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HELBURU KLABEAK 2017 
 Aurrekontuan hainbat helburu eta ekintza zehaztu dira baina helburu klabeak 

zehaztu beharra ikusi dogu. Jarraipen zehatzagoa behar dutelako, sail 
desberdinak inplikatuta dagozalako edota ekimen berri bat delako. 

 Zer nahi da zehazki? Zer egingo da lortzeko? Abenduak 31an zein kasutan 
esango genuke lortu dogula?  

 Inbertsio posibleen lehentasunak definitu ostean proiektu klabe barriren bat 
sortu daiteke zerrenda honetan sartuko genukeena 

 Proiektu hauen jarraipena zuzendaritza eta batzorde operatiboan egingo da. 
1. Burujabetza alimentarioa lantzeko azoka bizibarritu: %60an bete dogu. 

 Txukundu, garbitasuna eta argitasuna hobetuz.  
 Ekintzak adostu azokako saltzaileekaz.  
 Lehenengo sektoreagaz adostu zer behar daben azokan egoteko. 

2. Gaztelugatxeko San Juanen plangintza bultzatu. %30. 
 Udalaren proposamenak txosten batean jarri. Oposizioagaz eta 

batzordeagaz elkarbanatu.  
 BFAgaz bilerak hiruhilabetero. 

3. Itsas ondarea bultzatu. %30. 
 EJ-ko portuetako zuzendaritzagaz karrora igotzeko posibilitatea eta 

itsasuntzia atrakatzeko lekua adostu.  
 EJ lantzen ari dan katalogazioaren jarraipena egin.  
 Ortuberen Lagunak taldea indartu eta ekintza plana landu.  

4. Bermeo Tuna Capital aurkeztu eta plangintza adostu. %60 
 Aztigaz bilera plangintza berregiteko 
 EHUk egindako proposamena aztertu izenaren inguruan 
 Sektoreagaz bilera 
 Herriagaz bilera 
 Jaurlaritzagaz bilera 

5. Berdintasun politikak alkarlanean definitu %90 
 Emakume taldeekaz diagnostikoa konpartitu eta ekintza posibleen 

proposamena landu  
 Eudeleko berdintasun agenteagaz bilerak. Aholkuak jaso. 
 Berdintasun agente baten beharrizana bete. 

6. Gizarte zerbitzuen maparen ondorioak landu. %50 
 Zaharren egoitzaren etorkizuna definitu. Ekaineri txostena eskatu. 

Estrategia definitu. Aldundiagaz irtenbidea adostu. 
7. Alde zaharra bizibarritu. %50 

 BAZP martxan jarri 
 U teoriaren taldea indartu. Jarraipena emon eta iniziatiba edo ideiak 

aurrera eroan. 
 Hurtado de Mendozako aukera partehartze zabalenagaz eraiki. 
 Alde zaharreko plan berezia partehartze zabalagaz diseinatu. 
 Orube, etxe eta lokal hutsen programak aurrera atara. 
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8. Garbitasunean aurrerapausuak. %100 
 Kale garbiketako kalitatean kontrolak ezarri. 

9. Hondakinen bilketan hobakuntzak eta birziklatze tasa handitu. %50 
 Hondakinen batzea hobetzeko azterketa egin.  
 Edukiontzien kudeaketa hobetu gune bakoitzeko tratamentua aztertuz 

10. Udaletxearen erreforma %100 
 BFAgaz bilerak dirulaguntza lortzeko 
 Proiektua zatitu eta aztertu barruko antolaketa 
 Herritarren aldetik presioa landu 

11. Beste alderdiekin lortutako akordioen barruan, Urigune konkretuen barriztatzerako 
lan taldea osatu. Tala, zarragoitxi eta itsas begik izango dabe lehentasuna. %100 

12. Portuko plan berezia berraztertzea lortu herriko interes ezberdinak kontuta hartuz 
%0 

13. Saihesbidea osotzeko lanak bideratu. %100 
14. Bizitza aktiboa landu. Ibilbideak, herri adeitsua… %100? (zehaztasun gutxiegi) 
15. Euskeraren erabilera handitu. %100 

 Erabilera neurtzeko diagnostikoa egin 
 Kanpainiagaz jarraitu 
 Plan estrategiko barria landu 

16. Kultura eta jai egitaraua gauzatzen laguntzen daben talde eta norbanakoekaz 
harremana eta koordinazioa estutu.  %100 

 Partehartzea sustatu. 
17. Gardentasuna eta komunikazioa hobetu 

 Web gunearen erreflexioa egin 
 Gardentasun ataria herritarren beharrizanen arabera egokitu 

18. Kudeaketa ekonomiko partehartzaile, gardena eta eraginkorra %70 
 Aurrekontu gero eta partehartzaileagoak egin.  
 Sistematikoki aurrekontuaren ejekuzioaren eta diruzaintzako egoeraren 

berri emon. 
19. Abisu, keja eta proposamen berrien kudeaketa hobetu. %30 

 Expedienteen kudeaketa martxan jarri 
 Abisuen aplikazioari erabilera gehiago emoteko kanpainia 
 Datuak aztertu hilero operatiboan eta zuzendaritzan 

20. Giza baliabideen kudeaketan aurrerapausuak emon. %40 
 Balorazio prozesua amaitu. 
 Ekintza plana diseinatu: Komunikazioa hobetu, laneko giroa zaindu, 
 talde lana bultzatu… 
 Datuak urtero aztertu operatiboan eta zuzendaritzan 

21. Drogan kontsumoan prebentzioa landu. %10 
 Prebentzio plangintza egin 
 Partehartze zabala lortu 

 


