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2021EKO KUDEAKETA PLANA
1. Udalerriko argiztapena hobetzea, eraginkortasun energetikoko eta
jasangarritasuneko neurriak sartuz.
Urte anitzeko ekintza da. 2021ean, Kaleberria, Aiztondo, Borda Berri eta
Buruntzan emanaldiak egin dira.
2. Beterri-Buruntza Eskualdeko Garapen Agentzia sortzea.
Mankomunitatearen estatutuak behin betiko onartu dira eta udalerri bakoitzaren
ordezkariak finkatu dira.
3. Eguneko Arreta Zentroa martxan jartzea.
Zerbitzuaren lizitazio-agiriak onartu dira.
Bere kudeaketa arautzen duen Ordenantza behin betiko onartu da.
4. Etxeberrietako eta Ama Kandidako hirigintza-garapenak bultzatzea.
Plan Berezia eta Ama Kandidaren hasierako Urbanizatzeko Jarduketa
Proiektua behin-behinean onartu dira.
Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan jarri gara Etxeberrieta berroneratzea
bultzatzeko.
5. Gaikako bilketan neurri zehatzak hartzea birziklatze-tasa hobetzeko.
Gaikako bilketaren ehunekoak hobetzeko kanpaina espezifiko bat jarri da abian.
Konpostaje-poltsen lizitazio-modua aldatu da, poltsa horien hornidura
ziurtatzeko.
6. Andoaingo Memorian eta bizikidetzan sakontzeko urratsak egiten
jarraitzea.
2020an egin ezin izan ziren dokumental baten proiekzioa eta ondorengo
solasaldia eta antzerki-foruma antolatu dira.
Lasarte-Oriako Udalarekin batera, bi antzoki antolatu dira «43-2 proiektua»
trilogiaren barruan.
«Korapiloak askatzen» dokumentala egin eta herritarrei aurkeztu zaie.
Dokumentu horretan, memoria partekatu baterantz liburua egiten parte hartu
zuten pertsonekin egindako elkarrizketak jasotzen dira.
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7. Kirol-instalazioak zabaltzea eta irekitzeko ordutegiak luzatzea aztertzea.
Allurralde kiroldegia handitzeko proiektua lizitatzeko plegua egin da.
8. Herritarrek Udalarekin dituzten harremanetan hizkuntza aukera dezaten
bermatzea eta errespetatzea, baita aukeraketa hori euskara denean ere.
Udaleko langileen % 100ek lanposturako eskatzen zaizkien euskara-baldintzak
betetzen dituzte. Udaltzaingoaren ordezkapenekin dagoen arazoa aztertu du.
9. Mapa udalerriko puntu beltzekin eguneratzea.
Puntu beltzen mapa eguneratzea programatu eta aurrekontuan sartu da,
2021ean egiteko, baina hainbat enpresarekin kontsultatu ondoren, erantzuna
izan da ezin digutela ez proposamenik ez aurrekonturik eman, lan-karga delaeta. 2022an egitea aurreikusten da.
10. Liburutegi berria eraikitzeko proiektua abian jartzea.
Hirigintza Sailak bi aldiz atera ditu proiektuaren lizitazio-agiriak, baina eman
gabe geratu dira. Ondoren, berriz ere pleguak atera dira gonbidapenarekin.
11. Etxeko arretako zerbitzuak zabaltzea, gure adinekoak beren familiaingurunean modu autonomoan bizi daitezen errazteko.
ZAINTEK zerbitzu berria jarri da martxan, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
batera.
Teknologia desberdina instalatu da erabiltzaileen etxeetan, eta senide bat duen
app batekin batera, bakarrik bizi diren 65 urtetik gorako pertsonei modu
independente eta seguruan bizitzen jarraitzeko aukera ematen die.
12. Lorezaintzaren egoera eta auzoen garbitasuna hobetzea.
2021ean, berritzeak egin dira Aiztondo, Goikoplaza, Bazkardo, Kale Berria
(Bastero) lorezaintza guneetan.
Plantillan bi errefortzu-pertsona sartu dira.
Orga berrietan inbertitu da eta haizagailuak elektrikoekin ordezkatu dira.
13. Andoain: elkarlanean, herritarren prozesu parte-hartzailea.
COVID-19aren murrizketak direla eta, ezin izan da prozesu hori egin. 2022an
egitea aurreikusten da.
14. Leitzaran Parke Natural izendatzeko erakundeekin lankidetzan aritzea.
Leizaran ibaiaren arroko habitatei buruzko azterlana egin da.
Leizaran ibaiko uren kalitatea aztertu da.
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15. Txakurrak aske paseatzeko guneak sortzea, parte hartzeko prozesu
baten bidez.
Seinaleak jarri dira haur-parkeetan eta abeltzaintza-eremuetan txakurren jabeek
dituzten betebeharrak gogorarazteko.
Txakurrak aske egon daitezkeen hiru eremu mugatu sortu dira.
16. Udalerriko eta udal-eraikinetako irisgarritasuna hobetzea urte anitzeko
inbertsioaren bidez.
Aurreko urteetan bezala, hobekuntzak egin dira beharrak sortu ahala edo
horretan lan egiten duen andoaindarren elkartearekin partekatzen den
dokumentuaren arabera (espaloiak, zebrabideak edo arrapalak, besteak beste).
17. Merkataritza-guneak indartzea, tokiko merkataritzarako baliabideak
bideratuz eta SALKIN merkatarien elkartearekin lankidetza bultzatuz.
Salkin enpresarekiko hitzarmena zabaldu da, kanpaina berriak sartuz.
Direktorio bat sortu eta diseinatu da, udalerriko merkataritza- eta ostalaritzaestablezimendu guztiak biltzen dituena.
18. Euskara transmititzeko eta erabiltzeko programak indartzea eta
berritzea.
"Ongi etorri gazte" programari bultzada bat eman zaio.
Ikastetxeekin programa pertsonalizatuak egin ditu.
AEKrekin elkarlanean, etorkinekin A1 mailako euskara talde bat sortzeko lehen
urratsak eman dira.
Merkataritzari, ostalaritzari eta adineko jendea zaintzen duten pertsonei
egokitutako oinarrizko euskara prestakuntza emateko lehen urratsak eman dira.
19. Kultur kontseilua abian jartzea kultur taldeekin batera, sare bat sortuz
eta programak elkarrekin sustatuz.
COVID-19a dela eta, ezin izan da kontseiluaren eraketa osatu, baina tokiko
kultur elkarteei udal azpiegiturak errazteari ekin zaio.
20. Berdintasun-politiken zeharkakotasuna lantzen jarraitzea.
Urte anitzeko ekintza da. Sentsibilizazio-jarduerak egin dira eta programazioak
egin dira M8aren, ekainaren 28aren eta azaroaren 25aren inguruan. Adierazpen
instituzionalak ere onartu dira egun horietan. Aurten, Berdintasun Sailak
aholkularitza eta laguntza eman die Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Sailari
eta Idazkaritza Sailari, genero-ikuspegia sektore-politika publikoetan
aplikatzeko bi esperientzia diseinatzeko eta abian jartzeko.
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21. Saneamenduko eta ur-hornidurako udal-sarea berritzen jarraitzea.
Saneamendu-obrak egin dira, eta Olagain eta Joaquin Larreta eta Bertxin
kaleen beste osagarri bat.
URArekin batera, Ama Kandidaren saneamendu-proiektua idatzi da.
22. Haurrei tratu ona emateko jarduerak garatzea eta egitea.
Haurrei tratu ona emateko tokiko plana egiteko talde eragilea abian jarri da, eta
hainbat jarduera egin dira helburu horrekin.
Adierazpen instituzional bat onartu da, Udalak haurrei tratu ona emateko
konpromisoa hartzen duena (oregano landarea ematea - Entzute aktiboa).
23. Gazte Plana garatzea, gazteen kontseilu bat sortzea, neguan musika
jaialdi bat eta Gaztegaua sustatzea.
COVID-19aren murrizketak direla eta, ezin izan da ekintza hau egin.
24. Haur-parkeak etengabe egokitzea.
Hainbat jarduketa egin dira haur-parkeetan, urtean zehar.
Karrika parkea berritu da (Aiztondo).
25. Kirol-instalazioetako aparatuak hobetzeko eta berritzeko urteko
inbertsioa egitea.
Aparatuak berrikusi dira eta beharrezkoak direnak ordeztu dira.
26. Auzoen urbanizazioa hobetzea urte anitzeko inbertsioaren bidez.
Hainbat bilera egin dira teknikariekin eta herritarrekin, Gabriel Arestiren
eremuan jarduteko. Hirigintza Saileko lan-karga dela eta, ezin izan da lizitatu
Gabriel Arestiren zonaldeko proiektua. 2022an lizitatzea aurreikusten da.
27. Andoainen langabezian dauden pertsonen kontratazioa sustatzeko
neurriak abian jartzea.
Enpleguaren aldeko hitzarmenak sinatu dira Mercadona S.A. eta ALDI Pinto
Supermercados S.L. enpresekin.
28. Udal aldizkaria argitaratzea, herritarrei Udalaren ekintzen berri
emateko.
Egoera epidemiologikoa dela eta, 2021ean udal aldizkaria ez argitaratzea
erabaki da.
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29. Karrikan eta Aranaztegin hiri-altzariak handitzea eta komun publiko
gehiago jartzea.
Bainugela publikoa jarri da Karrikan.
30. Eraso sexisten aurkako APP zerbitzua abian jartzea.
Martxan jartzeko programatu eta aurrekontua egin zen, baina empresa batekin
bilerak egin ondoren, azkenean ekintza hau 2022an birformulatu egingo dela
erabaki da, kontuan hartuta komunitate-mailan badagoela zerbitzu bera duen
aplikazio batek (112).
31. Kirol-jardueren eskaintza zabaltzea eta emakumeek kirolean parte har
dezaten bultzatzea.
Kirol-jarduerak handitu dira:
• Gimnasia ikastaro berria 65 urtetik gorakoentzat
• Pilates ikastaro berria
• Aholkularitza pertsonala Fitness aretoan (Entrenatzaile pertsonala saioen
eta banakako entrenamendu-programen arabera).
Emakumeari eta kirolari buruzko argazki-erakusketa bat egin da, Berdintasun
Sailarekin koordinatuta.
32. Euskara erabiltzeko planak eta berariazko jarraipen-sistemak abian
jartzea (musika eskola, kiroldegia, gaztelokala, ludoteka).
Kirolaren eta aisialdiaren munduan sartzeko plan bat egiteko lehen urratsak
eman dira.
Enplegu eta Ekonomia Sustapen Sailean proba pilotu bat egin da, Udalean
euskara erabiltzeko.
33. Alokairu sozialeko etxebizitzen parkea handitzea.
3 udal-etxebizitzaren birgaitzea eta ekipamendua lizitatu eta gauzatu da.
2022an gauzatuko den beste etxebizitza baten birgaitzea eta ekipamendua
lizitatu dira.
34. Lanbideren bidez, Andoaingo gazteen laneratzea sustatzea, lehen
aukera erraztuz.
Gazteak laneratzeko jarduerak egin dira.
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35. Gizarte Zerbitzuen gida bat egitea, ematen diren zerbitzu eta laguntza
guztiak zehaztuta.
Hainbat bilera egin dira Udaleko hainbat sailekin, gidan sartuko diren zerbitzuak
biltzeko.
Ongi etorri Eskolara: familia Laguna programaren barruan, Familientzako
Baliabideen Gida argitaratu da euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, arabieraz eta
errumanieraz.
36. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako bideak zabaltzea: Allurralde
kiroldegitik Sorabilla auzoraino eta Olagain eta Otieta artean.
Hirigintza Sailaren lan-karga dela eta, ezin izan da proiektu honetan aurrera
egin.
37. Herritarren partaidetzarako ordenantza sortzea eta aurrekontu partehartzaileak egitea.
Aurrekontu parte-hartzaileen lehen prozesua jarri da abian udalerrian, eta
harrera eta parte-hartze handia izan du.
2022ko aurrekontuetan hainbat partida sartuko dira, 250.000€ orotara,
herritarrek proposatu eta aukeratutako proiektuetarako.
38. Leizaran parkeari lotutako turismo aktiboaren eskaintza erakargarria
indartzea.
Bisita gidatuak jarri dira martxan, "Leitzaran bisitarien etxea"-ren bitartez, baita
turismo aktiboko hainbat jarduera ere.
39. Mahaitxoei eta terrazei buruzko ordenantza eguneratzea.
Mahaitxoei eta terrazei buruzko ordenantza behin betiko onartu da.
40. Adinekoentzako jarduerak sustatzea: ariketa fisikoa egiteko eremu
gehiago jartzea eta Esperientzia Eskola sortzea.
Pleguak prestatu dira ariketa fisikoa egiteko aparatuak erosteko.
42. Garagorrienea proiektua bultzatzea,
euskararen erabilera sustatzeko.
MLKBrekin elkarlanean jarraitu da.

euskarri
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43. "Pumptrack" zirkuitua sortzea eta bizikletentzako aparkalekuak
handitzea.
Proiektua eta obra-zuzendaritza idatzi eta onartu dira.
Pumptrack eraikitzeko lizitazio-plegua onartu da.
44. Auzoetan udal-zerbitzuen berdintasuna sustatzea.
Ildo horretan lan egiten jarraitu da (bainugelak, argiztapena, edukiontziak).
45. Erretiratuen egoitzako instalazioak hobetzea.
TicketBai martxan jartzeko beharrezko ekipamendua erosi da.
Jubilatuen tabernan terraza bat jartzeko perimetroa jarri da.
46. Emakumearen Topalekua sortzeko prozesua abian jartzea.
Emakunderen eskutik, euskal erakundeen artean proiektuak dinamizatzea
helburu duen programa batean parte hartu da. 3 prestakuntza-bilera egin dira
ekainean, uztailean eta abenduan, emakumearen kontseilua sortzeko prozesua
gauzatu ahal izateko, baina azkenean, parte-hartze txikia dela eta, proiektua
geldirik eta aztertzen dago.
47. «Ferrata bidea» proiektua amaitzea.
Proiektua amaitu da eta “Ferrata Bidea” jarri da abian.
48. Oria eta Leizaran ibaien garbiketa agintari eskudunekin kudeatzea.
URArekin lan egin da ibaiak garbitzeko.
50. Andoaingo dendetan eskola-materiala erosteko laguntzak abian
jartzea.
15.000 euro bideratu dira laguntza horietara 2021ean (2020an baino 5.000 euro
gehiago).
51. Udalerriko trafikoaren zirkulazioaren azterketa egitea, oinezkoentzako
eremu gehiago eta hobeak eta aparkaleku gehiago egokituz eta sustatuz.
Ildo horretan, hainbat ekintza egiten jarraitu da.
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53. Kultura- eta industria-ondarearen gida osatzea eta hura babesteko eta
balioesteko neurriak sustatzea.
Azelaingo jauntxoen erraldoi bikotea sortu da miniaturetan.
Burdina Taldearekin elkarlanean jarraitu da, ondarea birgaitzeko.
54. Goikoplaza eremuan espazio estali baten beharrari erantzutea.
Proiektu hau abian jarri da.
55.- Bazkardoko frontoia berritzea eta egokitzea.
Bazkardo pilotalekua birgaitzeko obra gauzatu da.
56. Rikardo Arregi eta Agustin Leitzakoarekin bidegurutzean biribilgune
bat egitearen bideragarritasuna aztertzea.
Biribilgunea eraikitzeko obra lizitatu eta esleitu da.
58. Klima-aldaketaren aurkako ekintza-plana abian jartzea.
Klima-aldaketara egokitzeko plana egin da, eta jendaurrean jarriko da
ekarpenak jasotzeko.
59. Hiriko autobus-zerbitzua hobetzea: zerbitzu bereziak auzoetako jaietan
eta autobus-aldaketetan, beste garraio-zerbitzu publiko batzuekin, hala
nola ospitaleetakoekin.
Ekintza honetan urratsak ematen jarraitzen da.
61. "Herri bideak" egokitzeko eta konpontzeko urte anitzeko inbertsioa
bultzatzea.
Hainbat bide publiko konpontzen jarraitzen da.
62. Alzheimerraren egunaren inguruko jardunaldiak egitea.
Alzheimerraren inguruko bi jardunaldi egin dira: «Bi aldiz bizi» dokumentala
proiektatu zen eta «Alzheimerrarekin bizi» hitzaldia egin zen.
Adierazpen Instituzional bat onartu da.
64. Rikardo Arregi Saria (RAKS)
komunikazioko sari bikoitza sustatzea.
Ekintza hori dagoeneko egin da.
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65. Energia-kontsumoa murrizteko
berriztagarriak sartzen hastea.

neurriak

hartzea

eta

energia

Udal eraikin eta ibilgailuen energia-kontsumoen azterketa egin da, eta,
azterketa horren ondorioz, aldatu egin dira konpainia elektrikoarekin egindako
kontratuak.
Hainbat ibilgailu elektriko lizitatu dira, baita kargatzeko puntu elektrikoak
instalatzea ere.
Energia-kooperatiba bat eratzeko lehen urratsak egin dira.

