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HELBURU KLABEAK 2015ERAKO 

Batzorde operatiboak jarraipena egiteko 

 

 

1. Enplegu Planaren proiektu bi aurrera atara. Lur bizi eta akuikultura proiektuekin 

lanpostuak sortu (ekainean) 

 

2. Arrain azoka profesionalizatzea lortu. Kontserba lantegien inplikazioa handitu 

azoka bisitatzea eta azokan erostea bisitarientzako erakargarria izateko. 

(maiatzean) 

 

3. Aita Gurian baleontziaren egitaraua zabaldu herritarrei eta bisitariei. (apiriletik 

abendura?) 

 

4. Ortube eta itsas ondarearen inguruan proiektua bideratu. Itsasontziaren 

bideragarritasuna landu. Ez hondoratzea ziurtatu konponketa minimoak eginez, 

herritar talde bat inplikatu…  (urte guztian) 

 

5. Udal azokaren aldeko apostua sendotu. Bertoko produktuak erosteko aukera 

zabalagoa eskaini eta azoka erosketak egiteko leku erakargarria bihurtu. (urte 

guztian) 

 

6. Ohiko gizarte politikekin erantzuten ez ditugun pertsonak identifikatu eta 

beraien egoera hobetzeko bideak bilatu beste erakunde batzuekin. 

 

7. Berdintasuna lantzeko bideak 2015eko ekintzak emakumeen elkarteekin adostu.  

 

8. Edertze planeko 12 ekintzak identifikatu eta bete. (kontenedoreen itxura, 

miradorak, jardineria, seinalitika…) 

 

9. Gaztelugatxeren inguruko proiektuaren jarraipena egin 2015eko ekainerako 

hobakuntza ekintza bi aurrera atara. 

 

10. Argiteria publikoaren kontratua ESE bitartez kontratatu iraunkortasun irizpidea 

jarraituz. 

 

11. Alde zaharra bizibarritzeko pausuak zehaztu 

 

12. Asteburu eta jai egunetako garbitasuna sendotu. 

 

13. Azokako garajeen salmenta burutu. 

 

14. Berualak daukazan Etxeen salmenta burutu bai alde zaharrekoak zein san 

martinekoak 

 

15. Bizikidetza arautegia onartu 

 

16. Alde zaharreko oinezko gunea errespetagarriagoa egin 
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17. Alde zaharra jarduera ekonomiko berriak sortzeko erakargarri egin 

 

18. Euskeraren erabilera handiagotu. Zallo enpresan, futbol eta arraun taldeetan  

lortutako emaitzen jarraipena egin.  

 

19. Bermeotarron ahozko ondarea zabaldu Ahotsak egitasmoaren bitartez. 

 

20. Zaharren egoitza eta musika eskolaren arteko elkarlana bultzatu 3. Adinekoekin 

musikoterapiaren bitartez ongizatea areagotzeko 

 

21. Gazteen diagnostikotik gazteen ekimenak zehaztu eta aurrera eraman 

 

22. Drogomenpekotasunari aurre egiteko proposamena zehaztu eta jarraipena egin 

 

23. Herritarrek bizitza aktibo bat izateko proposamenak landu 

 

24. Gecor aplikazioa herritarren eskura jarri martxorako 

 

25. Artxiboa antolatu herritarrei begira eta barrura begira 

 

26. Txakurren zaintzari buruzko heziketa kanpaina bideratu 

 

27. Gardentasunaren azterketa egin, hobekuntza ekimenak jaso eta 2015ean %25 

egitea lortu.   

 

28. Saihesbideko obren jarraipena, desbideratzeak zaindu eta aukerak aprobetxatu. 

 

29. Aterpe gunea eraiki funtzio ezberdinetarako 

 

30. 2017. Urtean Udaletxe barria erabiltzen hastea 

 

31. Aritzatxu datorren uda sasoirako zerbitzu guztiekin dagoela bermatu. Txiringito, 

dutxa… 

 

32. Aparkaleku disuasorioa lortu herriko aparkaleku batzuk ebitatzeko eta oinezko 

gune bigunagoak lortzeko 

 

33. Frontoiko aldagelak egokitu 

 

34. Zarragoitxiko irisgarritasuna konpontzeko bideak mahai gainean jarri 

 

35. Talako txiringitoa udaldirako zabaldu 

 

 

 

 

 


