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HELBURUAK 2018 

 

1. Bermeo sozioekonomikoki indartzea 

1.1. Garapen sozioekonomikoan eskualdeko ikuspegia lortu eta erakunde eraginkorra 

bultzatu 

1.2. BWTC 

1.2.1. Proiektua ezagutarazi ilusioa sortuz 

 Asoziazioa sortu 

 Komunikazio plana landu 

 Bilerak sektoreagaz, udal langileekaz, alderdi politiko ezberdinekaz eta  

herriagaz 

1.3. Arrain azoka. Antolakuntzarako taldea sendotu 

1.4. Azoka erosketa gune erreferentziala izatea lortu lehenengo sektoreko produktu 

eta produktu osasungarriak aurkitzeko aproposa. 

1.4.1. Labore Bermeo sortzen lagundu 

 hitzaldiak, dirulaguntzak… 

1.5. Merkatari eta ostalarien lehiakortasuna sendotu 

1.6. Turismo jasangarri eta aktiboa bultzatu, nortasuna oinarri moduan hartuz 

1.7. Itsas ondarea balioan jarri 

1.7.1. Ortuberen lagunen taldea sendotu 

1.7.2. Ondarea balioan jartzeko bideragarritasun proiektua egin 

 Eusko ikaskuntza eta kolaboratzaileekaz landu 

1.8. Gaztelugatxe balioan jarri bere esentzia mantenduz 

1.8.1. Bermeogaz lotzeko aukerak eskaini 

 Lanzaderak Gaztelugatxera 

 Bizikleta elektrikoen zerbitzua 
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1.8.2.  BFAgaz elkarlana jarraitu 

1.9. Lanbide hastapenerako zerbitzua eskaini Eusko Jaurlaritzaren finantziazioaz 

2. Desoreka sozialei aurre egitea 

2.1. Zaharren egoitza 

2.1.1. BFAk bere eskumena aitortzea lortu gure aurrekontuan islada izanik  

2.2. Oinarrizko zerbitzuen eskuhartzea 

2.3. Adinekoentzako zerbitzuak 

2.4. Gizarte heziketan eskuhartzea 

2.5. Drogen kontsumoan prebentzioa 

2.6. Berdintasun politikak 

2.6.1. Diagnostikotik plangintza diseinatu eta ekintza plana diseinatu 4 urtera. 

2.7. Haur, nerabe eta gazteen herria izatea lortu 

3. Herritarren bizi kalitatea bermatzea 

3.1. Zerbitzu iraunkorran eta kalitatezkoak eskaini: argiteria, garbitasuna, txukuntzea, 

lorategiak, gune urbanoen hobakuntzak, uraren eta saneamenduaren kudeaketa… 

3.2. Hondakinen bilketa eraginkorra birziklatze tasak handitzeko 

3.3. Auzoen zaintza 

3.4. Eraikinen mantenua 

3.5. Mugikortasuna eta irisgarritasuna 

3.6. Portuko eremuaren garapena 

3.7. Bizi osasuntsu eta aktiboa sustatu 

3.8. Kirolzaletasuna bultzatu 

3.9. Segurtasuna bermatu 

3.9.1. Plangintza estrategikoa burutu udaltzaingoarekin 

3.9.2.  Trebakuntza espezifikoa udaltzaingoekin: Formakuntza juridikoa eta 

emozioen kudeaketa. 
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4. Bermeoren eraldaketa 

4.1. Kale eta gune urbanoen hobetze lanak 

4.2. Alde zaharraren bizibarritzea 

5. Herritarrak kulturaren parte eta jabe izatea 

5.1. Euskeraren arnasgune izaten jarraitu 

5.2. Kultur egitarau indartsua bultzatu herriko taldeekaz koordinazioan 

5.3. Jai batzordea indartu 

5.4. Musika zaletasuna bultzatu 

5.5. Irakurzaletasuna sustatu 

5.6. Zinezaletasuna indartu 

5.7. Sormen eta garapenerako espazioak lagundu 

6. Kudeaketa eraginkorra, partehartzailea eta gardena 

6.1. Partehartzea sustatu 

6.2. Gardentasuna eta komunikazioa hobetu 

6.3. Kudeaketa ekonomiko eraginkorra, gardena eta partehartzailea landu. Finantza 

egitura hobetu 

6.4. Abisu eta kejen kudeaketa hobetu 

6.5. Udalerri euskaldunen artean erreferente izaten jarraitu 

6.6. Erakunde berritzaileen artean jarraitu 

6.7. Giza baliabideen kudeaketa (prebentzioa, formazioa, informazioa, balorazioa, 

motibazioa, produktibitatea…) 

6.7.1. Barne komunikazio plana onartu eta ekintza planaren %50 gauzatu 

6.7.2. Talde operatiboan lidergoa landu 

6.7.3.  Balorazioaren ondorioak gauzatu %30ean 

 


