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2022RAKO AURREIKUSITAKO KUDEAKETA-PLANA 

 
1. Udalerriko argiztapena hobetzea, eraginkortasun energetikoko eta 

jasangarritasuneko neurriak sartuz. 

Urte anitzeko ekintza da. 2022an zehar, Goiburun ekintzak izango dira eta 
herriko hainbat tokitan eragina izaten jarraituko dute, Erroitzen, besteak beste. 
 

2. Beterri-Buruntza Eskualdeko Garapen Agentzia sortzea. 

Beterri-Buruntza Eskualdeko Garapen Agentzia martxan jartzea eta beharrezko 
langileak kontratatzea aurreikusten da. 
 

3. Eguneko Arreta Zentroa abian jartzea. 

Eguneko Arreta Zentroa martxan jartzea aurreikusten da, zerbitzuaren lizitazio-
agiriak onartu eta haren kudeaketa arautzen duen Ordenantza behin betiko 
onartu ondoren. 
 

4. Etxeberrietako eta Ama Kandidako hirigintza-garapenak bultzatzea. 

Hirigintza-prozedurak onesten jarraitzea aurreikusten da, Ama Kandidaren 

Urbanizazio Proiektua onartzeko helburuarekin. 

Eusko Jaurlaritzarekin batera, Etxeberrieta biziberritzeko hirigintza-hitzarmena 

sinatuko da. 

 

5. Gaikako bilketan neurri zehatzak hartzea birziklatze-tasa hobetzeko. 

Konpostaje-poltsen esleipen berriaren baldintza berriak ezartzea aurreikusten 

da, poltsen hornidura ziurtatzeko. 

Birziklatzeari buruzko kontzientziazio-kanpainak sustatzea aurreikusten da. 

 

6. Andoaingo memorian eta bizikidetzan sakontzeko urratsak egiten 

jarraitzea. 

Biktima guztiei entzuteko prozesu bat irekitzea aurreikusten da, eta herritarren 

espazio bat sustatzea, bi gairen inguruan lan egingo duena: biktima guztiak 

omentzeko eta gogoratzeko eta Irunberriko arroilaren kasuan gertatutakoa 

argitzeko aukerak aztertzeko gunerik egokiena. 
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7. Kirol-instalazioak zabaltzea eta irekitzeko ordutegiak luzatzea aztertzea. 

Allurralde kiroldegia handitzeko proiektua lizitaziora ateratzea aurreikusten da. 

Estali gabeko igerileku baterako proiektuaren lehen faseari ekitea aurreikusten 

da, udalaren kirol-instalazioen zati gisa (aurrekontu parte-hartzaileak 2022). 

 

8. Herritarrek Udalarekin dituzten harremanetan hizkuntza aukera dezaten 

bermatzea eta errespetatzea, baita aukeraketa hori euskara denean ere. 

Euskara lan-hizkuntza gisa ezartzeko jarduerak areagotzea eta publikoarentzat 

lan egiten duten hainbat sailetan hobekuntzak aztertzea aurreikusten da. 

 

9. Mapa udalerriko puntu beltzekin eguneratzea. 

Hirigintza Sailarekin batera, udalerria genero-ikuspegitik berrikusi edo 

diagnostikatuko da. 

 

10. Liburutegi berria eraikitzeko proiektua abian jartzea. 

Hirigintza Sailak esleituko du liburutegiaren kokapen-azterlana. 

Hirigintza Sailetik liburutegi berriaren proiektua lizitatzea eta obra garatzeko 

kronograma-egutegi bat egitea ere aurreikusten da. 

 

11. Etxeko arretako zerbitzuak zabaltzea, gure adinekoak beren familia-

ingurunean modu autonomoan bizi daitezen errazteko. 

Etxez etxeko gaueko arreta zerbitzua martxan jartzea aurreikusten da. 

Eskaera egonez gero, ZAINTEK zerbitzua jarraitzea eta erabiltzaile 

gehiagorengana zabaltzea aurreikusten da. 

 

12. Lorezaintzaren egoera eta auzoen garbitasuna hobetzea. 

Garbiketa- eta lorezaintza-zerbitzua handitzea aurreikusten da, eremuak 

berregituratuz.  

 

13. Andoain: elkarlanean, herritarren prozesu parte-hartzailea. 

Herritarren partaidetza-prozesua berriro egitea aurreikusten da. 
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14. Leitzaran Parke Natural izendatzeko erakundeekin lankidetzan aritzea. 

Leizaran ibaiaren arroko habitaten azterketak eta Leizaran ibaiko uren 

kalitatearen azterketak ematen dituzten emaitzekin, Eusko Jaurlaritzarekin 

harremanetan jartzea aurreikusten da, jarraitu beharreko urratsak ezartzeko. 

Leizaran ibaian zenbait eremu bainu-eremu gisa (igerileku naturala) egokitu 

daitezkeen zehazteko proiektu bat egitea aurreikusten da (2022ko aurrekontu 

parte-hartzaileak). 

 

15. Txakurrak aske paseatzeko guneak sortzea, parte hartzeko prozesu 

baten bidez. 

Maskotak aske egon daitezkeen eremu mugatuak amaitzea, seinalitika, poltsa-

banagailua duten paperontziak eta joko-elementuak jartzea. 

 

16. Udalerriko eta udal-eraikinetako irisgarritasuna hobetzea urte anitzeko 

inbertsioaren bidez. 

Zerbitzu Sailak urtero egiten duen ekintza da, beharrak sortu ahala edo 

horretan lan egiten duen andoaindarren elkartearekin partekatzen den 

dokumentuaren arabera (espaloiak, zebrabideak edo arrapalak, besteak beste). 

Hirigintza Sailak udaletxeko beheko solairuan obrak egitea aurreikusi du, 

komun egokitua izateko. 

 

17. Merkataritza-guneak indartzea, tokiko merkataritzarako baliabideak 

bideratuz eta SALKIN merkatarien elkartearekin lankidetza bultzatuz. 

Salkin enpresarekin hitzarmena errepikatzea aurreikusten da, kanpaina berriak 

barne. 

Kanpoko aholkularitza bat kontratatzea aurreikusten da, elkarteari elkartea 

bera, Andoain Txartela eta sektorearen digitalizazioan laguntzeko. 

Gida bat argitaratzea aurreikusten da, udalerriko jarduera ekonomiko guztia 

jasoko duena. 

 

18. Euskara transmititzeko eta erabiltzeko programak indartzea eta 

berritzea. 

PARKETARRAK programa martxan jartzea aurreikusten da. 

Publikoaren Saria sortzea aurreikusten da, euskarazko bideo laburren 

zabalkundea eta kontsumoa sustatzeko (ANDOAIN LABURREAN). 
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19. Kultur Kontseilua abian jartzea, kultur taldeekin batera, sare bat sortuz 

eta programak elkarrekin sustatuz. 

Kultura Kontseilua eratzea eta horren jarraipena egiteko egutegi bat antolatzea 

aurreikusten da. 

 

20. Berdintasun-politiken zeharkakotasuna lantzen jarraitzea. 

Berdintasun politiken zeharkakotasuna lantzen jarraituko da udal sail 

ezberdinetan. 

 

21. Saneamenduko eta ur-hornidurako udal-sarea berritzen jarraitzea. 

Leitzotz eta Karrika-Sorabilla hornitzeko obrak hastea aurreikusten da. 

 

22. Haurrei tratu ona emateko jarduerak garatzea eta egitea. 

Aurreikusten da “Haurrei tratu ona emateko tokiko plana” onartzea eta horren 

ondoriozko ekintzak abian jartzeko egutegi bat ezartzea. 

Andoaingo ikastetxeekin jardunaldi eta jarduera espezifikoak bultzatzea 

aurreikusten da. 

 

23. Gazte Plana garatzea, gazteen kontseilu bat sortzea, neguan musika 

jaialdi bat eta Gaztegaua sustatzea. 

Musika eta arte urbanoen GAZTE TOUR jaialdia berriro egitea aurreikusten da. 

 

24. Haur-parkeak etengabe egokitzea. 

Urtean zehar haur-parkeak hobetzeko hainbat jarduketa egitea aurreikusten da. 

Extremadura kaleko parkea berritzea aurreikusten da. 

 

25. Kirol-instalazioetako aparatuak hobetzeko eta berritzeko urteko 

inbertsioa egitea. 

Igerilekuko iragazkiak aldatzea aurreikusten da. 

Bestalde, gainerako kirol-instalazioetako aparatuak berrikusiko dira, eta 

beharrezkoa dena ordeztuko da. 
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26. Auzoen urbanizazioa hobetzea urte anitzeko inbertsioaren bidez. 

Urtero egiten den ekintza da. 

Gabriel Aresti kalea urbanizatzeko proiektuaren lizitazioa abian jartzea 

aurreikusten da. 

Aurreproiektu bat abian jartzea aurreikusten da, Juan Bautista Erro kalea eta 

Joakin Larreta kalea lotuko dituen igogailua jartzeko. 

 

27. Andoainen langabezian dauden pertsonen kontratazioa sustatzeko 

neurriak abian jartzea. 

Enpleguaren aldeko hitzarmenak sinatzen jarraituko da udalerriko hirigintza-

garapen berrietan instalatzeko asmoa duten enpresa berriekin. 

Kontratazioagatiko diru-laguntzetarako lan-ildo bat aurreikusten da. 

 

28. Udal aldizkaria argitaratzea, herritarrei Udalaren ekintzen berri 

emateko. 

Udal aldizkaria argitaratzea aurreikusten da. 

 

29. Karrikan eta Aranaztegin hiri-altzariak handitzea eta komun publiko 

gehiago jartzea. 

Sorabillan bainu publiko bat eta Manuel Lekuonan beste bat jartzea 

aurreikusten da (Aranaztegiko kokapenaren ordez). 

 

30. Eraso sexisten aurkako APP zerbitzua abian jartzea. 

Ekintza hori birformulatu egingo da, kontuan hartuta komunitate-mailan 

badagoela zerbitzu bera duen aplikazio bat (112). 

Aplikazio honen erabilera zabalduko duten prestakuntza eta komunikazio 

batzuk programatzea aurreikusten da. 

 

31. Kirol-jardueren eskaintza zabaltzea eta emakumeek kirolean parte har 

dezaten bultzatzea. 

Kirol-jarduerak zabaltzeko lanean jarraitzea aurreikusten da. 

Aurreikusita dago emakumeek kirolean parte har dezaten bultzatzeko ekintzak 

egitea, emakumeen pilota-proba bat eta mahai-inguru bat antolatuz hainbat 

diziplinatako emakume kirolariekin. 
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32. Euskara erabiltzeko planak eta berariazko jarraipen-sistemak abian 

jartzea (musika eskola, kiroldegia, gaztelokala, ludoteka). 

Aurreikusten da, EUSKARALDIA egingo dela aprobetxatuz, aisialdiarekin eta 

kirolarekin zerikusia duten proiektuak bultzatzea.  

Proba pilotuekin aurrera egitea aurreikusten da udal departamentuetan eta 

merkatarietan. 

 

33. Alokairu sozialeko etxebizitzen parkea handitzea. 

Udal etxebizitza gehiago birgaitzen eta hornitzen jarraitzea aurreikusten da. 

 

34. Lanbideren bidez, Andoaingo gazteen laneratzea sustatzea, lehen 

aukera erraztuz. 

Gazteak kontratatzeko lan-ildo bat aurreikusten da. 

 

35. Gizarte Zerbitzuen gida bat egitea, ematen diren zerbitzu eta laguntza 

guztiak zehaztuta. 

Gizarte Zerbitzuen gida bat egitea eta herritar guztiei postontzietan jartzea 

aurreikusten da. 

 

36. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako bideak zabaltzea: Allurralde 

kiroldegitik Sorabilla auzoraino eta Olagain eta Otieta artean. 

Olagaingo espaloiaren amaieratik paper-fabrikako zubiraino oinezkoen eta 

txirrindularien pasabidea zabaltzeko proiektu bat egitea aurreikusi da, eta hura 

egiteko lizitazioa egitea. 

Oria ibaiaren pasealekutik oinezkoentzako zirkuitu bat diseinatzea aurreikusten 

da, Errotagain eta Karrika arteko zubi berri baten bidez, kiroldegitik beste 

zubiraino jarraituz (aurrekontu parte-hartzaileak 2022). 

 

37. Herritarren partaidetzarako ordenantza sortzea eta aurrekontu parte-

hartzaileak egitea. 

2023ko kontuetarako partaidetza-aurrekontuen prozesuarekin jarraitzea 

aurreikusten da. 

Herritarrek parte hartzeko ordenantza sortzea aurreikusten da. 
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38. Leizaran parkeari lotutako turismo aktiboaren eskaintza erakargarria 

indartzea. 

Bisitari-zentroko zerbitzuen baldintzak eta hedapena handitzea aurreikusten da, 

udako eremutik haratago zabaltzeko. 

Euskadiko turismo-sarean (Iturbasque) integratzeko urratsak ematea 

aurreikusten da.  

 

39. Mahaitxoei eta terrazei buruzko ordenantza eguneratzea. 

Mahaitxoen eta terrazen ordenantza 2021ean eguneratu da. 

Ostalaritzako Mahaia mantentzen jarraitzea aurreikusten da, COVID-19ak 

eragindako egoeraren ondoren sektore honen egoera bertatik bertara 

ezagutzeko. 

 

40. Adinekoentzako jarduerak sustatzea: ariketa fisikoa egiteko eremu 

gehiago jartzea eta Esperientzia Eskola sortzea. 

Ariketa fisikoa egiteko aparatu gehiago jartzea aurreikusten da. 

Adinekoen eta gazteen arteko harremana sustatzeko programa bat sortzea 

aurreikusten da, gazteentzako lan-aukerak eskainiz (aurrekontu parte-

hartzaileak 2022). 

 

41. Udalerrian ostatu-plaza gehiago sustatzea (hotelen edo aterpetxeen 

eskaintza). 

Illarramendiko industrialdean eta Irigoyenazpikoan hotel-zerbitzu bat jartzea 

aurreikusten da. 

Ottitta Leitzaran SLren eta Andoaingo Udalaren artean hitzarmen bat sinatzea 

aurreikusten da, Otietako zentral zaharraren eraikinean ostatu eta zaharberritze 

jarduera bat ezartzeko. 

 

42. Garagorrienea proiektua bultzatzea, euskarri digital berrietan 

euskararen erabilera sustatzeko. 

Proiektuaren garapen osoaren bideragarritasuna aztertzea aurreikusten da, 

hainbat erakunde publikorekin bilerak eginez (Foru Aldundiarekin edo Eusko 

Jaurlaritzarekin, besteak beste), betiere MLKBrekin lankidetzan. 

Orain arteko ildo beretik, planteatzen zaizkigun proiektuetan MLKBrekin 

lankidetzan jarraitzea aurreikusten da. 
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43. "Pumptrack" zirkuitua sortzea eta bizikletentzako aparkalekuak 

handitzea. 

Obra lizitatzea eta Pumptrack eraikitzea aurreikusten da. 

Ur-iturri interaktiboak dituen haur-parke bat sortzea aurreikusten da (2022ko 

partaidetza-aurrekontuak). 

 

44. Auzoetan udal-zerbitzuen berdintasuna sustatzea. 

Ildo horretan lanean jarraitzea aurreikusten da (bainugelak, argiztapena, 

edukiontziak). 

 

45. Erretiratuen egoitzako instalazioak hobetzea. 

Beharrezko hobekuntzak egiten jarraitzea aurreikusten da. 

 
46. Emakumearen Topalekua sortzeko prozesua abian jartzea. 

Hausnarketa-prozesu bat egingo da herritarrek gai honetan duten parte-

hartzeari buruz, ezinbestekoa baita ekintza hori aurrera eramateko. 

 

47. «Ferrata bidea» proiektua amaitzea. 

Sustapen-kanpaina berriak eta kudeaketa-plana hobetzea aurreikusten da. 

 

48. Oria eta Leizaran ibaien garbiketa agintari eskudunekin kudeatzea. 

Ibaiak garbitzeko URArekin lan egitea aurreikusten da. 

 

49. Lokalak etxebizitza bihurtzea ahalbidetzen duen ordenantza 

eguneratzea. 

Ordenantza hau berrikusteko eta eguneratzeko prozesua abian jartzea 

aurreikusten da. 

 

50. Andoaingo dendetan eskola-materiala erosteko laguntzak abian 

jartzea. 

2022rako laguntza horiek ematen jarraitzea aurreikusten da, 15.000 €-ko 

zenbatekoari eutsiz. 

Laguntza horiek arautuko dituen ordenantza bat sortzea aurreikusten da. 
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51. Udalerriko trafikoaren zirkulazioaren azterketa egitea, oinezkoentzako 

eremu gehiago eta hobeak eta aparkaleku gehiago egokituz eta sustatuz. 

Ildo horretako ekintzak egiten jarraitzea aurreikusten da. 

 

52. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) eguneratzen hastea. 

HAPO eguneratzeko lehen urratsak ematea aurreikusten da. 

 

53. Kultura- eta industria-ondarearen gida osatzea eta hura babesteko eta 

balioesteko neurriak sustatzea. 

Legarra Etxebesteren bigarren erraldoi bikotea sortzea aurreikusten da, 

miniaturetan. 

Burdina taldearekin udal ondarea sustatzen jarraitzea aurreikusten da. 

 

54. Goikoplaza eremuan espazio estali baten beharrari erantzutea. 

Proiektua osatzea eta obra-izapideak hastea aurreikusten da. 

 

55.- Bazkardoko frontoia berritzea eta egokitzea. 

Goiburuko frontoia berritu eta egokitzea aurreikusten da. 

 

56. Rikardo Arregi eta Agustin Leitzakoarekin bidegurutzean biribilgune 

bat egitearen bideragarritasuna aztertzea. 

Biribilgunea eraikitzeko obra egitea aurreikusten da. 

 

57. Iztuitza Dorreak izan ditzakeen erabilerak aztertzeko hausnarketa-

prozesu bat irekitzea. 

Itzuitza-Dorrearen aukerak aztertzeko azterlan bat bultzatzea aurreikusten da. 

 

58. Klima-aldaketaren aurkako ekintza-plana abian jartzea. 

Lehenengo ekintzak martxan jartzea eta besteentzako egutegi bat ezartzea 

aurreikusten da. 

 

59. Hiriko autobus-zerbitzua hobetzea: zerbitzu bereziak auzoetako jaietan 

eta autobus-aldaketetan, beste garraio-zerbitzu publiko batzuekin, hala 

nola ospitaleetakoekin. 

Plegu berrian hobekuntzak abian jartzea aurreikusten da. 
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60. Autokarabanen eremu bat prestatzea. 

Leitzarani lotutako udarako aparkalekua aztertzea aurreikusten da, errepidea 

moztuko dela aprobetxatuz. 

 

61. “Herri bideak” egokitzeko eta konpontzeko urte anitzeko inbertsioa 

bultzatzea. 

Hainbat bide publiko konpontzen jarraitzea aurreikusten da. 

 

62. Alzheimerraren egunaren inguruko jardunaldiak egitea. 

Ekintza honekin jarraitzea aurreikusten da. 

 

63. Coworking guneak sustatzea hiriguneak berpizteko, lankidetza 

publiko-pribatuaren bidez. 

Lokal bat (alokairuan) bilatzea aurreikusten da, COWORKING sustatzeko. 
 
64. Rikardo Arregi Saria (RAKS) sendotzea eta kazetaritza eta 
komunikazioko sari bikoitza sustatzea. 

Ekintza honekin jarraitzea aurreikusten da. 

 

65. Energia-kontsumoa murrizteko neurriak hartzea eta energia 

berriztagarriak sartzen hastea. 

Udal-eraikinetako energia-kontsumoen monitorizazioa aurreikusten da. 

Ibilgailu elektrikoen lizitazioa aurreikusten da. 

Energia-kooperatiba bat eratzea aurreikusten da. 

 

 


