Andoaingo Udala

KUDEAKETA-PLANA 2020
1. Udalerriko argiztapena hobetzea, energia
jasangarritasunerako neurriak ezarriz.

eraginkortasunerako

eta

Hau urte anitzeko ekintza da. 2020an: Kaleberria, Aita Larramendi.
2. Beterri Buruntza Eskualdeko Garapen Agentzia sortzea.
Estatutuak hasieran onartzea Beterri-Buruntza osatzen duten herrietako zinegotzi
guztien batzar nagusian.
3. Eguneko Arretarako Zentroa martxan jartzea.
Kokalekua aukeratzen da eta beharrezko ekipamendua erosten da.
4. Etxeberrietako eta Ama Kandidako hirigintza garapenak bultzatzea.
Lehendik dauden eraikinen zati baten aurri-deklarazioa eta Ama Kandidaren Plan
Bereziaren proiektuaren hasierako onarpena.
Etxeberrietako hirigintza-garapena bultzatzeko erakundeekin harremanetan
jartzen da.
5. Gaikako bilketan neurri zehatzak hartzea, birziklatze tasa hobetzeko.
Erreus-edukiontzietan pedalak instalatzen dira, irekitzean irisgarritasuna errazteko
ekintzak.
6. Andoainen Memorian eta bizikidetzan sakontzeko pausoak ematen
jarraitzea.
Bizikidetza Mahaia batez ere azken hiruhilekoan bildu da (pandemia garaian, online). Adierazpen Instituzionala egin zen 2020ko azaroaren 10ean, eta antzerki eta
hitzaldien programazioa 2021era atzeratzea erabaki zen.
7. Kirol-instalazioak handitzea eta irekitzeko ordutegiak zabaltzeko aukera
aztertzea.
Arrate pilotalekua eguerdian irekitzea onartu da, 2021. urtearen hasieran hasita.
COVID-19aren ondorioz, ezin izan zen kiroldegia handitzeko proiektua hasi.
Biltegiratze-modulu bat instalatu du Ubitarten.

Andoaingo Udala

8. Udalarekiko harremanetan herritarrek egiten duten hizkuntza aukera
bermatzea eta errespetatzea, baita aukera hori euskara denean ere.
Udaleko langileen % 100ek lanposturako eskatzen zaizkien euskara-baldintzak
betetzen dituzte. Arazoak udaltzainen ordezkapenekin.
9. Udalerriko puntu beltzen mapa eguneratzea.
2020ko martxoan martxan jartzeko programatu eta aurresuposatzen da, baina
COVID-19aren eta aplikatzen diren murrizketen ondorioz, ezin da gauzatu.
12. Lorategien egoera eta auzoen garbitasuna hobetzea.
2020: lorezaintza zerbitzua lizitatzen da zerbitzu hedakorra eginez. Haiekin
lanean ari dira udalerriko hainbat lorategi aldatzeko.
2020-2021 Garbiketa: 2 errefortzu-pertsona kontratatzen dira.
13. Herritarren partaidetzan oinarrituriko "Andoain: elkarlanean" ekimena
martxan jartzea.
2019ko abenduan, gobernu-taldearen programa eta ildo estrategikoak
ezagutzera eman ziren, eta 2020ko otsailean, lehen aldiz, Andoain Elkarlanean
prozesu parte-hartzaile herritarra gauzatu zen.
14. Erakundeekin elkarlanean aritzea Leitzaran parke natural izendatzeko.
Aurreikusita zegoen habitatei eta uraren kalitateari buruzko azterketak egitea,
baina COVID-19a dela eta, ezin izan dira martxan jarri. 2021erako utzi da.
15. Txakurrak aske ibiltzeko eremuak sortzea, prozesu parte-hartzailean
oinarriturik.
Etxeko animaliei dagokienez, herritarrek parte hartzeko prozesua egiten da.
16. Udalerrian eta udal-eraikinetan irisgarritasuna hobetzea, urte anitzeko
inbertsioaren bidez.
Hori urtero egiten da, beharrak sortu ahala edo horretan lan egiten duen
andoaindarren elkartearekin partekatzen den dokumentuaren arabera (espaloiak,
zebrabideak, arrapalak).

Andoaingo Udala

17.

Merkataritza-guneak

indartzea,

tokiko

merkataritzara

zuzenduriko

baliabideak bideratuz eta merkatarien SALKIN elkartearekiko lankidetza
bultzatuz.
Zuzeneko laguntzak eta 2 bonu kanpaina jarri dira martxan, COVID-19ak
sortutako egoera arintzeko.Salkin lokal berria alokatzeko laguntzak.
20. Berdintasun-politiken zeharkakotasunean lan egiten jarraitzea.
Hau urte anitzeko ekintza da. Sentsibilizazio-jarduerak egiten dira, eta
programazioak egiten dira M8aren, ekainaren 28aren eta azaroaren 25aren
inguruan. Aurten, COVID-19aren ondorioz, martxoko eta ekaineko ekitaldiak
baliogabetu behar izan zituzten. Azaroaren 25ekoak egin ahal izan ziren.
Adierazpen instituzionalak ere onartzen dira egun horietan.
Indarkeria matxistaren aurkako ikuspegia eta jarrera emateko, seinalitikak jarri
dira udalerriaren sarreran eta irteeran.
III. Berdintasun Plana onartu da, eta, bertan, 2020-2023 aldirako berdintasunpolitikaren arloan Udalaren jardun estrategikoaren oinarri diren edukien
proposamena aurkeztu da.
Harremonak programa zabaldu da Bigarren Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara
bitarteko hiru eskolekin, adin txikiagoetan jarduteko.
Genero-ikuspegia txertatu da politika sektorialetan Enplegu, Gazteria eta
Sustapen Ekonomikoko Sailean eta Hirigintza, Ingurumen eta Landa Inguruneko
Sailean.
22. Haurrei tratu ona bermatzeko jarduerak aurrera eramatea.
Adierazpen Instituzional bat onartu da, non konpromisoa hartzen dugun haurrei
tratu ona ematearen aldeko tokiko plan bat egiteko, eta hori garatzeko programa
bat jarri da abian.
23. Gazteria Plana garatzea, Gazteen Kontseilua sortzea, eta Gaztegaua eta
neguko musika jaialdia sustatzea.
Egiteko zailtasun asko, COVID-19a dela eta.
24. Haurrentzako parkeak etengabe egokitzea.
Lur aldaketa hondatutako parkeetan, intentsitate handiko garbiketak por COVID19.
25. Kirol instalazioetako aparatuak hobetzeko eta berriztatzeko urteroko
inbertsioa egitea.
Kiroldegiko
gimnasioko
makinak
aldatu
eta
konpontzen
dira.
Takila berriak jarriko dira Polidepotiboan.
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27. Andoainen langabezian dauden pertsonen kontratazioa sustatzeko
neurriak abian jartzea.
Udalerrian instalatuko diren enpresa berriekin lehen harremanak hasi dira.
30. Eraso sexisten aurkako APP zerbitzua abian jartzea.
2020ko martxoan martxan jartzeko programatu eta aurresuposatzen da, baina
COVID-19aren eta aplikatzen diren murrizketen ondorioz, ezin da gauzatu.
31. Kirol-jardueren eskaintza zabaltzea eta emakumeak kirolean duen parte
hartzea bultzatzea.
Kirol eskaintza fisikoan sartzea: 3 entrenamendu-saio.

33. Alokairu sozialeko udal etxebizitzen parkea handitzea.
Aurreikusita zegoen bi etxebizitza eta horien ekipamendua birgaitzeko pleguak
ateratzea, baina COVID-19a dela eta, ezin izan da gauzatu.
34. Lanbideren bitartez, Andoaingo gazteen laneratzea sustatzea, lehen aukera
erraztuz.
Ingurumen/energia teknikari bat kontratatu da 2021erako, eta 2020an
administrari bat, komunikazio-teknikari bat eta gazteria-teknikari bat aritu dira
lanean, 2019. urtearen amaieran kontratatu zirenak.
35. Gizarte-zerbitzuen gida egitea, ematen diren zerbitzu eta laguntza guztiak
zehaztuta.
Adinekoentzako gizarte-baliabideen gida bat egiten da eta herritar guztiak
postontzietan jartzen dira, hozkailuan telefono garrantzitsuenekin jartzeko
imanarekin batera.
37. Herritarren partaidetzarako ordenantza
oinarrituriko aurrekontuak egitea.
COVID-19agatik, ezin izan da martxan jarri.

sortzea

eta

partaidetzan

38. Leitzarango parkearekin erlazionaturiko "Turismo aktibo" eskaintza
erakargarria indartzea.
Errepidea ixten da, turismo slow adventure.
39. Mahaien eta terrazen ordenantza eguneratzea.
Prozesu hori ostalaritza-sektorearen eskari baten ondorioz jarri zen abian, eta
eguneratzea kontsulta publiko bidez egin zen, ostalaritzako langileekin eta
herritarrekin bilerak eginez.
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40. Adinekoentzako jarduerak sustatzea: ariketa fisikoa egiteko eremu gehiago
egokitzea eta Esperientziaren Eskola sortzea.
COVID-19agatik, ezin izan da martxan jarri.
42. Euskarri digital berrietan euskararen erabilera sustatzeko Garagorrienea
proiektua bultzatzea.
Proiektua, oro har, ez dute oraindik onartu MLKBko bazkideek.
Proiektu txikietan erabateko lankidetza.
43. "Pump track" zirkuitu bat sortzea eta bizikletentzako aparkaleku gehiago
egokitzea.
Bizikletak
aparkatzeko
modulu
pare
bat
jartzen
dira.
Programatu da eta aurresuposatu zirkuitu bat sortu behar da «Pumptrack », baina
ez da gauzatzen por el COVID-19.
44. Auzoetan ematen diren udal-zerbitzuen berdintasuna sustatzea.
Pixkanaka egiten ari dira (bainugelak, argiztapena, edukiontziak).
45. Erretiratuen egoitzako instalazioak hobetzea.
Hirigintza Sailarekin batera, Erretiratuen Etxeko bainugelak berritu eta egokitu
dira mugikortasun urriko pertsonentzat. Gainera, lehen solairuko zorua hobetu
eta margotu egin da.
50. Andoaingo saltokietan eskola-materiala erosteko laguntzak martxan
jartzea.
Ekintza hori 2020an egin da berriro, eta 2019an jarri zen abian lehen aldiz.
51. Udalerriko zirkulazioaren azterketa egitea, oinezkoentzako gune gehiago
eta hobeak, eta aparkalekuak egokituz eta sustatuz.
5 aparkaleku sortu dira Galardin.
Ekintza gehiago egitea aurreikusita zegoen, baina ezin izan dira gauzatu COVID19a dela eta.
55. Bazkardoko pilotalekua berriztatzea eta egokitzea.
Partida bat aurreikusita zegoen berritzeko eta egokitzeko, baina ezin izan da
exekutatu, COVID-19a dela eta.
56. Rikardo Arregi eta Agustin de Leitza arteko bidegurutzean biribilgune bat
egitearen bideragarritasuna aztertzea.
Biribilgunea eraikitzeko proiektua egin du.
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Kontaktuak hasten dira entitate batekin, trazaduraren zati bat bere jabetzakoa
delako.
58. Klimaren aldaketaren aurkako Ekintza Plana martxan jartzea.
Partida bat aurreikusita zegoen horretarako, baina ezin izan da exekutatu COVID19a dela eta.
59. Hiriko autobus-zerbitzua hobetzea: zerbitzu bereziak eskaintzea auzoetako
jaietan eta loturak beste garraio-zerbitzu publiko batzuekin, ospitaletakoekin,
besteak beste.
Ez da jaietarako zerbitzu berezirik behar izan. Alejandro Calonge auzorako
zerbitzua indartzea.
61. Herri bideak egokitzeko eta konpontzeko urte anitzeko inbertsioa
bultzatzea.
Hainbat bide publiko konpontzen dira: pardaki, Allurralde-Bordaberri, Goiburu,
Urrillondo, Presaburu, Idoiaga eta Buruntza.
62. Alzheimerraren Egunaren inguruko jardunaldiak egitea.
Ekintza hori berriz egin da 2020an, eta 2019an egin zen lehen aldiz. Horiek
egiteko, definitzeko eta abian jartzeko, udalerriko erretiratuen elkarteak daude.
64. Rikardo Arregi Saria (RAKS) sendotzea eta kazetaritza eta komunikazio sari
bikoitza sustatzea.
Bigarren urtez jarraian RAKSek sari bikoitzaren formatua du (kazetaritza eta
komunikazioa).

