrak laguntzeko
zerbitzua martxan jarri.
- ICIO-an hobaria eman baldin eta birgaitze obretan irizpide bioklimatikoak
aplikatu badira.

Tokiko Agenda 21

Ertaina (3.-4. urtea)

45000-80000

Ertaina (3.-4. urtea)

8000-20000

5. HIRIGINTZA DISEINATZEA
Baxua
ETA PLANIFIKATZEA

Baxua

Ertaina

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Baxua
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

3.3.2
3.3.3

Zerbitzu sektorean eraginkortasun energetikoa sustatzeko mekanismoak ezarri

Ur eta argi zerbitzu burua

ENERGIA

3.4. Programa: Udalerriko horniketa eta saneamendu sarea hobetu
URA

Ur-sarearen sektorizazioa burutu

Ekintza honen helburua ur hornidura sarearen errendimendua haunditzean
dago, ur isuriak lokalizatu/zuzendu,...azken finean ur hornidura sarearen Ur eta argi zerbitzu burua
eraginkortasuna begira ur-sarea kontrolatua egotea.

3.4.2

Zenbatu gabeko kontsumoa kontrolatzea eta galerak murriztu

Ekintza honetan ur hornidura sarearen sektorizazioak asko lagunduko digu
baina ur irakurketa egiten duten kontadoreen parkea berritzeak ere bere Ur eta argi zerbitzu burua
garrantzia dauka.

3.4.3

Industria guneko saneamendu sarearen azterketa bat egin eta, informazio horretatik abiatuta, Azterketa honetan enpresek egiten dituzten isurketak ere kontutan hartuko
Herrilan burua
dira.
GIS bat sortu

3.4.1

Ertaina (3.-4. urtea)

>80000

URA

Luzea (5.-8. urtea)

Delineatzailea

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

URA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Altua

Ertaina

URA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Baxua

Altua

Baxua

Ertaina

URA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Baxua

Baxua

Altua

Ertaina

URA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

URA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Baxua

Baxua

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Altua

Baxua

Ertaina

HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Ertaina

Ertaina

HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Altua

Altua

Altua

HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Ertaina

Baxua

Ertaina

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Ertaina
ARDURATSUAK

Ertaina

Baxua

Ertaina

>80000

Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

3.5. Programa: Udal ekipamendu eta udalerri osoaren ur kontsumoa murriztu
3.5.1

Udal eraikinetako ur kontsumoaren datuak kuantifikatu

3.5.2

Udal eraikinetako kaniletan jarrita dauden presio-murriztaileei mantentze lanak egin eta
Instalazioen mantenua da.
aldatu beharrezkoa denean

Ekintza honen helburua kontsumoaren gora beherak aztertzea da.

Ur eta argi zerbitzu burua

Laburra (1go-2. urtea)

Ur eta argi zerbitzu burua

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

URA

3.5.3

Lorategiak ureztatzeko eta kaleak garbitzeko ur ez tratatua erabili

Ekintza honen helburu nagusia tratatuta dagoen ur kontsumoa murriztea
da. Zenbati kasutan, hala nola, kale garbiketan eta ureztatzean, ez da
beharrezkoa ura tratatua egotea. Tratatu gabeko ura erabiltzeko dagoen
aukera desberdinak aztertuko dira: Karabelgo ur putzua erabiltzeko
Ur eta argi zerbitzu burua
aukera aztertu (kale garbiketarako, ureztapenerako,…). Erabil daitekeen
uraren araberako azterketa egin.
Honetaz gain, kale garbiketa eta lorategien ureztatze zerbitzuetako
kontratuetan uraren erabileraren murrizpena bultzatzeko klausula sartzeko
aukera aztertu. Honela, euria egiten duen egunetan ur gutxiago
erabiltzeko aukera sustatuz

Ertaina (3.-4. urtea)

20000-45000

Luzea (5.-8. urtea)

8000-20000

3.5.4

Udal ekipamenduetako kontsumoa kontrolatu, jarraipena egin eta optimizatu

3.5.5

Edateko uraren tarifa egokitu

Ekintza honen bitartez ahal den aurrezpen-maila altuena sustatzea da.

3.5.6

Sektore guztietara zuzendutako sentsibilizazio kanpainak eta ekimenak indartu

Hernaniko sektore guztietan sentsibilizazio kanpainak antolatzea eta
ekimenak sustatu baliabide energetikoak ondo erabiltzeko eta beraien Tokiko Agenda 21
kontsumoa optimizatzeko eta gutxitzeko

Ertaina (3.-4. urtea)

Paperontzietan jasotakoa bereiztuta bildu eta frakzio bakoitzari kudeaketa
Ingurumen teknikaria
egokia ematea.

Laburra (1go-2. urtea)

4. LERRO ESTRATEGIKOA: 4.1. Programa: Hondakinen kudeaketa hobetzen jarraitu
HONDAKINEN SORRERAREN
PREBENTZIOA BULTZATU
Kaleko paperontzietan jasotzen diren hondakinak bereizita kudeatzeko neurriak ezarri
4.1.1
ETA EUREN BERRESKURATZETASA ALTUENA BERMATU
Kale garbiketan sortzen diren hondakinen urteroko kuantifikazioa lortu
4.1.2

Garbigunean berrerabili daitezkeen materialen biltegia sustatu
4.1.3
4.1.4

Herrilan burua

Ur eta argi zerbitzuburua

Laburra (1go-2. urtea)

Ur eta argi zerbitzu burua

Laburra (1go-2. urtea)

Biltegi bat sustatzea non herritarrak egoera onean dauden materialak utzi
ahal izango duten eta material hori behar dezakeen beste batek hartu ahal Ingurumen teknikaria
izango duen.

Laburra (1go-2. urtea)

Hondakin isurketa ez kontrolatuak saihesteko behar diren neurriak hartu

SENTSIBILIZAZIOA ETA KONTSUMO
4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
IRAUNKORRA
Ertaina

ARDURATSUAK

HONDAKINAK

Ingurumen teknikaria

San Marko Mankomunitatari datuak bereiztuta pasatzeko eskatzea

4500-8000

HONDAKINAK
HONDAKINAK

Ertaina (3.-4. urtea)

Ingurumen teknikaria

4.2. Programa: Hondakin industrialen kudeaketa egin
4.2.1

Atez ateko gaikako bilketa sistema baten ezarpena burutu Hernaniko industrietan eta
Tokian tokiko hondakinak gaika biltzea
industriaguneetan

4.2.2

Udalerriko jarduera ekonomikoek sortzen dituzten hondakin industrialen kontrola egin

4.2.3

Ingurumen teknikaria

Enpresak sortzen dituzten hondakin industrialak kontrolatu eta haien
kudeaketa egokia egiten dela ziurtatu: Hori egiten dela ziurtatzen diren Ingurumen teknikaria
agiriak eskatu enpresei.
Udalerriko jarduera ekonomikoetan sortzen diren hondakin industrialak balioztatu ditzaten kanpainak egitea eta enpresei gaur egun hori egiteko dauden aukeren berri
Ingurumen teknikaria
ematea.
bultzatu

SanMarko mankomunittea

Ertaina (3.-4. urtea)

SanMarko mankomunittea

Ertaina (3.-4. urtea)

SanMarko mankomunittea

Ertaina (3.-4. urtea)

4.3. Programa: Hondakinen sorreraren prebentzioa sustatu
4.3.1

Hiri hondakinen prebentzioan inguruan sektore desberdinei zuzendutako
Hiri hondakinen prebentzioan inguruan sektore desberdinei zuzendutako kontzientziazio
kontzientziazio kanpainak burutu enpresa mailan, komertzio “handietan”, Tokiko Agenda 21
kanpainak burutu
ekoizleak, etxeetan,…

HONDAKINAK
Ingurumem teknikaria

Luzea (5.-8. urtea)

4500-8000
HONDAKINAK

4.3.2

Autokonposta eta auzokonposta sustatu

4.3.3

Udal ordenantza bat garatu Hernanin egiten diren konpostaje ekintzak arautzeko

4.3.4

Berrerabilpenaren kultura bultzatu

5. LERRO ESTRATEGIKOA: 5.1. Programa: Airearen kalitatea, zarataren eta lurzoruen kudeaketa hobetu
UDALERRIKO INGURUMEN
5.1.1
Atmosfera potentzialki kutsatzen duten jardueren zerrenda egin eta eguneratuta mantendu
KALITATEA BABESTU ETA
ARRISKUAK SAHIESTEKO
5.1.2
Airearen kalitatearen prebentziorako ekintzak burutu
BEHARREZKO NEURRIAK
EZARRI INPAKTUAK
5.1.3
Udalerriko zarata mapa eguneratu
MURRIZTUZ

lorategia edo baratza duten etxe bakar edo bifamiliarretan autokonposta
sustatzea // Auto konposta egiteko aukerarik ez dagoen auzoetan
Ingurumen teknikaria
AUZOKONPOSTA BULTZATZEA// AUZOKONPOSTA Hernaniko auzo guztietara
zabaltzea Herniar guztiak autokonposta egiteko aukera izan dezaten.

Ingurumen teknikaria

Laburra (1go-2. urtea)

HONDAKINAK

Luzea (5.-8. urtea)

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Baxua
ARDURATSUAK

Baxua

Baxua

Baxua

4. KONTSUMO ETA BIZIMODU
Altua
ARDURATSUAK

Ertaina

Ertaina

Altua

ATMOSFERA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Altua

Ertaina

ATMOSFERA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Altua

Ertaina

Baxua

Ertaina

AKUSTIKA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Ertaina

Ertaina

AKUSTIKA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Ertaina

Ertaina

LURZORUAK

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

LURZORUAK

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Baxua

Ertaina

Baxua

Baxua

LURZORUAK

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Altua

Ertaina

Baxua

Ertaina

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Altua

Baxua

Altua

Altua

HONDAKINAK

Hernanin dauden aukera desberdinen inguruko informazioa zabaldu:
herriko baliabideak ezagutarazi eta gizarteko sektore desberdinekin landu Ingurumen teknikaria
(ikastetxeen bitartez, ikastaroak antolatu,…)

Ertaina (3.-4. urtea)

zerrenda hori osatzeaa

Ingurumen teknikaria

Ertaina (3.-4. urtea)

Ekintza honen birtatez airearen kalitatea hobetu nahi da.

Ingurumen teknikaria

Ertaina (3.-4. urtea)

2005ean egindako zarata mapa eguneratzea

Ingurumen teknikaria

Ertaina (3.-4. urtea)

5.1.4

Udal ordenantza bat burutu, zaratarekin erlazionatutako jarduera guztiak orokorrean
Zarataren gaia arautzea
arautzeko

Ingurumen teknikaria

Ertaina (3.-4. urtea)

5.1.5

Lurzoruen inbentarioaren ezaugarrien datuetan oinarrituz erregistro bat egin eta eguneratuta
mantendu

Ingurumen teknikaria

Ertaina (3.-4. urtea)

5.1.6

Hiri antolamendu, kudeaketa eta diziplinan edo udalak esku hartuko duen beste ekintzetan
“lurzoruaren kalitatearen” gaineko irizpideak sartu

Ingurumen teknikaria

Laburra (1go-2. urtea)

5.1.7

Industriguneetan jardunbide egokiak eta lurzoruen kutsaduraren prebentziorako neurriak Enpresen isurien inguruko jarraipena egitea beharrezkotzat jotzen da,
Ingurumen teknikaria
jardunbide egokien inguruko abiapuntu gisa.
sustatu

Laburra (1go-2. urtea)

5.1.8

Airearen kalitatearen, kalitate akustikoaren eta lurzoruen kutsaduraren arloetan formazioa
gaien inguruan antolatzern dituzten ikastaroetara joatea eta horien Ingurumen teknikaria
jaso

1500-4500

Eusko Jaurlaritzak, IVAPek eta beste erakunde batzuk zerrendatutako

Laburra (1go-2. urtea)

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

inguruan formazioa jasotzea

5.2. Programa: Ingurumen arriskuak sahiestu eta lotuta dauden inpaktuak murriztu
INGURUMEN-ARRISKUA
Merkataritza Arriskutsuen Garraioari buruzko Plana zaharkitua gelditu da,
azken urtetan azpiegitura berriak eraiki baitira. Beraz, Plan hori
eguneratzea beharrezkoa izanik, ondoreno jarduerak egitea aurreikusten
5.2.1

Hernaniko Errepide eta Trenbidetatik Merkantzia Arriskutsu Garraioen Ekintza Plana Berezia da:
Lan Arrisku Prebentziorako
- Egun dagoen Planaren berrikuspena eta eguneraketa egiteko esperientzia eta Babes Zibileko teknikaria
errebisatu eta eguneratu

Laburra (1go-2. urtea) 500-1500

duen
laguntza
teknikoaren
kontratazioa.
- Harremanetan jarri SEVESON dauden enpresa kimikoekin zein errepide
erabiltzen duten jakiteko
INGURUMEN-ARRISKUA
5.2.2

Eusko Jaurlaritzak uholdeen eraginen babeserako Karabel auzoan proposatutako ekintzen Helburu nagusia herriko larrialdi plana eguneratua izatea da, eta horren Lan Arrisku Prebentziorako
Arkitektoa
gaineko helburua herritarrak babestea
eta Babes Zibileko teknikaria
jarraipena egin

Ertaina (3.-4. urtea)

LERRO ESTRATEGIKOA

PROGRAMA

KODEA

EKINTZA

DESKRIBAPENA
Helburua: arriskuak gutxitu, eta hori ezin denean, ondorioak arindu

ARDURADUN
NAGUSIA

5.2.3

Arriskuei eta prebentziorako eta babeserako neurriei buruz, udal mailan eta herritarrei
Lan Arrisku Prebentziorako
- Ekintzak: Bilerak auzo elkartekoekin eta gainontzeko elkartekoekin,
eta Babes Zibileko teknikaria
informatu eta kontzientziatu, auto-babesa sustatu eta abiarazteko

5.2.4

Udaltzaingoaren eraikinean eta Zerbitzu Publikoetako pabiloian larrialdietarako neurrien plana
Lan Arrisku Prebentziorako
- Ekintzak: Planoak eguneratu, larrialdi plana egin eta horren ingiuruko
eta Babes Zibileko teknikaria
egin

hitzaldiak herritarrentzat, idatzizko informazio buzeoneatu…..
Helburua:
zerbitzu
horietako
langileak

BESTE
ARDURADUNA

EPEA
Ertaina (3.-4. urtea)

KOSTUA
1500-4500

GAIA
INGURUMEN-ARRISKUA

AALBORG-eko
KONPROMISOA

LEHENTASUN
TEKNIKOA

LEHENTASUN
POLITIKOA

HERRITARREN
LEHENTASUNA

LEHENTASUN
PROPOSAMENA

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

3. NATUR ONDASUN
KOMUNAK

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

Baxua

Altua

Baxua

Ertaina

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

Baxua

INGURUMEN-ARRISKUA

babestu.

Laburra (1go-2. urtea) 500-1500

informazioa eman langileei

5.3. Programa: Udal mailan EKPBko estrategia bat martxan jarri
Udal eraikinetan irizpide berdeak kontutan hartu erosketetan eta zerbitzuen kontratazioetan

irizpideak zehaztea

5.3.2

Udalaren instalazio eta zerbitzuetan ingurumen kudeaketarako sistemak ezar daitezen sustatu

korporazioa animatzea ingurumen kudeaketa azterketa bat egin eta azken
muturretaraino ematea; hau da, ingurumen kudeaketa ziurtagiri bat Ingurumen teknikaria
lortzea.

5.3.3

Udal langileei zuzendutako Erosketa eta kontratazio publikoari
kanpainak burutu

irizpideak zehaztu eta kontzientziazio kanpaina bat aurrera eramatea

5.3.4

Erosketa eta kontratazio publiko berdean erantzukizunak dituzten udal langileak trebatu kurtso
antolatzen dituzten ikastaroen berri langile horiei ematea eta animatzea Ingurumen teknikaria
baten bidez zentzuzko udal erosketa eta kontratazioa sustatu dezaten

5.3.5

Erosketa eta kontratazio publiko berdearen estrategien jarraipena eta ebaluazioa egin

5.3.1

buruzko sentsibilizazio

Ingurumen teknikaria

Ingurumen teknikaria

Kontratazio teknikaria

Tokiko Agenda 21

Ertaina (3.-4. urtea)

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Luzea (5.-8. urtea)

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Ertaina (3.-4. urtea)

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Ertaina (3.-4. urtea)

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Luzea (5.-8. urtea)

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Baxua

Ertaina

Baxua

Laburra (1go-2. urtea)

KOMUNIKAZIOA ETA HERRITARREN
1. GOBERNATZEKO MODUAK Altua
PARTE-HARTZEA

Altua

Altua

Altua

KOMUNIKAZIOA ETA HERRITARREN
1. GOBERNATZEKO MODUAK Baxua
PARTE-HARTZEA

Baxua

Ertaina

Baxua

1. GOBERNATZEKO MODUAK Ertaina

Baxua

Ertaina

Ertaina

1. GOBERNATZEKO MODUAK Ertaina

Altua

Altua

Altua

Baxua

Baxua

Baxua

Ikastaroa antolatu edo/eta jada beste erakunde batzuek gaiaren inguruan
ikastaro horietan parte har dezaten.

6. LERRO ESTRATEGIKOA: 6.1. Programa: Herritarrekiko komunikazioa indartu eta politika publikoetan beraien parte-hartze aktiboa sustatu
HERRITARREN PARTE6.1.1
Leihatila bakarra martxan jarri udala eta herritarren arteko komunikazioa erraztuz
HARTZEA ETA UDAL
BARNEKO KOORDINAZIOA
6.1.2
TA21arekin lotuta dauden gaien komunikaziorako planteamendu zehatz bat diseinatu
BULTZATU POLITIKA
PUBLIKOETAN
ZEHARKAKOTASUNA ETA
GARDENTASUNA BERMATUZ

Udalak egiten dituen erosketa eta kontratazioen jarraipena egin eta
Ingurumen teknikaria
ebaluatzea.

Giza baliabide arduraduna

Alkatetza

Tokiko Agenda 21arekin eralazioa duten jarduerei buruzko informazioa
Tokiko Agenda 21
zabaltzeko hedabidek sendotu

Luzea (5.-8. urtea)

1500-4500

KOMUNIKAZIOA ETA HERRITARREN
PARTE-HARTZEA
Ekintza honen helburua parte-hartze eredu sendo eta iraunkorra sortzea
da, honetarako beharrezkoa delarik parte hartzearen inguruko formazioa
maila guztietan ematea (maila politikotik hasi eta herritarrenga iritsiz).
Hausnarketa honen abiapuntuan, kolektibo desberdinen identifikazioa egin
Tokiko Agenda 21
beharko litzateke eta ondoren, hauek erakartzeko egin beharko litzateen
ekintzen eta aukera desberdinen inguruko analisia egin. Parte hartzea
sustatu eta hobetzeko, herritarrengana helerazten den mezua ere kontutan
hartu beharko litzateke

6.1.3

Martxan dauden parte-hartze mekanismoen inguruko hausnarketa sakon bat egin

6.1.4

Herritarren parte-hartzea bultzatzen duten tresna berriak martxan jarri eta dinamizatu, udal Ekintza honen helburu nagusia herritarren esku parte hartze tresna anitzak
Giza baliabide arduraduna
jartzea da, honela, parte hartzeko bide eta aukera ahalik eta zabaleka
webgunea eta IKT-en erabilera indartuz

Alkatetza

Ertaina (3.-4. urtea)

Alkatetza

Ertaina (3.-4. urtea)

4500-8000

KOMUNIKAZIOA ETA HERRITARREN
PARTE-HARTZEA

eskainiz. Parte hartzea guztion artean landu behar den gaia da, ikuspegi
kritikoa txertatuz. Guztion ardura edo ardura partekatua landu behar da.

6.1.5

Eskolako Agenda 21 derrigorrezko bigarren hezkuntzara zabaltzeko pausuak eman

Udal sail desnberdinen eta eskolen arteko elkarlana hobetu eta areagotu

Tokiko Agenda 21

Hezkuntza arduraduna

Luzea (5.-8. urtea)

1500-4500

KOMUNIKAZIOA ETA HERRITARREN
1. GOBERNATZEKO MODUAK Baxua
PARTE-HARTZEA

6.2. Programa: Barne koordinazioa hobetu eta udal politiken zeharkakotasuna sustatu
6.2.1

Sail ezberdinen arteko komunikazioa eta elkarlana sustatzeko tresnak ezarri

6.2.2

Politikari eta teknikariez osaturiko barne mekanismo bat sortu

6.2.3

TA21eko Ekintza Planaren kudeaketarako barne koordinazio mekanismo eta parte-hartze
mekanismoaren arteko lotura puntuak zehaztu

Koordinazio gune bat zehaztu eta martxan jarri
Horretarako “Hernani parte-hartzea”
funtzionamendua egokituz.

mekanismoaren

izaera

eta

Alkatetza

Laburra (1go-2. urtea)

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Alkatetza

Laburra (1go-2. urtea)

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Alkatetza

Laburra (1go-2. urtea)

KOMUNIKAZIOA ETA HERRITARREN
1. GOBERNATZEKO MODUAK Ertaina
PARTE-HARTZEA

7. LERRO ESTRATEGIKOA: 7.1. Programa: Enplegua sortu talentu ihesa ekidin eta egoerarik zailenetan dauden giza taldeei lan merkaturatzea erraztuz
UDALERRIKO GARAPEN
Langileentzako zerbitzuak eta langabetuentzakoak banatu behar dira, gaur Toki Garapen eta Enplegu
7.1.1
EKONOMIKO ETA
Langileen birkualifikazioa sustatu, krisiak gehien eragiten dien sektoreetako langabetuak lan
langebetuentzako zerbitzuak besterik ez dugu prestatzen
Agentea
merkatuan irteera gehien izan ditzaketen sektore edota jardueretara bideratuz
IRAUNKORRA ETA
ENPLEGUA SUSTATUKO
Esperientziarik ez duten taldeen artean ondorengoak kontsideratuko dira,
Toki Garapen eta Enplegu
7.1.2
besteak
beste:
lan
merkatuan
sartu
berri
diren
emakumezkoak,
krisiak
Aurrez
lan
esperientziarik
ez
duten
talde
eta
gazteekin
lan
egin
DITUZTEN POLITIKAK
Agentea
eraginda lan bila hasi berri direnak…
GARATU ETA MARTXAN
JARRI
Ikasketa maila altuan duten langabetuen eta herriko enpresenarteko Toki Garapen eta Enplegu
7.1.3

Ikasketa maila altua duten langabetuei arreta berezia eskaini, herriko enpresen eta langabetu
elkartzeko topagunea sortu eta aterako diren proposamenak bideratu
hauen artean bitartekari lana eginez

LAN MERKATUA
Luzea (5.-8. urtea)

Luzea (5.-8. urtea)

Luzea (5.-8. urtea)

Ertaina

Ertaina

Altua

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

Ertaina

Altua

Ertaina

Altua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Altua

Baxua

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Altua

Baxua

Ertaina

LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

>80000

LAN MERKATUA

Agentea

Altua

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

>80000

LAN MERKATUA
Hezkuntza teknikaria

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

>80000

7.2. Programa: Ekintzailetza eta lan aukera berrien sorrera sustatu
LAN MERKATUA

7.2.1

Sektore desberdinetan dauden aukera potentzialak aztertuko/ baloratuko
dira. Galbidean dagoen sektoreetako bat lehen sektorea izanik, arlo
honetan 2 lan ildo egongo lirateke:
- Baratzeen ezarpena bultzatu, bertako ekonomia bultzatzeko elementu
Ekintzailetza bultzatu enpresa eta enplegu berriak sortu eta galtzen ari direnak mantentzeko gisa
Toki Garapen eta Enplegu
- Hiritik herrira joateko interesa izan dezaketen pertsonen inguruko Agentea
(ondorengotza arazoak dituztenetan) aukera bezala
ikerketa egin eta pauso hori ematen laguntzeko, aktibitate ekonomiko
iraunkor batekin erlazioa izan dezaketen lan aukerak aztertu eta hauek
martxan jartzeko erraztasunak eman (hala nola utzita dauden baserriak eta
bertako aktibitatea berreskuratuz,...)

Eskualdeko Plana

Luzea (5.-8. urtea)

45000-80000

7.2.2

Enplegu berrien sorrera sustatu sortzen ari diren sektore (emergente) ezberdinetara bideratuta

Sektore emergente horien artean ondokoak aipatzen dira adibide gisa: : Toki Garapen eta Enplegu
energia berriztagarriak, hirugarren adinari laguntza…
Agentea

Eskualdeko Plana

Luzea (5.-8. urtea)

45000-80000

7.2.3

Zerbitzu sektorean balio erantsia sortzen duten lan aukera berriak bilatu

Zerbitzu sektorearen eboluzioa aztertu, sortuko diren lan aukerak Toki Garapen eta Enplegu
ezagutzeko
Agentea

Eskualdeko Plana

Luzea (5.-8. urtea)

20000-45000

Eusko Jaurlaritzako Lan sailarekin eta LANBIDErekin, alde batetik, eta Toki Garapen eta Enplegu
bestetik Foru Aldundiarekin Enplegu Berdeen programetan parte hartu
Agentea

Ingurumen teknikaria

Luzea (5.-8. urtea)

>80000

7.3. Programa: Enpresa sarean iraunkortasun baloreak eta ingurumen hobekuntzak sustatu
7.3.1

Enplegu berdeen sorrera sustatu eta lagundu

7.3.2

Sailkatuta dauden jarduerak arautzeko ekintza proaktiboak burutu eta hauen jarraipena Ekintza proaktiboei buruz hitz egitean ondorengoak hartuko dira kontutan,
Ingurumen teknikaria
besteak beste: inbentarioa, lizentzia eskaerak, etabar
egiteko datu base bat garatu

7.3.3

Horretarako ateratzen diren dirulaguntzen berri ematea eta helburu hori
Ingurumen teknikaria
bete ahal izateko jarraibeideak eskaintzea.

Enpresek ekoefizientziako proiektuetan parte har dezaten laguntza eskaini

GARAPEN EKONOMIKOA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Ertaina

Ertaina

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Altua

Ertaina

Ertaina

Altua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

GARAPEN EKONOMIKOA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Altua

Baxua

Baxua

Ertaina

LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Altua

Ertaina

Ertaina

Altua

LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Altua

Baxua

Ertaina

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Ertaina

Altua

Altua

EKONOMIA-JARDUEREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Ertaina (3.-4. urtea)

EKONOMIA-JARDUEREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Luzea (5.-8. urtea)

7.4. Programa: Tokiko merkataritza sustatu eta kontsumoaren kanpora ihesa ekidin
Ekintza honen helburua merkataritza eta ostalaritza arloan izaten ari den Toki Garapen eta Enplegu
establezimendu galera moteldu edota geldiaraztea da,
Agentea

Eskualdeko Plana
Buruntzaldea Merkataritza
dinamizatzeko bulegoa

GARAPEN EKONOMIKOA

7.4.1

Ondorengotza prozesuetan laguntzeko prozesua diseinatu eta garatu

Luzea (5.-8. urtea)

45000-80000

7.4.2

Herritarrak sentsibilizatu eta pizgarriak eskaini herrian bertan eros dezaten

Toki Garapen eta Enplegu
Agentea

Buruntzaldea Merkataritza
dinamizatzeko bulegoa

Luzea (5.-8. urtea)

1500-4500

7.4.3

Industrialdeetan lanean ari diren beste udalerrietako langileek Hernanin bertan kontsumi
dezaten (erosketak, aisia, …) estimulatzeko neurri ezberdinak aztertu eta abiarazi herriko
merkatari eta ostalariekin elkarlanean

Toki Garapen eta Enplegu
Agentea

Buruntzaldea Merkataritza
dinamizatzeko bulegoa

Luzea (5.-8. urtea)

8000-20000

Eskualdeko Plana

Luzea (5.-8. urtea)

8000-20000

GARAPEN EKONOMIKOA
GARAPEN EKONOMIKOA

7.5. Programa: Eskualde dimentsioa eta lankidetza indartu enpresen lehiakortasuna areagotu eta aukera berriak sortzeko
7.5.1

Herriko eta eskualdeko enpresen artean lankidetza eta sareak sortzea bultzatu merkatuan Eskualde mailan sortu den enpresen eta udalen arteko topagunean lan- Toki Garapen eta Enplegu
mekatua aztertu
Agentea
lehiakorrago izateko bide bezala

7.5.2

Eskualde mailan sustapen ekonomiko eta enpleguari dagokionez lortu den akordio politikoa eta Eskualde mailan arlo sozioekonomikoa lantzeko aukerak aztertu, hausnartu
Alkatetza
eta landu
udalerrien arteko lankidetza dinamikarekin jarraitu

7.5.3

Eskualdeko Enplegu Plana garatu eta bertan jasotako lan ildoak jarraituz ekintza ezberdinak
Eskualde mailan lan sustatzeko proiektu ezberdin gauzatu
burutu eskualdeko gainerako herriekin elkarlanean

8. LERRO ESTRATEGIKOA: 8.1. Programa: Turismo arloaren sustapena eta dinamizazioa ahalbideratuko duten bitartekoak eta oinarriak ezarri
TURISMO ARLOA LANDU
GARAPEN EKONOMIKORAKO
AUKERA BEZALA
8.1.1

Inguruko turismoa garatzeko udal edo eskualde Plan bat sustatu eta garatu

Eskualdeko herriek turistikoki dituzten indarguneak
identzifikatuko dira eta lanerako proposamenak ezarri.

Toki Garapen eta Enplegu
Agentea

eta

ahuleziak

Turismo teknikaria

Laburra (1go-2. urtea) 20000-45000
Eskualdeko Plana

Luzea (5.-8. urtea)

>80000

Donostialdea turismogunea
eta eskualdeko
udaletxeetako turismo
teknikariak (ez balego turism Laburra (1go-2. urtea) 20000-45000
teknikaririk udala
ordezkatuko lukeen beste
teknikariren bat )

GARAPEN EKONOMIKOA

LERRO ESTRATEGIKOA

PROGRAMA

KODEA

EKINTZA

DESKRIBAPENA

ARDURADUN
NAGUSIA

BESTE
ARDURADUNA

EPEA

KOSTUA

AALBORG-eko
KONPROMISOA

GAIA

LEHENTASUN
TEKNIKOA

LEHENTASUN
POLITIKOA

HERRITARREN
LEHENTASUNA

LEHENTASUN
PROPOSAMENA

GARAPEN EKONOMIKOA

8.1.2

Ekintza honen helburua turismoa eta aisia oinarri dituzten ekimenak
sustatzea da. Honetarako ezinbestekotzat jotzen da sektore desberdinen
arteko elkarlana. Egitea aurreikusten diren jarduera batzuk:
- Establezimendu eta baliabide turistikoak, merkataritza arloa, sagardo
Sektore ezberdinen elkarlana bultzatu (pribatuak eta publikoak), Hernanin eta eskualdean ekoizle eta sagardotegiak, nekazal mundua… bateratuko dituen lan
Turismo teknikaria
mekanismo bat martxan jarri
turismoarekin lotutako eskaintza integral bat eratzeko
- Guztien artean turismo eskaitzan posibleak zeintzuk izan daitezkeen
identifikatu (horien artean Aparraineko zonaldea izan daiteke aukera
posible bat) eta pakete turistikoak sortu
- Aukeratzen diren eskaintzak garatu eta ezagutzera eman

8.1.3

Udaletik turismo berdearekin lotutako azpiegitura eta zerbitzuen aldeko apustua egin

Udalerriko eragile pribatuak
eta beste hainbat eragile
Laburra (1go-2. urtea) 8000-20000
(Donostialdea turismogunea
esaterako)

GARAPEN EKONOMIKOA

Ondorengo azpiegitura eta zerbitzuen aldeko apostua egingo da: nekazal
turismoak, bidegorriak, ibilbideak, ingurunea, ondare arkitektonikoa, Turismo teknikaria
bisita gidatuak…

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

GARAPEN EKONOMIKOA

8.1.4

Bisitariak udalerrira erakartzeko ezinbestekoa da udalerria erakargarri
egitea eta bertan dagoen ondarea berreskuratu eta balorean jartzea.
Hernanik Kasko historikoa aipagarria eta bestelako elementu interesgarriak
dituela kontutan hartuz, ondorengo jarduerak egitea aurreikusten da
besteak beste:
- Kaskoa eta bertako eraikinen egoera hobetu, ondare istoriko gisa izan
Landa-turismoko ekimenak sustatu eta lagundu eta ondare istorikoa balorean jarri, bisitariak dezakeen balorea berreskuratuz
Turismo teknikaria
erakartzeko eta udalerrian bisitaldia luzatzeko asmoarekin (asteburuetako egonaldiak, etab.) - Degradatuta dagoen ondarearen inbentarioa egin eta berau
berreskuratzeko plangintza osatu
- Hernanin balore istorikoa, natura eta paisajistikoa izan ditzaketen
elementuen katalogoa osatu
- Katalogoa ezagutzera eman
- Udalerrian zeharreko ibilbideak definitu, bertako ondare nagusia
ezagutzera emanez

8.1.5

Sektore turistikoan lan egiten duten langileak, prestakuntza eta kalitate ekintzek zerbitzu
- Ahal den neurrian prestakuntza eta kalitate programen berri eman
Turismo teknikaria
profesionalago eta estaldura handiagoko bat eskaintzeko garaian duten garrantziaz
sektorean lana egiten dutenei eta parte hartzera animatu (Basquetourren
sentsibilizatu
kalitatezko programak: SICTEC....)

Ertaina (3.-4. urtea)

8000-20000

GARAPEN EKONOMIKOA

Ekintzak, pakete turistikoak... sortzeko lanerako erizpideak ezarri.

Laburra (1go-2. urtea) 500-1500

8.2. Programa: Orain arte arrakasta izan duten ekimen eta esperientziak kontsolidatu/egonkortu
GARAPEN EKONOMIKOA

Ekintza honen helburua hobekuntza jarraia bultzatzea da, ekintzen
8.2.1

Jada burutu diren ekimen ezberdinak baloratu eta lortutako emaitzen arabera, beharrezkoa arrakasta mantenduz. Ondorengo ekimenen balorazioa egingo da,
Turismo teknikaria
gutxienez: Top Esperientzia, Pakete Turistikoa, Txot Denboraldiko
den kasuetan, egokitu

Laburra (1go-2. urtea)

ekimenka, Bakailao Eguna…
Ibilbideak egoera onean mantentzeko garbiketa lanak egin (belarra
moztu...). - Natura turismoa sustatzeko elementu garrantzitsuak direnez Turismo teknikaria
promozioa egin.

8.2.2

Sortu diren 11 ibilbideak mantendu eta sustatu

8.2.3

Antolatzen diren ekimen ezberdinetan sektoreko eragile ezberdinen ahalik eta inplikazio
Aurreko ekintzen emaitza onak azaldua eta ekintzaren onurak ikustarazi.
handiena lortzeko ahaleginak egin (motibazioa, sentsibilizazioa etab. landuz)

GARAPEN EKONOMIKOA
Ingurumen teknikaria

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Ertaina

Baxua

Baxua

GARAPEN EKONOMIKOA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

GARAPEN EKONOMIKOA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

GARAPEN EKONOMIKOA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

GARAPEN EKONOMIKOA

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

8. TOKIKO EKONOMIA BIZIA
ETA IRAUNKORRA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Ertaina

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Altua

Altua

Altua

Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

Laburra (1go-2. urtea)

Turismo teknikaria

8.3. Programa: Udalerriak dituen baliabide turistikoak aprobetxatuz epe ertain luzera eskaintza turistikoa zabaldu eta areagotu
Beharrezkotzat jotzen da Txillida-Lekuren irekiera sustatzea, udalerriko
Alkatetza
erakarpen turistiko nagusienetakoa izan baita

8.3.1

Txillida-Lekuren irekiera ahalbideratzeko bitartekaritza lanak egin eta sustatu

8.3.2

Done Jakue bidea udalerritik pasatzeak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatu, hainbat dela kontuan izanik batzuk etortzen dira seilatzera).
- Erromes-menua sortu eta eskaini herriko hainbat taberna eta jatxeetan.
jarduera abian jartzeko

Laburra (1go-2. urtea)

GARAPEN EKONOMIKOA
Erromesen txartelari jartzeko zigiloa egin (etapa bat Hernanin bukatzen

Ertaina (3.-4. urtea)

Turismo teknikaria

1500-4500

- Erromesentzat aterpetxea.

GARAPEN EKONOMIKOA

8.3.3

Hori lantzeko: -MICE turismoaren (enpresetako bilerak eta pizgarriak)
ezaugarriak eta beharrak identifikatu. - Donostialdea eskualdeak MICE
jarduerarako eskaini ditzakeen azpiegituren dossierra osatu ( bileretako
aretoak, alojamentuak, hainbat jatetxe, golf zelaia...). - Negozioetako
Udalerriko eta eskualdeko industria jarduerak ematen duen aukera aprobetxatuz, negozioetako bilerak, jardunaldiak... egiteko lagungarri diren zerbitzuak eskaini
Turismo teknikaria
(katering, azafatak...) - Udalerria (eta eskualdea) ezagutarazteko
turismoa sustatu, horretarako beharrezkoa den ostatu eskaintza sendotuz
eskaintza turistikoa sortu.Egun negozietako turismoa indar handia hartzen
ari da eta gainera maila ekonomiko altuko bisitariak/bezeroak dira.
- Alkatetzak ostatu berrien irekiera bultzatzea komeni: erraztasunak
emanez....

8.3.4

Galarreta frontoiak eskaintzen dituen aukerak baliatu, eskaintza turistiko berri bat bultzatzeko

8.3.5

Eskualdeko turismo
teknikaria
Alkatetza

Inguruko herriak kontuan izanik elementu turistiko bereizgarria denez
Turismo teknikaria
botanikoa balorean jarri (txukun mantendu, ezagutarazi...)

Urumea ibaia aukera bezala; inguruak egokitu eta jarduerak antolatu

Urumea ertzeko herriekin elkarlanean aritu.
- Hainbat kasuetan muga administratiboak gaindituta (Arano, Goizueta).

8000-20000

GARAPEN EKONOMIKOA

Horretarako:
- Elementu horren inguruan egin daitekeen eskaintza aztertu.
Turismo teknikaria
- Frontoiaren arduradunekin harremanetan jarri eskaintza turistikoak
sortzeko.

Parke botanikoaren inguruan jarduera ezberdinak antolatu

Luzea (5.-8. urtea)

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

Ingurumen teknikaria ?
(txukun mantentzearen
arduraduna den pertsona)

GARAPEN EKONOMIKOA
Ertaina (3.-4. urtea)

1500-4500

GARAPEN EKONOMIKOA
Turismo teknikaria

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

Hernaniko sustapen eta hedapen turistikoko jarduerak bultzatu udalerriko eta eskualdeko
- azoka eta ekitaldietan presentzia areagotu
kanpo irudia indartuz

Turismo teknikaria

Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

8.4.2

Triptikoak, gidak eta difusiorako materialak lantzen jarraitu

Daudenak eguneratuz joan eta berriak sortu

Turismo teknikaria

Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

8.4.3

Turismoari buruzko web orri dinamiko eta erakargarria diseinatu eta abian jarri

Webgunea turismo gaietarako ezinbestekoa da

Turismo teknikaria

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

8.3.6

8.4. Programa: Udalerriko baliabide turistikoen sustapena eta komunikazioa landu beste lurralde edo herrialdeetatik, bisitariak erakartzeko
GARAPEN EKONOMIKOA

Herananiko eta eskualdeko irudia kanpoan sendotu ahal izateko, ondorengo
ekimenak bultzatuko dira:

8.4.1

- beste lurraldeak bisitatu
- bestelako ekimenak

8.5. Programa: Turismo arloan eskualde dimentsioa eta lankidetza indartu
GARAPEN EKONOMIKOA
8.5.1

Eskualdeko turismo kudeaketa eta dinamizazio prozesuetan parte hartze aktiboa izan

Egun turismoan eskualdeka funtzionatzen da hainbat arloetan
(dirulaguntzak eskatzeko, turismo azoketara joan ahal izateko, bisitariari Turismo teknikaria
ikuspegi orokorragoa emateko eta aisialdirako aukerak zabaltzeko...)

Eskualdeko teknikariak

Donostialdea turismogunea (Behemendi) eskualdeko herri guztien lotura da
udalerri bakoitzaren ekimenek eskualdeko ikuspegia izatea Turismo teknikaria
ahalbidetzen duena.

Donostialdea turismoguneako eta eskualdeko
udaletxeetako turismo
teknikariak (ez balego turism Laburra (1go-2. urtea) 500-1500
teknikaririk udala
ordezkatuko lukeen beste
teknikariren bat )

2013ko urtarrilean turismo informazio puntua sortu da Hernanin eta
bertan eskualdeko informazioa ere eskuratu daiteke. Honekin batera, Alkatetza
Donostialdearen turismoko plan estrategikoa garatu.

Turismo teknikaria

Luzea (5.-8. urtea)

Laburra (1go-2. urtea) 500-1500

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

Gizarte langileak

ETA

Laburra (1go-2. urtea) 500-1500

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

Gizarte langileak
Lehendakaria

ETA

Laburra (1go-2. urtea) 500-1500

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

Gizarte langileak
Lehendakaria

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

8.5.2

Behemendirekin eta eskualdeko gainerako udalerriekin elkarlanean ekimen ezberdinak
eta
diseinatu eta abiarazi

8.5.3

Epe luzeagora eskualdean turismo bulego bat sortzeko aukerak aztertu

9. LERRO ESTRATEGIKOA: 9.1. Programa: Gizarte Zerbitzuak eta baliabideak optimizatu, beharrik handiena duten gizarte talde guztietara heltzea ahalbidetzeko
HERRITARREN ONGIZATEA
Pertsona da helburu. Lana ez da programen arabera lana egin behar baizik
Jada hasitako filosofia aldaketarekin jarraitu: zerbitzu asistentzial bat eskaintzetik zerbitzu
9.1.1
eta pertsona bere orokortasunean hartu behar da. Pertsona bakoitzak bere Ongintzako gerentea
ETA BIZI-KALITATEA
interbentzionista batera pasatzeko
ekintza plana indibiduala definitu behar da.
SUSTATU, OINARRIZKO
ZERBITZUETARAKO
Honen bitartez pertsona gehiagotara iritsi nahi da eta aurrekontu berarekin
9.1.2
Ongintzako gerentea
Gastu sozialari dagokionez, eraginkortasun politikarekin jarraitu
SARBIDEA AHALBIDERATUZ,
baliabide gehiago eskaini, larrialdi handieneko beharrak lehenetsiz
BERDINTASUNA BULTZATUZ
Talde hauen artean ondorengoak egongo lirateke: menpekotasuna duten
Elkarte sarea eta boluntariotza aprobetxatu behar handia duten egoera eta taldeengana
ETA HEZKUNTZA MAILA
adineko pertsonak, inmigranteak, epe luzeko langabetuak, adin gabekoak Ongintzako gerentea
9.1.3
hurbiltzeko
HOBETUZ
eta gaztetxoak, etab.
9.1.4

Baztertuak izateko arriskuan dauden eta lan merkatuan integratzeko zailtasunak dituzten
kolektiboei laguntzeko, Lanbiderekin dagoen hitzarmenaren bidez, ekimen ezberdinak bultzatu Oinarrizko prestakuntza ematea da helburu. Ikastaroak antolatu behar dira Ongintzako gerentea
elkarlanean

Laburra (1go-2. urtea) 500-1500

GARAPEN EKONOMIKOA

GARAPEN EKONOMIKOA
8000-20000

LAN MERKATUA

LERRO ESTRATEGIKOA

PROGRAMA

KODEA

9.1.5

EKINTZA

Udaleko beste zerbitzuekin protokolo formalizatuak ezartzen joan

DESKRIBAPENA

ARDURADUN
NAGUSIA

Beharrak dituzten gizarte taldeei zerbitzu integrala ematea da helburu,
honela, dituzten arazoei aurre egiteko laguntza modu bateratuan eman
ahal izateko. Datozen urtetan, lankidetza protokoloak ondorengo sailekin
sinatzea aurreikusten da: Garapen Ekonomiko eta Enplegu Saila, Hezkuntza
Ongintzako gerentea
Saila, eskolak, osasun zentroa, …
Protokolo hauetan ondorengoa jasoko da gutxienez:
- Sail bakoitzak egin dezakeen aportazioa zein den zehaztuko da
- Kasu bat detektatu edo jaso ondoren jarraitu beharreko pausuak

BESTE
ARDURADUNA

EPEA

KOSTUA

AALBORG-eko
KONPROMISOA

GAIA

LEHENTASUN
TEKNIKOA

LEHENTASUN
POLITIKOA

HERRITARREN
LEHENTASUNA

LEHENTASUN
PROPOSAMENA

UDAL ADMINISTRAZIOAREN
INGURUMEN KUDEAKETA

Lehendakaria

Laburra (1go-2. urtea) 500-1500

2. IRAUNKORTASUNAREN
ALDEKO UDAL KUDEAKETA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Ertaina

Baxua

Baxua

Ertaina

Baxua

Ertaina

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Ertaina

Baxua

9.2. Programa: Sentsibilizazioa eta prebentzioa etorkizuneko arazoak ekiditeko tresna bezala

9.2.1

Planaren helburua txabolagunea desegitea da,-Programan parte hartzen
duten administrazio desberdinen artean koordinatuta lan egitea eta
kolektibo kaltetuari erantzun bat ematea.
Eskuhartze sozialerako programa garatu, errumaniar jatorriko familia ibiltarien bizitoki den -Gune horietan bizi diren familia bakoitzari neurriko erantzuna ematea,
Lehendakaria
kontuan hartuta bakoitzaren ezaugarriak eta administraziotik egiten
urumeako txabolgunean
zaizkien proposamenen aurrean agertzen duten onarpen eta konpromiso
mailak.

Helburu prebentiboa du kontsumoak ekiditzeko eta gazteen heldutasusa

9.2.2

Hernaniko drogamenpekotasunaren 2009-2014 tokiko Planean agertzen diren jarduerak garatu,
indartzeko. Ikastetzekin batera eta kalehizitzaileekin batera landu behar Ongintzako gerentea
batez ere alkohol eta drogen kontsumoa murrizteko gazteen artean.
da.

9.2.3

Teknologi berrien erabileraren inguruko eta izan ditzaketen arriskuei
buruzko informazioa eta formazioa hobetzea da helburu, arazoak izan
ditzaketen adin gabekoen kopurua ahalik eta gehien murriztu asmoz.
Honetarako oso garrantzitsua da, bai adin gabekoak eta baita gurasoak ere
informazioa eta formazioa izatea. Hori dela eta, guztiekin lan egitea
Adin gabekoak eta gurasoak interneteko sare sozialen erabilera onetan prestatu eta hauekin
lehentasunezkoa da. Ondorengo lan ildoak zehaztuko dira, eskolekin Hezkuntzako arduraduna
lotutako arrisku edo arazoez ohartarazi
elkarlanean egitea intergarria litzatekeelarik:
- Adin gabekoei zuzendutako informazio beharra eta formazioa moduluak
identifikatu, diseinatu, eman eta ebaluatu
- Gurasoei zuzendutako informazio beharra eta formazioa moduluak
identifikatu, diseinatu, eman eta ebaluatu

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA
Gizarte langileak

Ertaina (3.-4. urtea)

Gizarte langileak
Kale hezitzaileak

Laburra (1go-2. urtea) 500-1500

ETA

20000-45000

Euskara saileko arduraduna
Gizarte laguntzaileak,

Laburra (1go-2. urtea) 8000-20000

Lehendakaria

Laburra (1go-2. urtea) >80000

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

9.3. Programa: Menpekotasunaren inguruko baliabide eta zerbitzuak indartu, hirugarren adineko eta ezintasunak dituzten biztanleen eta babesik gabeko adin gabekoen bizi kalitatea hobetzeko
9.3.1

Hirugarren adinaren arloan azken urteetan landu diren politika eta ekimenak kontsolidatu eta Pertsona bere etxean mantentzea. Etxez etxeko laguntza zerbitzuari beste
Ongintzako gerentea
dimensioa eman behar zaiola.
mantendu

Menpekotasun handia duten taldeei erraztasunak eman eta eguneroko
9.3.2

Hainbat arlotan etxez etxeko zerbitzua martxan jartzea bultzatu menpekotasun handia duten zereginetan ahalik eta laguntza eta zerbitzu zabalena eskaintzea da
taldeei laguntzeko
helburu. Honetarako ondorengo zerbitzuak proposatzen dira: ile-

Ongintzako gerentea

Gizarte langileak

Ertaina (3.-4. urtea)

Gerentea
Gizarte langileak

Laburra (1go-2. urtea) 8000-20000

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA 9. BERDINTASUNA ETA

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

JUSTIZIA SOZIALA

apaintzaile zerbitzua, hondakinak jasotzeko zerbitzua jostuna,
garbitzailea, plantxatzeko norbait, etxeko konponketak egiteko, janaria,…

Jubilatuen Etxean ekintzak potentziatu

Jubilatuak modu aktiboan mantentzea eta jubilatuen etxearen bitartez,
dituzten behar espezifikoei erantzutea da helburu. Honetarako,
erabiltzaileen beharrei egokitutako plangintza bat egitea proposatzen da. Lehendakaria
Bertan antolatuko diren ekinemen artean memoria tailerrak,
orientazioa,.......

9.3.4

Lojamendu soziala handitu, baliabide gehiago zaharren egoitzako etxebizitzak martxan jarriz

Etxebizitza - arazo sozialak konpondu. Zaharren egoitzan dauden bost
Ongintzako gerentea
etxebizitza prestatu erabiltzeko

Lehendakaria

9.3.5

Jangela sozialaren kapazidadea handitu

Hirugarren adinakoek beraien etxebizitza mantendu. Bigarren txandako
Ongintzako gerentea
jangela ireki 20 plazaentzat

Lehendakaria

9.3.3

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA 9. BERDINTASUNA ETA

Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA 9. BERDINTASUNA ETA

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

Baxua

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Altua

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Altua

Altua

Ertaina

Altua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Altua

Ertaina

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

JUSTIZIA SOZIALA
JUSTIZIA SOZIALA

9.4. Programa: Udalerrian bizi diren pertsona imigranteen ongizatea eta integrazioa bultzatu

9.4.1

Biztanleria immigrantea eta bertako biztanleriaren artean topagune espazioak martxan jartzea Aiaptutako elkarezagutza hori garatzeko herritarrei espazioak eskaintzea.
bultzatzen jarraitu; Udalerrian bizi diren pertsona immigranteen kultura, kirol eta gastronomia Herrian bizi garen guztion arteko elkarezagutza eta elkarbizitza osasuntsua Berdintsun, lankidetza eta
lortzea; kanpotar eta bertakoei (batera) zuzendutako ekintza parte
inmigrazio teknikaria
ohiturak erakusten dituzten jarduerak bultzatuz, gizartearen aberastasuna eta bateratzea
hartzaileak antolatuz. Jarduerak: festa gastronomikoak, kirol topaketak,
indartzeko
kanta-dantza saioak...

9.4.2

Harrera egitasmo bat martxan jarri

9.4.3

Biztanleria immigranteari EPAra eta euskararen ezagutzara irisgarritasuna errazten jarraitu

9.4.4

Atzerritar immigranteei etxebizitza duin bat lortzen laguntzeko bitartekaritza programak (paperak...) aurre egiteko neurriak hartzea, aukera ezberdinen inguruan Berdintsun, lankidetza eta
informatuz, etxebizitza duin baterako, herritar ororen moduan, sarbide inmigrazio teknikaria
bultzatu

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

Hernanira bizitzera datorren orori, ongi etorria emateko eta herriko
Berdintsun, lankidetza eta
baliabide ezberdinak ezagutarazteko harrera gida eta harrera saio batzuk
inmigrazio teknikaria
eskaintzea, herriaren errealitatea ezagutu dezaten. Jarduerak: ongi etorri
gida bat osatzea eta harrera saio batzuk prestatzea

ETA

Laburra (1go-2. urtea) 8000-20000

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

Kanpotik datoztenei hezkuntzaren eta bereziki euskararen garrantziaz
Berdintsun, lankidetza eta
ohartarazi eta honetarako erraztasunak ematea; informazioa helaraziz eta
inmigrazio teknikaria
bertan parte hartzeko neurri positiboak erabiliz. Jarduerak: deskontuak
egin, sarbidea erreztu lehentasuna emanez... adb

ETA

Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

Etorkinek etxebizitza bat eskueratzeko izan ditzaketen zaitltasun bereziei

Luzea (5.-8. urtea)

4500-8000

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

eskubide bera izan dezaten

9.4.5

9.4.6

9.4.7

Etorkinek enplegua bat lortzeko aukera berdinasuna izatea; horretarako
Biztanleria immigrantearen artean enplegua lortu eta mantentzen lagunduko duen programa
Berdintsun, lankidetza eta
etorkinei bereziki eragin diezakien egoera espezoifikoak kontutan
inmigrazio teknikaria
bat martxan jartzea bultzatu
hartutako programak martxan jarriz

Kanpotarren erroldatze prozesuak erraztu

Udaleko arlo eta zerbitzu guztietan immigrazioaren inguruko fomakuntza

Atzerritik etorritako askok egoera bereziak pairatu behar izaten dituzte,
haibat faktore tarteko: paperak, lan baimenak…Batzuetan ez dute bizileku
Alkatetza
jakin bat izaten eta ondorioz, erroldatzeko garaian hainbat arazo jartzen
zaizkie. Beharrezkoa da egoera hau

Udaleko langile orok immigrazio gaiarekiko oinarrizko lanketa bat izatea Berdintsun, lankidetza eta
eta talde honi eragin diezkien hainbat kontzeptu kontuan izatea eguneroko inmigrazio teknikaria
lanetan, baita etorkinekin aurrez aurreko arreta izatean ere.

Toki garapen eta enplegu
arduraduna

Berdintsun, lankidetza eta
inmigrazio teknikaria

Luzea (5.-8. urtea)

4500-8000

Ertaina (3.-4. urtea)

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

9.5. Programa: Eremu guztietan emakumeen eta gizonen arteko parekidetasuna bermatu
9.5.1

Udal zerbitzu eta arlo ezberdinetan genero ikuspeegia txertatzeko oinarrizko egiturak sortu

Udaleko langile orok bere eguneroko jardunean eta programa zein jarduera Berdintsun, lankidetza eta
ezberdinak antolatzean genero ikuspegia txertatua izatea
inmigrazio teknikaria

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

9.5.2

Eskolekin batera berdintasunaren inguruko sentsibilizazio eta sutapen lanarekin jarraitu

Tratu onen aldeko jarrerak eta genero gaiak hezkuntza arloan txertatzea,
Berdintsun, lankidetza eta
gai hauek gaztetatik landu ditzaten eta beste harreman eredu batzuetan
inmigrazio teknikaria
hezi daitezen

Laburra (1go-2. urtea) >80000

Tratu txarren protokoloa indartu

Tratu txarrak jasaten dituzten emakumeei arreta hobeago bat eskaini eta Berdintsun, lankidetza eta
horretan lanean dihardugun arlo ezberdinen arteko koordinazioa lana inmigrazio teknikaria
hobetzea. Jarduerak: koordinazio lanak, baliabide gida osatzea

9.5.4

Emakumeen ahalduntzera bideraturiko jarduerak sustatu

Emakumeen lana azaleratzeko, kale izendegian emakumeen presentzia
handitu/berreskuratu Andre Kale izena
Emakumeentzako hausnarketa, trebakuntza eta topaketarako gune Berdintsun, lankidetza eta
bihurtzea Jabetze Eskolak, emakumeen parte hartzea sustatuz, jabetze inmigrazio teknikaria
honek eragina izan dezan jarduten dugun arlo guztietan. Jarduerak: J.E.
ikastaro eskaintza zabaldu eremu ezberdinetara

Laburra (1go-2. urtea) 20000-45000

9.5.5

Gizontasunaren inguruko hausnarketa eta lanketa bultzatu

Harreman ereduak ardatz, maskulinitateen inguruko hausnarketa bultzatu
Berdintsun, lankidetza eta
eta eredu hauek ezagutarazi. Jarduerak: "Izan Gizon" tailerrarekin jarraitu,
inmigrazio teknikaria
eta kanpora begirako jarduera gehiago egin

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

9.5.6

Berdintasunaren alde eta ikuspegi feminista batetik lan egiten duten
Politika Sozialeko Sailak egun erabiltzen duen espazioa (Plaza Feminista), berdintasunaren eragileen nahiz herritarrentzat gune politiko erreferentea bilakatzea, Berdintsun, lankidetza eta
hemendik hainbat ekimen martxan jarriz, eta horretarako gunea inmigrazio teknikaria
inguruko erreferente bihurtu
beharrezko tresneriarekin ekipatuz.

9.5.7

Lan munduan emakumeenganako diskriminazio eza lortu, emakumeekiko
Emakumezkoen eta gizonezkoen artean lan munduan ematen diren desberdintasunak murrizte
Berdintsun, lankidetza eta
diskriminazio positiborako neurriak hartuz. Jarduerak: kontratazioetan
inmigrazio teknikaria
aldera egin
genero irizpideak puntuatzea

BERDINTASUNA
BERDINTASUNA

BERDINTASUNA
9.5.3

Laburra (1go-2. urtea) 1500-4500

BERDINTASUNA

BERDINTASUNA

BERDINTASUNA
Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

BERDINTASUNA
Luzea (5.-8. urtea)

8000-20000

Ertaina (3.-4. urtea)

>80000

9.6. Programa: Kooperazio arloa indartu eta garapen bidean dauden herrialdeei laguntza eskaini
9.6.1

Nazioarteko lankidetza edo kooperazioa babesten jarraitu, bai ekonomikoki, bai biztanleria
Berdintsun, lankidetza eta
osoa sentsibilizatzeko jarduerak martxan jarriz, bereziki Saharar herria eta Wukroko Hernani solidarioago bat lortu, beste herrialdeetako eta Euskal Herriko
inmigrazio teknikaria
errealitateak ezagutuz eta jarrera aktibo batera bultzatuz
herriarekin

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

LERRO ESTRATEGIKOA

PROGRAMA

KODEA

EKINTZA

DESKRIBAPENA

ARDURADUN
NAGUSIA

9.6.2

Tokiko administraziotik kooperazio arloan burutzen diren praktika onen inguruko azterketa bat
Berdintsun, lankidetza eta
Gaur egun dauden kooperazio eredu ezberdinen inguruko hausnarketa egin.
inmigrazio teknikaria
bultzatu
Jarduera: diru laguntza deialdien oinarriak eta irizpideak egokitu

9.6.3

Herriko elkarte ezberdinekin elkarlanerako aukerak bilatu eta sendotu

BESTE
ARDURADUNA

EPEA

AALBORG-eko
KONPROMISOA

GAIA

LEHENTASUN
TEKNIKOA

LEHENTASUN
POLITIKOA

HERRITARREN
LEHENTASUNA

LEHENTASUN
PROPOSAMENA

1500-4500

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

Laburra (1go-2. urtea) 4500-8000

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

Ertaina (3.-4. urtea)

Herriko eragile ezberdinekin batera hainbat ekintza aurrera eraman Berdintsun, lankidetza eta
elkarlanean.
inmigrazio teknikaria

KOSTUA

9.7. Programa: Udalerriko hezkuntza eskaintza hobetu maila guztietan
9.7.1

Hernanin hezkuntza arloko eskaria eta eskaintzaren azterketa burutu, biak ahalik eta hoberen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko arduradunekin harremanetan egon
Hezkuntzako arduraduna
eta elkarlanean arazoei aurre egiten saiatu
uztartzera bideraturiko plan edota ildo zuzentzaileak ezartzeko

EJKo Hezkuntza saileko
arduraduna

Luzea (5.-8. urtea)

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

9.7.2

Lehen Hezkuntzaz gaindiko mailetan azpiegitura aldetik dauden arazoak konpontzeko neurriak Eraikin berria, Lanbide Heziketako eraikinaren, HHIko eraikinaren eta
Hezkuntzako arduraduna
HLPPko eraikinaren aprobetxamendu hobetzea, …
sustatu

EJKo Hezkuntza saileko
arduraduna

Luzea (5.-8. urtea)

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

9.7.3

Egun erabilerarik ez duten ikastetxeetako eraikinei etekina ateratzeko neurriak bultzatu

Gobernu taldea

Laburra (1go-2. urtea) >80000

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9.7.4

Udaleko hezkuntza eskaintza hobetu, beste sailekin elkarlanean.

Sail bakoitzeko arduraduna:
Ongintza, kirola, liburutegia,
euskara, berdintasuna,
Laburra (1go-2. urtea) >80000
udaltzaingoa,hezkuntza,
ingurumena, Tokiko
Agenda21

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

EJKo Hezkuntza saileko
arduraduna

Ertaina (3.-4. urtea)

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

Laburra (1go-2. urtea) 45000-80000

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

Tokiko Garapen
Enplegu arduraduna

Laburra (1go-2. urtea) 8000-20000

ONGIZATEA ETA
GIZARTERATZEA

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

Euskara normalizatzaileak

Luzea (5.-8. urtea)

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Altua

Altua

Baxua

Altua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Ertaina

Ertaina

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Altua

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Baxua

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Ertaina

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Baxua

Baxua

Baxua

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Altua

Baxua

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

Eskaera desberdinak aztertu eta baloratu beharren arabera lehentasunak
Hezkuntzako arduraduna
markatu.z

Hezkuntzako arduraduna
Hezkuntza arloan udaletik bideratzen diren egitasmoak garatzea.,
horretarako udal sail desberdinen arteko elkarlana eta koordinazioa landuz
Ekintza lortzeko urratsak markatu, arazoak aztertu, eta konpontze aldera

9.7.5

Udalerrian bertan Lanbide Heziketa eskaintza zabaltzea erraztu; Lanbide Heziketaren eskaria
egin beharreko guztia Eusko Jaurlaritzako arduradunarekin elkarlenean Hezkuntzako arduraduna
sustatu eta egungo eskaintza aztertu eta egokitzeko neurriak bultzatuz
landuz

Honekin besteak beste, beraien hezkuntza maila areagotu nahi da eta lan
Hezkuntzako arduraduna
merkatuan egun dagoen egoera zailari aurre egiteko lan ildo izatea

9.7.6

Helduen hezkuntza sustatzen jarraitu

9.7.7

Biztanleria heldua eta adinekoa teknologia berrien erabileran prestatu, egunerokotasunean Teknologia berrien inguruko informazioa herritarrei helarazi. Arlo
Hezkuntzako arduraduna
horretako formazioa sustatuz.
geroz eta gehiago erabiltzen den tresna diren heinean

10. LERRO ESTRATEGIKOA: 10.1. Programa: Udalaren eta Ongintza Patronatuaren Euskara Erabilera Plana kudeatu: jarduerak definitu eta ebaluatu; eta baliabideak planifikatu
EUSKARAREN EZAGUTZA
Helburua da Udaleko departamentu eta langile guztiak euskararen
ETA ERABILERA AREAGOTU,
erabileraren sustatzaile izatea eta Euskara Zerbitzuaren egitekoa
sail/langile horiei aholkularitza ematea da. Horretarako hiru urrats
NORMALIZATU ETA
10.1.1
ematen dira: 1.- Sail bakoitzak Udaleko hizkuntza irizpideen betetze Euskara teknikaria
Euskararen
normalizazioa
zehar
lerro
gisa
landu
SEKTORE GUZTIETAN
mailaren diagnosia egin eta ekintza sustatzaileak proposatu. 2.- Ekintza
ZABALDU
horiek martxan jartzeko aholkularitza eman. 3.- Ekintza horien inguruko

EUSKARA

balorazioa egin.

EUSKARA

10.1.2

Euskara lan hizkuntza izateko jarduerak definitu, martxan jarri eta ebaluatu

Helburua da Udaleko langileen lan hizkuntza euskara izatea. Horretarako,
Euskara Zerbitzuak bitarteko hauek jarriko ditu: Idatzian: trebakuntza,
aholkularitza, zuzenketa eta itzulpen zerbitzua. Ahozkoan: lanlekuan Euskara teknikaria
ahozko harremanak euskalduntzeko esku-hartzea (diseinatu, inplementatu
eta ebaluatu.

Euskara normalizatzaileak

Luzea (5.-8. urtea)

1500-4500

10.1.3

Euskara zerbitzu hizkuntza izateko jarduerak ebaluatu

Helburua da Udalak zerbitzua euskaraz emateko martxan dituen jarduerak
ebaluatzea, eta beharrezkoa balitz, neurri zuzentzaileak hartzea.
Horretarako, herritarrekin nahiz beste administrazio batzuekin Udalak Euskara teknikaria
dituen ahozko nahiz idatzizko harreman hizkuntzaren jarraipena egiten
dugu, modu nahiko sistematizatuan.

Euskara normalizatzaileak

Ertaina (3.-4. urtea)

1500-4500

EUSKARA

10.2. Programa: Herriko biztanle eta eragile ezberdinen artean euskararen erabilera sustatu (Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia), zenbait arlori arreta berezia eskainiz
EUSKARA

Herritarren euskara ezagutza areagotu

Udal euskaltegiaren eginkizuna izango da ez dakitenei euskara irakastea,
mailaren bat daukatenei hobetzen eta aberasten laguntzea eta euskara
titulua behar dutenei helburua lortzeko prestatzea. Horretarako, urtero
herri mailan propaganda egingo dugu (herriko prentsan, kartelen bidez,
Udal euskaltegiko zuzendaria Udal euskaltegiko irakasleak Luzea (5.-8. urtea)
esku orriak buzoietan banatuz...) herritarrek gure eskaintzaren berri
izateko. Gure eskaintza, momentuz, hauxe izango da: aurrez aurreko
taldeak eta autoikaskuntza. Urteroko eskariari erantzuteko, agian,
beharrezkoa izango dugu irakasle eta erdi kontratatzea.

Arlo ez formaletan euskararen erabilera sustatu

Helburua da ezagutzaren eta erabileraren artean dagoen jauzia goxatzen
joatea. Arlo formalean (herri-administrazioan, irakaskuntzan, elkarteen
kudeaketan,...) erabilerak aurrera egin du nabarmen Hernanin azken 15
urteotan. Arlo ez formalean ( etxean, aisialdian, lagunartean, kalean…),
ordea, erabilerak ez du halako aurrerapenik egin. Etxeko erabilerak bere
horretan dirau eta lagunartean, helduen aisialdian (haurren aisialdian
Euskara teknikaria
erabilerak gora egin du nabarmen), kalean,... gaztelaniak presentzia
handia du. Euskararen presentzia handitzeko beharrezkoa da
sentsibilizazio lan handia egitea dakienak euskaraz egin dezan eta gutxiago
dakienak aukera bezala ikus dezan eta ez errespetu falta moduan. Bereziki
garrantzizkoa da etxeko erabilera handitzea, bikotekideen arteko erabilera
areagotzea, ondoko belaunaldiek euskararako joera naturala izan dezaten.

Enpresa arloan euskara planen ezarpena bultzatu eta areagotu

Arlo
sozioekonomikoan
eragitea,
enpresa
munduan
nagusiki,
lehentasunezkoa da. Lan mundua eta euskara ez dira erraz uztartzen
oraindik, eta kontraesan handian bizi gara. Izan ere, gero eta gazte
gehiago dira ikasketa osoak euskaraz egiten dituztenak eta lan mundura
sartzean honek gaztelaniaz funtzionatzen duela jabetzen dira. Beharrezkoa Euskara teknikaria
da enpresariek beren negozioa euskaraz ere kudeatzea plus bezala ikustea
eta, norabide horretan urratsak egitea. Hori horrela izan dadin,
administrazioak bultzada ematea garrantzitsua da, laguntza teknikoa
nagusiki eta baita ekonomikoa ere.

10.2.4

Kirol klubekin elkarlanean aritu, kirol federatuan euskara gehiago erabiltzeko

Aisialdian, haur eta gazteen aisialdian nagusiki, ahalegin handia egin da
euskararen presentzia handitzeko. Eta, Hernanin emaitzak ere politak dira.
Eskola kirolean, adibidez, euskarak presentzia handia du. Kirol federatuan,
ordea, badago zereginik, gaztelaniaren aldeko ohiturak indar handia Euskara teknikaria
duelako. Egoeraren berri izatea da lehenik eta behin egin beharrekoa eta,
behin egoera ezagututa, kirol talde bakoitzarekin adostea nondik eta nola
egin aurrera.

10.2.5

Euskararen erabilera normalizatzeko lanean ari diren herriko elkarteekin elkarlana bultzatu
elkarlana eta inplikazioa eskatzen du. Horregatik, ezinbestekoa da modu Euskara teknikaria
eta koordinazio-guneak sustatu.

10.2.1

45000-80000

EUSKARA

10.2.2

Luzea (5.-8. urtea)

8000-20000

EUSKARA

10.2.3

Luzea (5.-8. urtea)

8000-20000

EUSKARA

Ertaina (3.-4. urtea)

1500-4500

Luzea (5.-8. urtea)

4500-8000

500-1500

EUSKARA
Udalaren ahalegina hutsaren hurrengoa gerta daiteke herritarrekin
elkarlanean ari ez bada. Hizkuntza baten normalizazio lanak etengabeko
osagarrian lan egitea eta herritarren iniziatibak oso kontuan hartzea,
horretarako beharrezkoak diren gunean bultzatuz eta elikatuz.

10.3. Programa: Udala eta herritarren arteko harremanak euskaraz egitea ahalbideratu
EUSKARA

Honen helburua da herritar euskaldunek euskara erabiltzea Udalera
10.3.1

Komunikazio plana martxan jarri herritarrak sentsibilizatzeko Udalarekiko harremanetan hurbiltzen direnean. Horretarako bi ekintza sustatzaile aurreikusten
ditugu: 1.- Herritarrentzako sentsibilizazio kanpaina diseinatu eta gauzatu. Euskara teknikaria
euskara gehiago erabil dezaten eta euskara hutsezko harremanen hautua egin dezaten

Euskara normalizatzaileak

Ertaina (3.-4. urtea)

Helburua da Udalak, ahal den neurrian, gero eta zerbitzu gehiago
eskaintzea euskaraz. Horretarako, zerbitzu horiek zehaztuko ditugu eta, Euskara teknikaria
ondoren, horien berri emango diegu herritarrei.

Euskara normalizatzaileak

Ertaina (3.-4. urtea)

2.- Zerbitzu jasole euskaldunen errolda egin, ahalik eta departamentu
gehienetan.

10.3.2

Euskara hutsezko udal zerbitzuen eskaintza zabaldu

11. LERRO ESTRATEGIKOA: 11.1. Programa: Udalerriko kultur ekipamenduak eta kultur eskaintza indartu, zabaldu eta beharren arabera egokitu
HERRITAR ORORI KULTUR
11.1.1
Alkatetza
Antzoki berria eraikitzeko edota egun dagoen aretoa egokitzeko dauden aukerak aztertu
ETA KIROL ESKAINTZA
DIBERTSIFIKATU ETA OSOA
Orain
artean
arrakasta
handiena
izan
duten
ekimenak
Orain artean arrakasta handiena izan duten ekimenak egonkortu/kontsolidatu eta unean uneko
11.1.2
egonkortu/kontsolidatu eta unean uneko joera berriak aztertuz eskaintza Kultur dinamizatzailea
ESKURATZEKO AUKERA
joera berriak aztertuz eskaintza zabalduz joan
zabalduz joan
EMAN
11.1.3

Gazte dinamizatzailearen irudia sustatu

Honen helburua gazteei zuzendutako eskaintza kultural erakargarria
bultzatza da.
Alkatetza
Erabaki politikoa da gazte dinamizatzailea izatea ala ez. Alkateari
zuzendu beharko zaio.

EUSKARA

KULTURA

Luzea (5.-8. urtea)

KULTURA
Alkatetza

Ertaina (3.-4. urtea)

>80000

Laburra (1go-2. urtea) 20000-45000

ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

ETA

LERRO ESTRATEGIKOA

PROGRAMA

KODEA

EKINTZA

DESKRIBAPENA

ARDURADUN
NAGUSIA

BESTE
ARDURADUNA

EPEA

KOSTUA

AALBORG-eko
KONPROMISOA

GAIA

LEHENTASUN
TEKNIKOA

LEHENTASUN
POLITIKOA

HERRITARREN
LEHENTASUNA

LEHENTASUN
PROPOSAMENA

KULTURA

11.1.4

Herritarren parte hartzea eta inplikazioa handitu nahi da. Honetarako
udalerriko elkarte sarearekin lan egitea aukera egokia dela ikusiz,
ondorengo pausoak ematea aurreikusten da:
- Urtean zehar egiten diren kultur ekimenen identifikazioa
Antolatzen diren jarduera kulturaletan biztanleriaren parte hartzea bultzatu herriko elkarte - Elkarteez osatutako lan taldeak sortu eta bertan, egun existitzen den
Kultur dinamizatzailea
kultur eskaintza aztertu eta baloratu
sare garrantzitsua aprobetxatuz
- Eskaintzaren inguruko ekarpenak jaso
- Jardueren antolaketan eta burutzean elkarteen parte hartzea eta
lankidetza mekanismoak identifikatu
- Identifikatutako lankidetza aukerak martxan jarri eta balorazioa egin

Ertaina (3.-4. urtea)

>80000

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

9. BERDINTASUNA ETA
JUSTIZIA SOZIALA

Ertaina

Ertaina

Ertaina

Ertaina

7. OSASUNAREN ALDEKO
TOKIKO EKINTZA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

7. OSASUNAREN ALDEKO
TOKIKO EKINTZA

Ertaina

Ertaina

Baxua

Ertaina

11.2. Programa: Udalerriko kirol baliabideak, instalazioak eta jarduerak eguneratu behar berriei erantzute aldera
ONGIZATEA
GIZARTERATZEA

11.2.1

Kirol instalazioak hobetzeko beharrezkoak diren neurriak aztertu eta sustatu

Kirol instalazioak hobetzea, herritarrei zerbitzu egokiagoa eman eta
berarien erabilera handitzea da helburu. Honetarako:
- Azterketak egingo dira (Elhuyar aholkularitza kontratatu da eta
Kirol zuzendaria
abendurako bukatuko da, 18709,02 euro)
- Azterketan jasotzen diren emaitzetan oinarrituz, hobekuntza plana
definituko da, lehentasunak eta epeak zehaztuz
- Zehaztutako planaren araberako moldaketak/eguneraketak egin

11.2.2

Sortzen diren joera berrien azterketa bat burutu, eskaintza ahalik eta egokiena izan dadin

Kirol eskaintza hobetzea helburua da eta hori lortzeko modagatik sortu
Kirol zuzendaria
diren joera berriei buruz azterketa egin behar da.

Laburra (1go-2. urtea)

11.2.3

Ekonomikoki zein eduki aldetik erakargarria den kirol eskaintza bat bultzatu, krisiaren eragina Une honetan egin behar ditugun eskaintzak zuzendu behar dugu
Kirol zuzendaria
krisiengatik. Batetik eskaintza indibiduala eta bestetik taldekoa.
arintze aldera

Laburra (1go-2. urtea)

Laburra (1go-2. urtea) 8000-20000

OSASUNA

OSASUNA

ETA

