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1. PERTSONEN ESKUBIDEAK
Herritarrek dituzten giza eskubideak bermatzea da jardun publikoaren ardatz nagusia: kolektibo guztiek
-edozein adin, sexu, jatorri eta pentsamendu izanda ere- haien oinarrizko eskubideak eta beharrak kontuan
hartuta politikak egitea, alegia. Horretaz gain, herritarrek haien bizitzetan eragina izango duten politiketan eta
erabakietan parte hartu ahal izateko tresnak eskura izatea ere oinarrizko eskubidea da.
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1.1. Eskubideen berdintasuna
Pertsonak dira gure lehentasuna. Bizi kalitate ona izatea, duintasunez bizitzea eta herrian eragina duten erabakietan modu
aktiboan parte hartzea, gure erronka.
Hernaniarren ongizatea bermatzea da gure politiken ardatza, pertsonen ongizatea bizitzaren arlo guztietan. Eta bereziki arduratzen
gara behar eta zailtasun handienak dituztenen ongizateaz: emakumeak, adinekoak, gazteak, jatorri desberdineko pertsonak eta
behar bereziak dituztenak. Horretaz gain, adin, jatorri, sexu eta pentsamolde anitzeko herritarren arteko harremanak sustatzea eta
haien arteko zubiak eraikitzearen alde ere lan egiten jarraituko dugu.

EMAKUMEA
Kulturarteko Plaza Feminista eraikitzea eta edukiz betetzea
Emakumearen ikusgarritasuna aregotzea:
• Berdintasun Kontseilua indartzea
• Kale izendegian emakumeen izenak jartzeko azterketa
Prebentzioa:
-Emakume kolektibo zaurgarrien egoera eta beharrak aztertzea (etorkinak, adinekoak, aniztasun funtzionala dutenak…)
-Jai eremuan tratu onen alde eta sexu erasoen kontrako lanari eustea. (Indarkeria Sexistarik Gabeko Gunea, arretarako telefonoa,
protokoloarekiko sentsibilizazioa tabernariekin...)
-Tratu Onen Mapa osatzen jarraitzea
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-Sentsibilizazioa mugimendu feministarekin elkarlanean
-Sexu jazarpenaren kontrako protokoloa kirol klubekin
Arreta:
-Indarkeria Matxistari aurre egiteko Erakundeen Arteko Jarduera eta Koordinazio Protokoloa
-Udal barruan genero ikuspegia txertatzeko neurriak:
• Klausula sozialak kontratazio publikoetan
• Enplegu programetan genero ikuspegia txertatzea: Iturolarekin elkarlanean, zaintza arloan bereziki

LGTBI
Kolektiboa ikustarazteko ekimenak antolatzea
Memoria historikoa lantzea
Gorroto delituen kontrako protokoloa diseinatzea
Txotx garaiko eta San Joan jaietako indarkeria protokoloan LGTBI ikuspegia txertatzea
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KULTURA ETA JATORRI ANIZTASUNA ETA LANKIDETZA
Lankidetza proiektuak: udal aurrekontuaren %0,7ri eustea
AMHER elkartearekin hitzarmena eta elkarlana sustatzea
Xenofobia eta arrazakeriaren kontrako sentsibilizazio kanpainak egitea
Kultur aniztasunaren lanketa egitea kirol arloan guztion sarbidea ahalbidetzeko
Herritar berrientzat harrera protokoloa

ADINEKOAK
Adinekoen Kontseilua indartzea
Auzo elkarteekin elkarlanean, kolektibo honi zuzendutako tailerrak auzo gehiagotara zabaltzea
Adinekoen aholkulari figura sortzea
Etxez etxeko laguntzaren aldeko apustu garbia: kalitatezko zerbitzu publikoa, langileen lan-baldintzak zaintzen dituena
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GAZTEAK
Gaztetu Kontseilua indartzea
Etxebizitza duina:
• Alokairurako diru-laguntzak
• Bigarren etxebizitzak eskaini konpontzearen truke (Udala, jabeen eta maizterren arteko bitartekari)
• Cohousing eredua aztertzea
Lan arloa:
• Dirulaguntzak proiektuak gauzatzeko: musika taldeak, kooperatibak…
• Aholkularitza eta ekintzailetza zentroa indartzea (Iturola)
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ANIZTASUN FUNTZIONALA DUTEN PERTSONAK
Irigarritasuna hobetzeko Plana
• Koxka elkartea: herri azpiegiturak irisgarri bihurtzeko aurrekontuan diru-partida bat bideratzea kolektiboak erabaki dezan zertan
erabili
Kirol inklusioa:
• Jarduera fisikoa eta kirolean sarbide unibertsala bermatzea
Mugikortasun Plana:
• Herriko ekipamenduen azterketa egitea, aniztasun funtzionala duten pertsonak aintzat hartuta
Etxebizitza publikoa:
• Lehentasunezko kolektibo izatea etxebizitza publikoa esleitzeko garaian
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1.2. Hizkuntza eskubideak
Euskara gure politika guztietako zehar-lerroa da, hau da, gure plan eta ekimen guztietan txertatuta dagoen irizpidea da.
Udalaren barruan, enpresetan, kulturan, jarduera fisikoan eta kirolean… herriko bizitzan, oro har, euskara komunikatzeko oinarrizko
hizkuntza izatea da gure erronka. Horretarako, euskara ikasteko eta kalean erabiltzeko baliabideak jartzen ditugu herritarren eskura.

IKASKUNTZA ETA ALFABETATZEA
Euskaltegiak: ikasteko eta erabilera sustatzeko eragileak (Zilegi eskola, Mintzodromoa, Mintzalagun...)
Baliabideak gehitu doakotasunaren bidean
Etorri berrientzat plangintza propioa:
-Azterketa eta komunitateekin planak lantzea (harrera egiterakoan, eskolaratzean, euskalduntzerakoan)

ERABILERA
Herrian-kalean: euskararen arnasguneak:
-Herriko eragileekin landuta: ikastetxeak, gazte taldeak, aisialdi taldeak, kirolean eta jarduera fisikoan aritzen direnak
-Kultura egitarauan euskarazko ekoizpenak sustatzea

7

-Diru-laguntzak, euskara-planak, itzulpen zerbitzuak indartzea hizkuntza paisaia bermatzeko
-Sentsibilizazioa-motibazioa. Herritik sortzen diren dinamikak babestea
-Euskara Kontseiluaren beharra aztertzea
Udalean:
-Lana euskaraz egiteko erabakiari eutsi eta sakontzea. Hautetsientzat zein langileentzat euskalduntzeko neurriak
-Sail guztietan euskara zehar-lerro gisa lantzea
-Beste erakundeekiko harreman-hizkuntza euskara izatea
-Herritarrak laguntzea Udalarekiko harremanetan euskara lehenesteko
-Argitalpenak eta komunikazioak: euskarak lehentasuna izaten jarraitzea
Lan arloan:
-Beterri-Buruntza eskualdean: formakuntzan, proiektuetan, langileen kontratazioan euskarak lehentasuna izatea
-Enpresak: Euskara Planak.
-Euskara merkataritza sustatzeko balio gisa sustatzea
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1.3. Bizikidetza eta gatazkaren ondorioen konponbidea
Herrian bizikidetza hobetzeko erronkari heldu genion eta norabide horretan aurrera egiteko konpromisoa berresten dugu.
Hamarkadetako gatazkak giza eskubideen urraketa asko eta sufrimendu handia sortu du herri honetan. Duela urte batzuk
konpromisoa hartu genuen memoria historikoa eta bizikidetza lantzeko eta horretan ari gara.
Lehen pausoa 2015ean eman genuen, denok adostuta, Memoriaren Harria Ave Marian jarri genuenean. Gure historia hurbila ikertu
eta egia jakitea, azaleratzea, adostu genuen 2017an, eta agerian geratu da gatazka horrek ehunka biktima eta zauri asko eragin
dituela.
Bizikidetza berreraikitzeko bidean hurrengo pausoa biktima horien sufrimendua aitortu eta horientzako guztientzako erreparazio
ekintzak adostea izango da.
Gatazkaren ondorio ere badira oraindik preso dauden 18 hernaniarrak. Aurrerapauso garrantzitsua izango litzateke gai hau
bideratzea, herritar hauen eskubideen aldeko aldarrikapenean denok norabide berean egotea.

OROIMEN HISTORIKOA
1936ko gerra eta lehen frankismoaren giza eskubideen urraketen azterlana
1960-2018 giza eskubideen urraketak: txostena webgune propio batera bolkatu eta gero liburua argitaratzea
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BIZIKIDETZA
Biktimen errekonozimendu integrala eta inklusiboa.
Omenaldiak edota ekimenak adostea
Herritarren Bizikidetza Mahaiari baliabideak eskaintzea

PRESO POLITIKOAK
Koordinazio Mahaia sortzea: udal ordezkaritza eta herritarrena
Espetxe politikarekin amaitzeko ekimenak eta dinamikak adostea

10

1.4. Herritarren partaidetza
Helburua: Herritarrek politika publikoetan duten erabaki eta eragin gaitasuna handitzea.
Parte-hartzea da gure politika egiteko moduaren berezko ezaugarria: arlo askotan bultzatu ditugu herritarrekin eta herri
mugimenduekin erabakiak partekatzeko foroak, kontseiluak eta prozesuak. Herritar aktiboak, sortzaileak eta konprometituak nahi
ditugu, Hernani hernaniarrekin batera hobetzen jarraitzeko. Eta gazteengan jartzen dugu arreta berezia, haiek zeresan handia
dutelako Hernani nolakoa izango den erabakitzeko garaian.

FORMAKUNTZA
Herritarren Eskola Irekia: herritarrentzat
Ordezkari politikoentzat formazio ikastaroak

PLANA
Legegintzaldiko Partaidetza Plana osatzea eta baliabidez hornitzea
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PROZESUAK ETA ERABAKIGUNEAK
Erabakiguneak indartzea:

• Etxebizitza Mahaia

• Berdintasun Kontseilua

• Txotx Mahaia

• Kooperazio Taldea

• Merkataritza Mahaia

• Jai Batzordeak

• Eskola Kirola Foroa

• Gazte Kontseilua

• Kirol Federatuen Batzordea (klubak)

• Auzoetako Batzordea

• Kultura Mahaia

• Adinekoen Mahaia

• Zuzendarien Foroa

• Kultur Mahaia

• Etorri berrien seme-alaben inklusiorako lan taldea

Prozesuak:
• Erabaki Hernani
• Gai batekin lotutakoak (puntualak)
Eredu berriak:
• Ausaz hautatutako herritarren deliberazio taldeak
• Partaidetza digitala
• Kolektibo zehatz batzuei zuzendutako ereduak
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2. PERTSONEN ONGIZATEA
Herritarrek baldintza duinetan bizi ahal izateko eta haien gaitasunak garatu ahal izateko behar dituzten zerbitzu
publikoak haien eskura jartzea da erakunde publikoen ardura.
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2.1. Zerbitzu sozialak
ANTOLAKUNTZA
Gizarte Langileen LEP prozedura amaitzea eta lanpostuak finkatzea
Zahar Egoitzako Klinika Laguntzaileen eta Garbitzaileen LEP burutzea, behin behikotasuna ahal den txikiena izateko

BAZTERKERIA EGOEREI AURRE EGITEKO NEURRIAK
Eskualdeko programak:
• Auzolanberri programa osatzea
• Eskualdeko bazterkeriari aurre egiteko etxebizitzen hitzarmena gauzatu eta programa martxan jartzea
• Esku-hartze sozialeko programa adin nagusikoei zabaltzea
• Eusko Jaurlaritzaren pobrezia planera bideratutako partida indartzen jarraitzea bazterkeria egoerei aurre egiteko
Mikrokredituak indartzea
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MENDEKOTASUNA DUTENEI LAGUNTZEKO PROGRAMAK
Zaintzarako laguntzak jasotzen dituzten pertsonen zaintzaren jarraipena egitea
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzu publikoaren aldeko apostu finkoa
Zaintza Kooperatiboaren programa garatzea

ELKARTEAK
Alor sozialean diharduten elkarteei dirulaguntzak ematen jarraitzea
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2.2. Hezkuntza
HERRIAN IKASTEA
Hernaniko curriculuma lantzea. Herria ikaskuntzarako eduki gisa
Herrian bertan ikastea sustatzea

ETORRI BERRIAK
Eskolatze Plana diseinatzea: Udala, ikastetxeak, elkarteak eta etorri berriak, elkarlanean

TRATU ONAK
Tratu Onen herria: tratu onak, parekidetasuna, sexu aniztasuna hezkuntzaren bidez sustatzea

AZPIEGITURAK
Psikomotrizitate gela egitea Elizatxo ikastolan
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2.3. Etxebizitza
Etxebizitzaren Udal Mahaia indartzea
Etxebizitzen parke publikoa handitzea: Iturmendiko etxebizitzetako lokalean zuzkidurazko hiru etxebizitza egiteko obra, Etorlurreko
promozioan Udalak etxebizitza batzuk eskuratzea
Alokairu soziala sustatzeko neurriak:
• Udal etxebizitzak
• Etxebizitza hutsak (Bizigune programa)
• Alokairurako dirulaguntzak: oinarriak berraztertzea eraginkorragoak izan daitezen
Etxebizitza hutsen gaineko IBI errekargua
Etxebizitza eredu kolaboratibo publikoa aztertzea (cohousing): gazteak eta adinekoak, bizikidetza eta zaintza
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2.4. Jarduera fisikoa eta kirola
Helburua: ohitura osasuntsuak, jarduera fisikoa eta eredu hezitzaileak sustatzea.

ESKOLA KIROLA
Eredu hezitzailean oinarritutako Eskola Kirolaren aldeko neurriak
Kirol hezitzaileen formakuntza saioak antolatzea
Eskola kiroleko herri mailako proiektua garatuko duen batzordearekin lanean jarraitzea

ELKARTEAK ETA KLUBAK
Kirol Federatuko Batzordearen erabakigunea indartzea
• Udala eta kirol kluben arteko elkarlana eta komunikazioa hobetzea
Kirol taldeei Hernaniko kirol ereduarekin bat datorren formakuntza eskaintzea
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PARTE-HARTZEAREN SUSTAPENA
Emakumeak eta kirola:
• Diagnostikoa eta ekintza plana
• Sexu-jazarpena eta gehiegikeriaren aurkako aktuazio protokoloa klubekin lantzea
Aniztasun funtzionala:
• Kirol eskaintzaren berri ematea
• Herriko eragile desberdinekin batera lanean aritzea, aniztasun funtzionala duten herritarrek jarduera fisiko eta kirola praktikatu
dezaten
Aniztasun kulturala:
• Parte-hartzearen inguruko diagnostiko bat egitea
• Parte-hartzea sustatzeko neurriak eta ekintzak aztertzea

OSASUNA
Herriko ibilbideak eta mugikortasun jasangarria bultzatzeko ekintzak (Hernani Oinez, Ttapa-Ttapa)
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AZPIEGITURAK
Jarduera fisikorako azpiegitura eta instalazioak era egoki batean zaintzea eta erabiltzea
Klubek erabiltzen dituzten azpiegitura publikoetan hobekuntzak egitea
Kiroldegian aire sistema jartzea
Hezkuntza Sailarekin hitzarmena egitea Institutuko azpiegiturak erabili ahal izateko
Herrian jarduera fisikoa eta kirola modu librean egiteko eremuak hobetzea segurtasuna handitzeko (seinalizazioa, argiteria, gune
seguruak…)
Instalakuntza guztietan eredu hezitzailearen oinarriak zehazteko dekalogoa
Bidegorrien erabileraren sustapena
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2.5. Sorkuntza eta Kultura
Helburua: kultura herri bizi eta anitzaren hauspoa eta nortasunaren ikurra izatea.

AZPIEGITURAK
Ave Maria Sormen Gunea: eraikina egokitu eta edukiz betetzea
Kiroldegiko pista bat egokitzea ikuskizun handiak hartu ahal izateko
Sandiusterriko auditorioa egokitzea Ttarla dantza taldea eta Musika Eskolako gelak hartu ahal izateko
Atsegindegi plaza berritzea: estalpea berritu eta plazaren azpiegiturak egokitzea kultur eta bestelako ekitaldiak baldintza egokietan
egiteko
Milagrosan, Biteri kultur etxean eta Liburutegian hobekuntza lanak egitea
Udal Artxiboaren kokapen berria Santa Barbarako etxebizitza promozio berrian, beheko lokalean.
Biteri kultur etxearen birgaitzea: leihoak, isolamendua eta argiztapen sistema moldatzea kontsumoa murrizteko
Musika Eskolan aire egokitua jartzea
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ELKARLANA
Sormena sustatzeko plangintza lantzea
Kultur Mahaia: kultur estrategiak eta planak adostea
Chillida-Leku museoarekin hitzarmena
Udalaren eta herritar eta eragileen arteko elkarlana bultzatzeko neurriak hartzea
Kultur ekintzak auzoetara zabaltzea
Eskualderako kultur eskaintza eta proiektu komuna lantzea
Gazteria Sailarekin elkarlanean, eskaintzaren azterketa egin eta diseinua osatzea
Herriko kultur sortzaileekin batera, Kaxkoan sorkuntza sustatzeko espazioa sortzea

KULTUR IRIZPIDEAK
Euskal Herriko eta euskarazko ekoizpena lehenestea
Herri identitatea sustatzea: genero ikuspegia, aniztasuna, euskara, irisgarritasuna, inklusibitatea eta belaunaldien artekoa
Ondare kulturala eta historikoa balioan jartzea
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3. HERRIAREN GARAPENA
Gure herriaren garapena sustatzea da Udalaren eginbeharretako bat. Garapen ekonomikoa eta soziala, beti ere
jasangarritasunaren irizpideak aintzat hartuta -tokiko baliabideak sustatuta eta naturarekiko errespetuan- eta
herritarren interesak erdigunean.
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3.1. Ekonomikoa
INDUSTRIA
Enpresekin -kooperatibak, enpresa txikiak eta ertainak, bereziki- elkarlana. Enplegu duina lortzeko eta langabezia tasa murrizteko
Eusko Jaurlaritzaren Poligonoen Plan Renoveren diru-laguntzak eskatzea zaharkituta dauden poligonoetan berrikuntzak egiteko
Estubegi poligonoaren garapena bultzatzea
Galarreta parke-teknologikoa garatzeko behar diren azpiegiturak garatzea:
• Sistema orokorra egitea: errepideak, poligonoen urbanizazioa (argiztapena, bideak...)

LANDA EREMUA
Nekazaritza ekologikoa sustatzea:
• Arloan murgildu nahi dutenei aholkularitza zerbitzua eskaintzea
Tokiko elikagai ekologikoen ekoizpena sustatzea:
• Erosketa publikoetan tokiko elikagai ekologikoak lehenestea: martxan dauden prozesuak indartzea (adinekoen egoitza eta jangela
soziala) eta aukera berrietan ere kontuan hartzea
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Kontsumo jasangarriaren inguruko sentsibilizazioa:
• Km0 ekimena indartzea
Landa bideak berritzen jarraitzea

EKONOMIA SOZIAL ERADATZAILEA
Egun Beterri-Buruntza Udalak -Hernani barne- elkarlanean bultzatzen ari dira zenbait programa eta proiektu. Hernaniko Udalak
horiek sustatzeko baliabide pertsonalak eta finantzieroak jartzeko konpromisoa hartzen du.
Iturola Elkarlan Sorgunea indartzea
Eraldaketa Nodoa sustatzea: erantzukidetasun sozialaren inguruan lanean aritzen diren eskualdeko enpresen topagunea
Enplegu Soziala: bazterkeria eta zaurgarritasun sozialeko egoeran dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustazea
Zaintza kooperatiba integrala sortzea
KoopFabrika programarekin jarraitzea
Egitasmoa eta filosofia ezagutarazteko ekimenak antolatzea: Alternaktiba azoka, jardunaldiak...
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MERKATARITZA
Merkataritza Planak jasotzen dituen ekintzak garatzea:
• Sentsibilizazio kanpaina: kontsumo jasangarria bultzatu, jardunaldi arduratsuak…
• Formakuntza merkatarientzat
• Lokal hutsak:
-Apaintzeko ordenantza
-Dinamizazioa: hutsik dauden lokalen poltsa, jabeen eta eragileen arteko bitartekaritza…
• Espazio publikoaren eraldaketa: Urbieta kalea oinezko bihurtzea
Merkataritza arloaz arduratuko den zinegotzia
Berriak elkartearekin hitzarmena eta elkarlana indartzea
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TURISMOA
Turismo Planak jasotzen duen eredu jasangarrirako ekintza plana gauzatzea:
• Hernani marka
• Pisu turistikoen arautegia garatzea
• Sentsibilizazio turistikoa herritarrengan: bertako ondarea balioan jartzea…
• Tokiko Garapena jardunaldiak antolatzea: turismo eredu jasangarria, turismoa eta euskara…
• Turismo aplikazioa
• Natura-turismoa bultzatzea: Urumea Arnastu, Mendi Ibilbide sarea…
Txotx Mahaian, sagardotegien garaiko hausnarketa egin eta neurriak zehaztea
Turismo bulegoa Gudarien plazako lokal batean kokatzea
Interes publikoko erabilera izango duen aterpetxea egokitzea

ESKUALDEA
Beterri-Buruntza eskualderako garapen agentzia sortzea
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3.2. Soziala
INGURUMENA
Ur kontsumoa murriztea:
• Ihesen kontrola hobetzea
• Kanalizazioak egiten jarraitzea
Plastikoen erabilera murriztea:
• Iturriko uraren kontsumoa jatetxeetan/tabernetan eta etxeetan, elkarteetan... sustatzea
• Erosketa poltsak (fruta eta barazkientzako errafiazko poltsak...)
• Ostalaritzan eta jaietan edalontzi berrerabilgarriak bultzatzea
Hondakinen kudeaketa egokia sustatzeko sentsibilizazio kanpainak egitea (hezitzaileak, informazio puntuak...)
Konpostajearen sustapena
• Planta baten proiektua lantzen jarraitzea
• Auzokonpostaren hedapena
• Neurri fiskalen bidez
Baso autoktonoak kontserbatzeko neurriak
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Kutsadura murrizteko neurriak:
• Aire kalitatea:
1. Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren datuak erabiliz, enpresen jarraipen zehatza elkarlanean egitea
2. Eusko Jaurlaritzak egiten dituen kanpaina berezietan parte hartzea
3. Eusko Jaurlaritzaren estazioan sustantzia gehiago sartzea eskatzea
• Zarata: Mapa aztertu ondoren, ekintza plana:
Panelak jartzea errepideen ondoko eraikinak babesteko
Urumea ibaia babestea:
• Landare inbaditzaileak kontrolatzeko urteroko erauzketak egitea
• Mikrohezegunearen kudeaketari jarraipena ematea
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ENERGIA
Energia Jasangarriaren Udal Plana osatzen jarraitzea
• Europar Batasunak 2030erako ezarritako helburuak lortzeko: CO2 emisioak %40a murriztea
Eredu energetiko berriaren aldeko pausoak:
• Arlo publikoan: auditoria egin ondoren, udal eraikinetan kontsumoa eta faktura murrizteko neurriak hartzea:
-Euronet 50/50 ikastetxe gehigotara zabaltzea
-Potentziaren kontratazioak doitzea
-Kale argiztapenean kontsumo baxuko teknologia (LED) sustatzen jarraitzea
-Ibilgailu publikoen flota, berritu ahala, elektrikoen eta hibridoen aukerak lehenestea
• Arlo pribatuan:
-Formakuntza saioak herritarrentzat eta merkatarientzat
-Kontzientziazio kanpainak: alternatibak azaltzeko
-Autokontsumorako aukerak aztertzea eta sustatzea
Pobrezia energetikoari aurre egiteko neurriak:
• Dirulaguntzak, bereziki kolektibo zaurgarriei (Zerbitzu Sozialen bidez)
Energia burujabetzarantz:
• Eguzki indarra: kiroldegian dauden plakak berritzea eta beste udal eraikinetan ere jartzeko azterketa egitea
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MUGIKORTASUNA
Bidegorriak: sarea osatzen jarraitzea eta daudenen mantenua bermatzea
• Landare-Zubiondo-Ibaiondo zatia egitea
Urbieta kalea oinezko bide bihurtzea
Aparkalekua: auzo zehatz batzuen beharrak aztertzea
• Errotazio sistema hedatzea
• Aparkaleku publikoen plazak handitzea:
1. Karabel
2. Santa Barbara
Herriko autobus zerbitzua:
Ordutegien eta ibilbideen birplanteamendua
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AUZOEN GARAPENA
Sorgintxuloko urbanizazioa
• Errekaren kanalizazioa
• Latsunbe-Sorgintxulo bidegorria: oinezkoentzat eta bizikletentzat
Portu-Elizatxoko Mugikortasuna hobetzeko Plana burutzea:
• 2. fasea:
-Ibilgailuen abiadura moteltzeko elementuak jartzea, zorua margotzea, tunela txukuntzea
• 3. fasea:
-Ikastolaren atzealdeko sarrera eta aurrealdea, Elizatxorako sarbidea konpontzea
-Karabel-Portu lotura oinezkoentzat
-Pipiritako aldapa
Lizeaga auzoa
• Madalena kalearen urbanizazioa
• Lokal hutsen azterketa: proposamenak gauzatzeko plana
Etxeberri 2.2 fasea burutzea
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Ereñotzu:
• Auzo-udala eta Hernaniko Udalaren arteko funtzionamendu protokoloa
• Ereñotzun dagoen Errenteriako Zentral Hidroelektrikoaren eraikinaren inguruko azterketa egitea
Alde Zaharra Biziberritzeko Plana eguneratzea
• Gudarien plazako eremuaren berrantolaketa, espazio hori biziberritzeko asmoz
Santa Barbara:
• Etxebizitza berrien promozioa
• Harrobia aisialdi gune bihurtzeko lehenengo fasea
Elizatxoko 60-66 urbanizazioa berritzea
Osinagako zubi esekiaren ordezkoa
Laiztiaga auzoan irisgarritasuna hobetzeko arrapala egitea
Florida:
• Saneamendu sarea berritzea
• Mañe i Flaquer plaza berritzea
Akarregiko saneamendurako tankea egitea
33

Haur parkeak:
• Karabel
• Latsunbeberri: sokadun parkea
• Tellerigain
• Ave Maria-Oriamendi
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4. ARLO PUBLIKOA
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4.1. Gobernantza
Erakundearen eta herritarren arteko harremana hurbila, gardena eta erraza izatea da gure helburua.

IZAPIDEAK ETA HARREMANAK
Udalaren eta herritarren arteko harremanak eta komunikazioa hobetzeko baliabideak indartzea:
•

Herriaren nortasunean eta baloreetan oinarritutako marka korporatiboa sortzea



Komunikazio bideak hedatzea:
-www.hernani.eus webgunea, baita sail desberdinetako azpidomeinuak
-Sare sozialak
-Aldizkariak, eskuorriak, aurkezpen publikoak...
-Panel informatibo digitalak

•

Herritarren beharrei eta eskaerei erantzuna emango dien aplikazioa garatzea



Udal materialak eta azpiegiturak erretserbatzeko aplikazioa erabiltzaileen eskura jartzea

Tramitazioa errazteko kanalak hobetzea:
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•

Udal zerbitzuen arreta pertsonalizatua, hurbilekoa eta kanal anitzekoa, bai digitalak edo presentzialak, sustatzea

•

Herritarren izapide telematikoen kopurua handitzea -administrazio digitala zabaltzea-

GARDENTASUNA
Udala eta bere datuak herritarrei irekitzea, informazioa publifikatzeko moduak aztertuta eta burututa.
•

Aurrekontu publikoen jarraipenerako webgunea martxan jartzea (Civio)

•

Espedienteen kudeaketa eta jarraipenerako pausuak ematen jarraitzea

•

GISa (Informazio Geografiko Sistema) garatzen eta zabaltzen jarraitzea. Bai Udalaren proiektu estrategikoetarako bai
herritarren onurarako

•

Udalaren datu irekiak herritarren eskura jartzeko egitasmoak bultzatzea: protokoloak, formakuntzak, esku-liburuak...

BURUJABETZA TEKNOLOGIKOA
Udala bere aplikazio eta azpiegitura teknologikoen jabe izan eta erakunde zein herritarrak onuradun izan daitezen bilatzen dugu.
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•

Udalaren barruan software librea eta irekia sustatzen jarraitzea (diru publikoa-kode publikoa)

•

Udalaren aplikazioak software librea izan daitezen bidean, trantsizio baterako apustua egitea, ofimatikako aplikazioetatik
hasita

•

Azpiegituretan ere burujabetza; sare ireki eta neutralak bultzatzea (Guifi.net)

•

Ekonomia sozial eta jasangarrian oinarritutako proiektua bultzatzea, herri edo eskualdean sortzen diren proiektuei babesa
emanez

4.2. Aurrekontu politika
Gastuak gardentasunez eta kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzera bideratzea. Pertsonak dira lehentasuna gastuen politiketan.
Gastuen kontrol zorrotza egitea.

4.3. Kontratu publikoak eta lan-harremanak
FUNTZIO PUBLIKOA
Behin-behinekotasuna murriztea
• Enplegu Plana egitea
• Lanpostuak egonkortzeko eskaintza publikoak:
-Gizarte langileak eta garbitzaileak, Herrilanak, udaltzainak, Musika Eskola

ZERBITZUEN PUBLIFIKAZIOA
Egun azpikontratatuta dauden zerbitzu batzuk publifikatzeko aukerak aztertzea
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ZERBITZUEN KONTRATAZIOA
Klausula sozialak (lan-baldintza duinen bermea, ingurumena, berdintasuna, hizkuntza-eskubideak)
Tokiko proiektuak sustatzea

4.4. Fiskalitatea
TASAK ETA ZERGAK
Pizgarriak ingurumenaren jasangarritasuna sustatzeko (hondakinen murrizketa, auzokonposta eta ur kontsumoa murriztea sustatzeko)
Etxebizitza politikan eragitea: hobariak alokairua sustatzeko eta penalizazioa etxebizitza hutsentzat

HOBARIAK
Jendartearen egoeraren arabera egokitzea
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