Udala – Udal lansailak

Udal lansailak
Hamaika dira lansailak gure udalean.
1.- Alkatetza
2.- Idazkaritza Orokorra
3.- Langileria, Antolakuntza eta Barne Eraentza
4.- Ekonomia eta Ogasuna
5.- Hirigintza, Obra, Ingurumen eta Landagunea
6.- Zerbitzuak
7.- Euskara Zerbitzua
8.- Hezkuntza eta Kultura
9.- Gizarte Zerbitzuak
10.- Sustapen Ekonomiko, Enplegu eta Gazteria
11.- Udaltzaingoa
12.- Emakume eta Gizonen Berdintasun lansaila
13.- Kirolak

Udala – Udal lansailak – Alkatetza

Alkatetza
Udaletxea (1. solairua) – Goikoplaza z/g, 20140 Andoain
Ardura politikoa: Ana Carrere (Alkatea)
Idazkaria: Estitxu Ciria

Kontaktuak:

943 300 829
alkatetza@andoain.eus

Zinegotziak: Pedro Unanue, Ainara Rodriguez, Jon Zulueta,
Estibalitz Mujika eta Agustin Alberro.

Eginkizunak
•

Alkatetza eta Zinegotzi ahaldunei dagozkienak.

Zerbitzuak

Udala – Udal lansailak – Idazkaritza

Idazkaritza Orokorra
Udaletxea (1. solairua) – Goikoplaza z/g, 20140 Andoain
Ardura politikoa: Ana Carrere (Alkatea)

Kontaktuak:

Idazkaria: Jose Q. Maraña

943 300 830
idazkaritza@andoain.eus

Adm. Orokorreko Tekn.: Raúl Alvarez
Adm. Orokorreko Tekn.: Leire Rodriguez
Artxibaria: Karmele Otaegi

Artxiboa:

943 300 830 – 344 eta 347 luzapenak.
artxiboa@andoain.eus

Eginkizunak

Zerbitzuak

•

•

•
•
•
•
•
•

Lege aholkularitza ematea.
Fede publikoa ematea; ziurtagiriak eginez.
Udal organoen deialdiak egin eta bileren aktak hartzea.
Udal kontratazioaren izapidetzea.
Biztanleen errolda kudeatzea.
Udal artxiboa kudeatzea.
Leiçaur - Andoaingo ikerketa historikoen aldizkarirako deialdia eta
argitalpena.

Udal artxiboa

Udala – Udal lansailak – Langileria

Langileria, Antolakuntza eta Barne Eraentza
Udaletxea (2. solairua) – Goikoplaza z/g, 20140 Andoain
Arduradun politikoa: Ainara Rodriguez (Zinegotzi ahald.)
Langileriako arduraduna: Arantxa Sanz

Kontaktuak:

943 300 830
pertsonala@andoain.eus

Eginkizunak

Zerbitzuak

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langileen kontratazioa.
Langileen nomina.
Lan-egutegiak.
Langileen jantziak.
Langileen prestakuntza.
Lan arriskuen prebentzioa.
Langileen presentzia kontrola.
Langileen sindikatuekin harremanak eta negoziazioetarako laguntza
teknikoa.
Telefonia, fotokopiagailuak, sarbide kontrolerako... gailuak.
Informatika arloa.

•
•

Ataria – Herritarrentzako
Arreta Zerbitzua
Lan arriskuen prebentzioa
Informatika arloa

Udala – Udal lansailak – Ekonomia eta Ogasuna

Ekonomia eta Ogasuna
Kontuhartzailetza-Errentak: Udaletxea (2. solairua) – Diruzaintza-Zergabilketa: Udaletxea (beheko solairua)
Ardura politikoa: Agustin Alberro (Zinegotzi ahald.)

Kontuhartzaile: 943 300 826 – kontuhartziletza@andoain.eus

Kontuhartzailea: Myriam Lizaso

Errentak:

943 300 826 – errentak@andoain.eus

Errenta-Ordainarazpen ard.: Juli Aizpurua

Diruzaintza:

943 300 827 – diruzaintza@andoain.eus

Diruzaina: Jose Manuel Muñoa

Zergabilketa:

943 300 827 – zergabilketa@andoain.eus

Zergabiltzailea: Agurtzane Etxeberria

Eginkizunak

Zerbitzuak

•

•

Udal baliabide ekonomikoak kudeatzen ditu,
besteen artean, finantza-iraunkortasuna eta
aurrekontu egonkortasuna errespetatuz.

•

•

Aurrekontuaren osaketa.
Kudeaketa ekonomikoa.
− Sarreren
kudeaketa (ordenantza fiskalak,
kobrantzak eta beste).
− Gastuen kudeaketa.
− Aurrekontuz kanpoko sarrera eta ordainketak.
Kontu ematea eta fiskalizazioa.

Udala – Udal lansailak – Hirigintza

Hirigintza, Obrak, Ingurumen eta Landagunea
Udaletxea (2. solairua) – Goikoplaza z/g, 20140 Andoain
Ardura politikoa: Agustin Alberro (Zinegotzi ahald.)

Kontaktuak:

943 300 825

Adm. Orokorreko Tekn.: Miriam Uriarte

obrak@andoain.eus (obra txikik)

Arkitektoa: Xabier Intxaurza

hirigintza@andoain.eus (obra handik)

Aparejadorea: Julen Barinaga

Eginkizunak
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plangintza eta hirigintza egikaritzaren tresnak (Plan Orokorra, Plan Partzial eta
Bereziak, Xehetasun azterketak, Birpartzelazio Proiektuak, Hirigintza Proiektuak,
etab.)
Hirigintza informazioa.
Obra handi eta txiki lizentziak.
Salbuetsitako eta sailkatutako jardueretarako lizentziak.
Lursailak zatitzeko, banatzeko, partzelatzeko eta biltzeko lizentziak.
Hirigintza legezkotasuna eta diziplina kontrolatzea.
Ingurumen kudeaketa eta diziplina.
Landagunearen kudeaketa.
Udalak sustatutako eraikuntza, hirigintza edo azpiegitura obrak zuzendu,
kontrolatu eta ikuskatzea.
Udal ekimeneko obrak kontratatzea (ikus kontratatzailearen profila)
Ondasun Higiezinen katastroa eta Jarduera Ekonomikoak.

Zerbitzuak

Udala – Udal lansailak –Zerbitzuak

Zerbitzuak
Bulegoa: Udaletxea (beheko solairua) – Goikoplaza z/g
Ardura politikoa: Pedro Unanue (Zinegotzi ahalduna)

Obra Brigada: Olagain auzunea – Opua eraikina
Kontaktuak:

Adm. Orokorreko Tekn.: Mirian Uriarte

943 300 233
zerbitzuak@andoain.eus

Aparejadorea: Paulo Zabalo
Ingurumen Teknikaria: Ramón Varela

Eginkizunak

Zerbitzuak

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko
lizentzia.
Makaldegiko azokarako salmenta lizentzia.
Kalez-kaleko salmentarako lizentzia.
Garaje sarbideak - Ibia edo pasabide erreserba.
Bide publikoan terrazak eta mahaitxoak jartzeko lizentzia.
Ibilgailuak aparkatzeko elbarrituentzako txartela
berritzeko.
Andoaingo eremu peatonaletan sartzeko baimenak.
Taxi lizentziaren eskualdatzea.
Hilerria: lurperatze eskaera.
Hilerria: lurpetik ateratzeko, lekualdatzeko edo errausteko
eskaera.
Udalaren ondare erantzukizunagatik kalteen
erreklamazioa.

•
•
•
•
•
•
•

Espazio publikoa mantentzea eta
kontserbatzea
Bide-garbiketa.
Ingurumena.
Hondakinen bilketa.
Parkeak, zelaiak, eremu berdeak.
Argiztapen publikoa.
Ur edangarria hornitzea eta
saneamendu sistema.
Hilerria.

Udala – Udal lansailak – Euskara Zerbitzua

Euskara Zerbitzua
Udaletxea (2. solairua) – Goikoplaza z/g
Ardura politikoa: Ainara Rodriguez (Zinegotzi ahald.)
Euskara Teknikaria: Patxi Baztarrika

Kontaktuak:

943 300 831
euskarazerbitzua@andoain.eus

Eginkizunak

Zerbitzuak

Herrian euskararen erabilera sustatzea, arlo eta kolektibo ezberdinetan:
familia bidezko transmisioan, kirolean, lanbide heziketan, enpresetan,
atzerritarrengan, gazteen arteko komunikazioan, hedabideetan, udalean
bertan, etab.
Helburu honekin:
•
Dirulaguntzak: euskara ikasteko, enpresek eta dendek euskara gehiago
erabiltzeko, aisialdiko begirale eta udako unibertsitateko ikastaroak
euskaraz egiteko, elkarteek edota norbanakoek antolatutako
euskararen erabilera sustatzea helburua duten jardueretarako...
•
Programak: Baietz gurean!, Ongi etorri, gazte!, pasaportea euskarara,
mintzalagun, Goazen Jolastera…
•
Lehiaketak: Rikardo Arregi Kazetaritza Saria, Erreportari Gaztea Saria,
motxian eby…

•
•
•

Goazen jolastera udaleku
irekiak.
Dirulaguntzen kudeaketa.
Itzulpen eta hizkuntza
aholkularitza.

Udala – Udal lansailak – Sustapen ekonomiko, Enplegu eta Gazteria

Hezkuntza eta Kultura
Bulegoak: Bastero kulturgunea (beheko solairua) – Ondarreta 1B, 20140 Andoain.
Ardura politikoa: Estibalitz Mujika (Zin. ahalduna)

Bastero Kulturgunea: 943 303 540 – kultura@andoain.eus

Kultur Teknikaria: Garbiñe Agirre

Musika Eskola:

Musika Eskolako zuz.: Mirari Irurzun

Galardi Haur Eskola: 300 655 galardi-hezitzaileak@andoain.eus

Galardi Haur Eskolako zuz.: Mertxe Manterola

Udal Liburutegia:

943 303 540 – kultura@andoain.eus
943 300 615 – liburuzaina@andoain.eus

Liburutegia-Fonoteka: Judith Alzola

Eginkizunak
KULTURA:
1. Saileko aurrekontua kudeatu
2. Erakunde publiko nahiz enpresa pribatuetako diru ekarpenak
3.
4.

5.
6.

7.
8.

lortzeko, deialdiak eta hitzarmenak prestatu eta kudeatu
Udal kultur zerbitzu propioen kudeaketa : Bastero Kulturgunea,
Udal liburutegia eta Udal Musika Eskola
Areto itxietan nahiz kalean garatzen den udalaren kultur
jardueraren kudeaketa (antzerkia, dantza, musika, zinea, ikastaro
edo tailerrak, erakusketak …)
Hainbat lehiaketetako deialdiak egin eta kudeatu (ipuinak,
kartelak, argazkiak…)
Udalerriko kultur taldeek aurrera daramaten kultur jarduerari
laguntzeko, diru-laguntzen urteko deialdia egin eta berorren
jarraipena eta azpiegitura eta baliabide beharrak kudeatu
Sanjuanetako eta Ihauterietako jai programa eta aurrekontuen
kudeatzea
Auzoetako jaiak aurrera eramateko diru-laguntzen urteko
deialdia egin eta jaietarako azpiegitura eta baliabideak kudeatu

HEZKUNTZA:
1. Galardi Haur-eskolaren kudeaketa osoa eta zuzena
2. Ondarreta ikastetxe publikoaren mantenimendua
3. Herriko ikastetxe guztiekin harremanak eta laguntzak bideratzea

eta kudeatzea

Zerbitzuak
•
•
•
•

Bastero Kulturgunea
Musika Eskola
Galardi Haur Eskola
Udal Liburutegia eta fonoteka

Udala – Udal lansailak – Sustapen ekonomiko, Enplegu eta Gazteria

Gizarte Zerbitzuak
Anbrosia Olabide Gizarte Zerbitzuen gunea (2 solairua) – Pio Baroja 1B
Ardura politikoa: Ana Carrere (Alkatea)

Kontaktuak:

Gizarte Zerbitzuen arduradun: Ana Sanz

943 304 343 gizarte-zerbitzuak@andoain.eus

Adinekoen zentru arduradun: Mila Olaizola
OMIC-KIUB arduradun: Olatz Barandiaran

Eginkizunak

Zerbitzuak

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Gizarte Zerbitzuen sistemara iristeko bidea da.
Gizarte-egoera aztertzen du, eta, egoera horren arabera,
erantzunak garatzen ditu, udalerrian dauden beharrak
kontuan izanik zerbitzuak zabalduz, murriztuz edota
sortuz.
Dauden gizarte-eskubideei eta –baliabideei buruzko
informazioa eta orientazioa eskaintzen du.
Gizarte-arriskuko egoerak saihestea xede duten jarduerak
sustatzen ditu.
Gizarte-arriskuko egoerei aurrea hartzeko lan egiten du.
Beren gizarte-ingurunearekiko haustura-egoeran dauden
hiritarrei laguntzen die.
Planteatzen diren eskariak eta egoerak baloratzen ditu.
Kasu bakoitzera egokitutako prestazio ekonomikoak eta
gizarte-baliabideak izapidetzen ditu.
Erabiltzailearen etxean bertan edota gizarte-ingurunean
zerbitzuak eta programak abiarazten ditu.
Kontsumitzaileei informazioa ematea beren eskubideak
defenda ditzaten. Horien erreklamazioak jaso.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Eguneko zentroa.
Don Joan Bataiatzaile zaharren
egoitza.
Bertako ileapaindegi eta podologia
zerbitzuak.
Etxez etxeko laguntza zerbitzua.
Kale hezitzailea: zailtasun egoeran
dauden adin txikikoak dituzten
senideei babesa.
Minusbaliotasuna duten pertsonei
laguntza eta orientazioa.
Garraio egokituko zerbitzua nekazal
eremuan
Genero berdintasunaren sustapena
Babesa laguntza ekonomikoaren
bitartez.
KIUB - Kontsumitzaileen
informaziorako udal bulegoa.

Udala – Udal lansailak – Sustapen ekonomiko, Enplegu eta Gazteria

Sustapen ekonomiko, Enplegu eta Gazteria
Urigain etxea (beheko solairua) – La Salle et. 6
Ardura politikoa: Jon Zulueta (Zinegotzi ahalduna)

Kontaktuak:

Enpleguko Teknikaria: Hilario Dorronsoro

943 304 221
enplegua@andoain.eus

Eginkizunak

Zerbitzuak

•

•

•

•
•
•
•
•

•

Ekintzailetza arlorako aholkularitza:
a). Enpresak martxan jartzen laguntzea eta ekintzaile
kultura sustatzea
b). Azpiegiturak
c). Hazkunde eta sendotzea
Enpresa arlorako aholkularitza:
a). Informazioa
b). Kudeaketaren hobekuntza
c). Nazioartekotzea
d). Berrikuntza eta lehiakortasunaren hobekuntza
Andoaingo merkataritzaren sustapena.
Lan-arloko informazioa eta orientazioa.
Lanbiderako prestakuntza eta enplegu-prestakuntza
programak
Enplegua sustatzeko programak.
Turismoa:
a). Tokiko baliabideak balorean jartzea
b). Promozio turistikoa
Haur, nerabe eta gazteei zuzendutako programa eta
proiektuen sustapena

•
•

•
•
•
•
•
•

Donostia-Beterri Ekinean
Enpresa zerbitzua
OPUA - Lan prestakuntzarako zentroa:
1. Oinarrizko lan prestakuntza programa /
CIP-LHI
2. Lan prestakuntza – Lanbideren Zentro
kolaboratzailea
Udal Ludoteka.
Gazte Lokala: nerabeentzako zerbitzu
balioanitza.
Gazte informazio bulegoa
Leitzaran Bisitarien Etxea.
Donejakue bideko Plazaolako aterpetxea
KZ Gunea

Udala – Udal lansailak – Udaltzaingoa

Udaltzaintza
Extremadura kalea 11, 20140 Andoain
Ardura politikoa: Pedro Unanue (Zinegotzi ahalduna)

Kontaktuak:

900 300 819 - 943 300 819
udadmin@andoain.eus

Udaltzainburua: Pedro Rodríguez

Eginkizunak

Zerbitzuak:

•

•

•
•
•
•

•

Herritarren segurtasunaren prebentzio eta zaintza orokorra
Herri-guneko zirkulazioa antolatu zirkulazio arauetan esaten
denaren arabera
Lege, ordenantza, bando eta gainerako udal-xedapen eta
ekintzetan lotutako lan administratibo-poliziala egin
Polizi-auzi zereginetan parte hartu kausa polizialetako
unitateei lagunduz
Istripuak, hondamendiak edo ezbeharrak gertatzen direnean
laguntza eman eta larrialditarako planak kudeatu eta esku
hartuz.
Kode penalean sailkatzen diren denuntziak jasotzea.

•
•
•
•
•

Kaleen utzitako animalien
kudeaketa
Galdutako gauzen kudeaketa
Kalean baztertutako ibilgailuen
kudeaketa
Aire konprimituko armen txartela (
A eta B mota 4. kategoria)
Lapurtutako edo galdutako gauzen
eta dokumentazioaren ziurtagiriak.
Trafiko arazoak konpontzeko
proposamenak aurkeztea.

Udala – Udal lansailak – Berdintasun lansaila

Emakume eta Gizonen berdintasun lansaila
La Salle Etorbidea 6 (Urigain etxea), 20140 Andoain
Ardura politikoa: Estibalitz Mujika (Zinegotzi ahalduna)

Kontaktuak:

943 300 830 Luzapena: 397
berdintasuna@andoain.eus

Berdintasun teknikaria: Sandra Barrenetxea

Eginkizunak

Zerbitzuak:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Berdintasunaren plangintzak eta ekintza positiboko neurriak
diseinatzea eta sustatzea.
Udal politiketan genero-ikuspegia txertatzea. Udaleko sail eta
organoei aholkularitza ematea.
Sentsibilizazio-jarduerak egitea.
Bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeen gizarteeskubideak bermatzeko programak
Bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzen laguntzeko
gizarte-baliabide eta zerbitzuak sustatzea.
Bereizkeria-egoerak antzeman eta aurre egiteko neurriak
diseinatzea.
Berdintasunaren alde lan egiten duten erakunde publiko zein
pribatuekin harremanak eta lankidetzarako bideak ezartzea.
Udal mailan, prestakuntza beharrizanak aztertu eta neurriak
jarri.
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko eragilekin
solaskidetza izatea.

•
•
•

•
•

Emakumeen Jabekuntzarako
Eskola.
Emakume etorkinentzat
kulturaniztasun taldea
Emakumeen aurkako indarkeriari
aurre egiteko taldea.
Nerabentzako aholkularitza sexuala
eta Tratu Onak bultzatzeko
zerbitzua.
Eragile publiko eta pribatuentzako
formakuntza eta aholkularitza
Herritarrentzako orientazioa eta
informazioa

Udala – Udal lansailak – Kirolak

Kiroletako lansaila
Sorabilla auzoa z/g 20140 Andoain
Ardura politikoa: Ana Carrere (Alkatea)

Kontaktuak:

943 300 147
allurralde@andoain.eus

Kirol teknikaria: Ixiar Olano

www.buruntzaldea.eus

Eginkizunak

Zerbitzuak:

•

•

•

•

•
•
•

Andoaingo Udalerrian kirol ekintzen garapena bultzatzea,
ikuspegi orokor baten barne burutzen diren ahalegin eta
ekimen guztiak koordinatuz, eta beti ere erakunde bakoitzari
dagozkion ahalmenen kalterik gabe.
Hiritar guztiek kirolaren bidez bizimodu osasuntsu batez
gozatzeko duten eskubidea gauzatzeko beharrezkoak diren
jarduera oro egitea, arrea berezia eskainiz zailtasunak edota
baliaezintasunak dituzten kolektibo horiei.
Kirol instalakuntza mota oraren sustapena, eta halaber,
Udalaren jabetzako direnak zaindu, konpondu eta
administratzea.
Herritar guztiengana zuzenduz eta inolako irabazi asmorik
gabe, kirola bideratu eta eragitea.
Kirol jarduerak finantzatzearren, edozein jatorrizko ekarpenak
eskuratzeko beharrezkoak diren kudeaketa guztiak egitea.
Kirolaren alorrean Udal honek agintzen dion beste edozein
eginkizun

•
•

Allurralde Kiroldegia
Ubitarte futbol zelaia
Arrate pilotalekua

