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2021ERAKO AURREIKUSITAKO KUDEAKETA-PLANA 

 

1. Udalerriko argiztapena hobetzea, energia eraginkortasunerako eta 

jasangarritasunerako neurriak ezarriz. 

Hau urte anitzeko ekintza da. 2021ean, Kaleberria, Aiztondo, Borda Berri eta 
Buruntzan izango dira emanaldiak. 

 

2. Beterri Buruntza Eskualdeko Garapen Agentzia sortzea. 

Beterri-Buruntzako Mankomunitatea sortzea aurreikusten da. 
 

3. Eguneko Arretarako Zentroa martxan jartzea. 

Zerbitzuaren lizitazio-agiriak ateratzea aurreikusten da, baita zerbitzuaren 
kudeaketa arautzen duen ordenantza ere. 

 

4. Etxeberrietako eta Ama Kandidako hirigintza garapenak bultzatzea. 

Plan Berezia eta Ama Kandida urbanizatzeko jarduketa-proiektua behin-
behinean onartzea aurreikusten da. 
Etxeberrieta berroneratzen jarraituko dugu. 

 

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

Kanpaina espezifiko bat abian jartzea aurreikusten da, gaikako bilketaren 
ehunekoak hobetzeko eta konpostaje-poltsen lizitazio-modua aldatzeko, poltsen 
hornidura ziurtatzeko. 

 

6. Andoainen Memorian eta bizikidetzan sakontzeko pausoak ematen 

jarraitzea. 

2020an egin ezin izan ziren antzerkiak eta hitzaldiak egitea aurreikusten da, baita 
2021erako jardueren plangintza berri bat egitea ere. 

 

7. Kirol-instalazioak handitzea eta irekitzeko ordutegiak zabaltzeko aukera 

aztertzea. 

Allurralde kiroldegia handitzeko proiektuarekin hastea aurreikusten da. 
 

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. Udaltzaingoaren ordezkapenekin dauden arazoak konpontzen 
saiatuko gara. 
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9. Udalerriko puntu beltzen mapa eguneratzea. 

Aurten martxan jartzeko programatu eta aurreikusi da. 
 

10. Liburutegi berria eraikitzeko proiektua martxan jartzea. 

Hirigintza Sailak liburutegiaren kokapen-azterketaren plegua abian jartzea 
aurreikusten da. 

 

12. Lorategien egoera eta auzoen garbitasuna hobetzea. 

Aiztondo, Goikoplaza, Bazkardo, Kale Berria (Bastero) lorezaintza gunea 
aldatzea aurreikusten da. 
Plantillan errefortzuko bi pertsona sartzea aurreikusten da. 
Orga berrietan inbertitzea aurreikusten da, eta, gainera, haize-makinen ordez 
elektrikoak jartzea. 

 

13. Herritarren partaidetzan oinarrituriko "Andoain: elkarlanean" ekimena 

martxan jartzea. 

COVID-19aren murrizketak direla eta, ez dakigu prozesu parte-hartzaile hau egin 
ahal izango den. 

 

14. Erakundeekin elkarlanean aritzea Leitzaran parke natural izendatzeko. 

Leizaran ibaiaren arroko habitatak aztertzea eta Leizaran ibaiko uren kalitatea 
aztertzea aurreikusten da. 

 

15. Txakurrak aske ibiltzeko eremuak sortzea, prozesu parte-hartzailean 

oinarriturik. 

Seinaleak jartzea aurreikusten da, txakurren jabeek haur-parkeetan eta 
abeltzaintza-eremuetan dituzten betebeharrak gogorarazteko. 
Txakurrak aske egon daitezkeen hainbat eremu mugatu sortzea aurreikusten 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). 
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17. Merkataritza-guneak indartzea, tokiko merkataritzara zuzenduriko 

baliabideak bideratuz eta merkatarien SALKIN elkartearekiko lankidetza 

bultzatuz. 

Salkin enpresarekin hitzarmena zabaltzea aurreikusten da, kanpaina berriak 
sartuz. 
Direktorio bat sortzea eta diseinatzea aurreikusten da, udalerriko establezimendu 
eta ostalaritza guztiak bilduko dituena. 
 

18. Euskararen transmisiorako eta erabilerarako programak indartzea eta 

berriztatzea. 

"Ongi etorri gazte" programari bultzada bat ematea aurreikusten da. 
Ikastetxeekin programa pertsonalizatuak egitea aurreikusten da. 
A1 mailako euskara talde bat sortzea aurreikusten da, heldu etorkinekin, 
AEKrekin lankidetzan. 
Merkataritzara, ostalaritzara eta adinekoak zaintzen dituzten pertsonetara 
egokitutako oinarrizko euskara prestakuntza ematea aurreikusten da. 

 

20. Berdintasun-politiken zeharkakotasunean lan egiten jarraitzea. 

Horren inguruan hainbat ekintza egitea aurreikusten da. 
 

21. Saneamendu eta ur hornidura udal sarea berriztatzen jarraitzea. 

Saneamendu-obra egitea aurreikusten da. 
Olagain eta Joaquin Larreta eta Bertxin kaleen beste osagarri bat. 
Urarekin batera lan egitea aurreikusten da, Ama Kandidaren saneamendu-
proiektua idazteko. 

 

22. Haurrei tratu ona bermatzeko jarduerak aurrera eramatea. 

Haurrei tratu ona emateko tokiko plana egitea eta helburu horrekin hainbat 
jarduera egitea aurreikusten da. 

 

23. Gazteria Plana garatzea, Gazteen Kontseilua sortzea, eta Gaztegaua eta 

neguko musika jaialdia sustatzea. 

COVID-19aren murrizketak direla eta, ez dakigu ekintza hau egin ahal izango 
den. 

 

24. Haurrentzako parkeak etengabe egokitzea. 

Urtean zehar haur-parkeetan hainbat jarduera egitea aurreikusten da. 
 

25. Kirol instalazioetako aparatuak hobetzeko eta berriztatzeko urteroko 

inbertsioa egitea. 

Aparatuak berrikusiko dira, eta beharrezkoa dena ordeztuko da. 
 



 

 

 

Andoaingo Udala 

 

26. Auzoen urbanizazioa hobetzea urte anitzeko inbertsioaren bidez. 

Gabriel Aresti kalea urbanizatzeko proiektua abian jartzea aurreikusten da. 
 

27. Andoainen langabezian dauden pertsonen kontratazioa sustatzeko 

neurriak abian jartzea. 

Udalerrian ezartzea aurreikusita duten enpresa berriekin enpleguaren aldeko 
hitzarmenak sinatzea aurreikusten da. 

 

28. Udal aldizkaria argitaratzea, herritarrei Udalak aurrera daramatzan ekintzen 

berri emateko. 

Udal aldizkari bat argitaratzea aurreikusten da. 
 

29. Hiri-altzariak instalatzea eta komun publiko gehiago jartzea Karrikan eta 

Aranaztegin. 

Karrikan bainu publiko bat jartzea aurreikusten da. 
 

30. Eraso sexisten aurkako APP zerbitzua abian jartzea. 

Eraso sexisten aurkako app bat abian jartzea aurreikusten da, indarkeria 
prebenitzeko lanaren barruan. 

 

31. Kirol-jardueren eskaintza zabaltzea eta emakumeak kirolean duen parte 

hartzea bultzatzea. 

Kirol-jarduerak zabaltzea aurreikusten da. 
Tokiko kirol-erakundeentzako diru-laguntzetan genero-ikuspegia txertatzea 
aurreikusten da, emakumeen parte-hartzea bultzatzeko eta emakumeen eta 
kirolaren argazki-erakusketa bat egiteko. 
 

32. Euskara erabiltzeko planak sustatzea eta horien jarraipen-sistemak 

martxan jartzea (Musika-eskolan, kiroldegian, gaztelokalean, ludotekan). 

Kirolaren eta aisialdiaren munduan sartzeko plan bat egitea aurreikusten da. 
Enplegu eta Ekonomia Sustapen Sailean proba pilotu bat egitea aurreikusten da, 
Udalean euskara erabiltzeko. 

 

33. Alokairu sozialeko udal etxebizitzen parkea handitzea. 

Bi etxebizitza eta horien ekipamendua birgaitzeko pleguak ateratzea aurreikusten 
da. 

 
34. Lanbideren bitartez, Andoaingo gazteen laneratzea sustatzea, lehen aukera 
erraztuz. 

Gazteak laneratzeko jarduerak egitea aurreikusten da. 
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36. Oinezkoentzako eta txirrindularientzako bide gehiago egokitzea: Allurralde 

kiroldegitik Sorabila auzora, eta Olagain eta Otieta artean. 

Olagaingo espaloiaren amaieratik Papelera zubiraino oinezkoen eta 
txirrindularien pasabidea zabaltzea aurreikusten da. 

 

37. Herritarren partaidetzarako ordenantza sortzea eta partaidetzan 

oinarrituriko aurrekontuak egitea. 

Udalerrian aurrekontu parte-hartzaileen lehen prozesua abian jartzea 
aurreikusten da. 

 

38. Leitzarango parkearekin erlazionaturiko "Turismo aktibo" eskaintza 

erakargarria indartzea. 

Aurreikusita dago bisita gidatuak egitea, «Leitzaran bisitarien etxea» delakoaren 
bidez, bai eta turismo aktiboko hainbat jarduera egitea ere. 

 

39. Mahaien eta terrazen ordenantza eguneratzea. 

Ordenantza hori behin betiko onartzea aurreikusten da. 
 

40. Adinekoentzako jarduerak sustatzea: ariketa fisikoa egiteko eremu gehiago 

egokitzea eta Esperientziaren Eskola sortzea. 

Ariketa fisikoa egiteko aparatu gehiago jartzea aurreikusten da. 
 

42. Euskarri digital berrietan euskararen erabilera sustatzeko Garagorrienea 

proiektua bultzatzea. 

MLKBrekin lankidetzan jarraitzea aurreikusten da. 
 

43. "Pump track" zirkuitu bat sortzea eta bizikletentzako aparkaleku gehiago 

egokitzea. 

Proiektua idaztea, obraren zuzendaritza eta Pumptrack eraikitzeko lizitazioa 
aurreikusten dira. 

 

44. Auzoetan ematen diren udal-zerbitzuen berdintasuna sustatzea. 

Ildo horretan lanean jarraitzea aurreikusten da (bainugelak, argiztapena, 
edukiontziak). 

 

47. "Vía Ferrata" proiektua amaitzea. 

Proiektua amaitzea eta martxan jartzea aurreikusten da. 
 

48. Oria eta Leitzaran ibaien garbiketa kudeatzea eskumena duten 

erakundeekin. 

Ibaiak garbitzeko URArekin lan egitea aurreikusten da. 
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50. Andoaingo saltokietan eskola-materiala erosteko laguntzak martxan 

jartzea. 

2021erako laguntza horietara bideratutako zenbatekoa handitzea aurreikusten 

da. 

 

51. Udalerriko zirkulazioaren azterketa egitea, oinezkoentzako gune gehiago 

eta hobeak, eta aparkalekuak egokituz eta sustatuz. 

Ildo horretako ekintzak egiten jarraitzea aurreikusten da. 
 

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

balioesteko neurriak sustatzea. 

Azelaingo jauntxoen erraldoi bikotea sortzea aurreikusten da miniaturetan. 
Burdina Taldearekin elkarlanean jarraitzea aurreikusten da, ondarea birgaitzeko. 

 

54. Goikoplazan dagoen espazio estaliaren beharrari erantzuna ematea. 

Proiektu hau martxan jartzea aurreikusten da. 
 

55. Bazkardoko pilotalekua berriztatzea eta egokitzea. 

Ekintza hori egitea aurreikusten da. 
 

56. Rikardo Arregi eta Agustin de Leitza arteko bidegurutzean biribilgune bat 

egitearen bideragarritasuna aztertzea. 

Biribilgunea eraikitzeko obraren lizitazioa eta esleipena aurreikusten dira. 
 

58. Klimaren aldaketaren aurkako Ekintza Plana martxan jartzea. 

Klima-aldaketara egokitzeko plana egitea aurreikusten da. 
 

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

jaietan eta loturak beste garraio-zerbitzu publiko batzuekin, ospitaletakoekin, 

besteak beste. 

Ekintza honetan urratsak ematen jarraitzea aurreikusten da. 
 

61. Herri bideak egokitzeko eta konpontzeko urte anitzeko inbertsioa 

bultzatzea. 

Hainbat bide publiko konpontzen jarraitzea aurreikusten da. 
 

62. Alzheimerraren Egunaren inguruko jardunaldiak egitea. 

Ekintza hori egitea aurreikusten da. 
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64. Rikardo Arregi Saria (RAKS) sendotzea eta kazetaritza eta komunikazio sari 

bikoitza sustatzea. 

Ekintza hori egitea aurreikusten da. 
 

65. Energiaren kontsumoa murrizteko eta energia berriztagarriak sartzen 

laguntzeko neurriak hartzea. 

Udal-eraikinen eta udal-ibilgailuen energia-kontsumoen analisia egitea 
aurreikusten da, baita karga-puntu elektrikoak instalatzea ere. 
Ibilgailu elektrikoen lizitazioa aurreikusten da. 
Komunitate energetikoa eratzeko lehen urratsak ematea aurreikusten da. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


