PLENTZIAKO 2015-2019 LEGEALDIRAKO PLANA
MISIOA
Plentziako Herri Administrazioa hautetsiz eta profesionalez osatuta dago, eta denak ari dira lanean
herritarren bizi-kalitatea hobetzeko eta herritarren arteko bizikidetza errazteko.
Plentziako zerbitzuak eta lanak kudeatu, herritarrak ondo bizi daitezen.
BISIOA
Guri zuzentzea egokitu zaigun Administrazio hau zuen Udala da, irekia, hurbila eta inklusiboa. Adi
gauzkazue eta prest gaude zuekin parte hartzeko, bulegoan nahiz auzoan.
Udala gardentasunean eta herritarren parte-hartzean oinarritzen da, eta bere burua etengabe
ebaluatzen du hitzartutako helburuak lortzeko.
BALOREAK
Elkartasuna gizakien artean eta baita ere animaliekin eta naturarekin, ezberdintasunen errespetua,
enpatia eta entzute aktiboa izango dira gure gidalerroak Plentzia bizitzeko toki paregabe bihurtzeko.
ZEHARKAKO ARDATZ ESTRATEGIKOAK
- Gardentasuna eta herritarren parte-hartzea bultzatu aurrekontuak prestatu eta kudeatzean.
-

Berdintasuna sustatu.

- Kultura eta kirolaren aldeko apustua egin, gizakiarentzako jarduera osasuntsu, hezitzaile eta
aberasgarriak diren aldetik.
- Irisgarritasuna eta jasangarritasuna hobetzeko hiri eraldaketak abiatu.
- Euskaraz bizi.

- Herri solidarioa izan eta gure ekarpena egin Euskadiko gatazka politikoa konpontzeko.
- Turismoa, herriko ekonomia eta enplegua bultzatu.
- Bai udal hautetsien, bai udal langileen prestakuntza eta inplikazioa sustatu, ardurak hartzea eta
talde-lana indartuz.

HELBURU
ESTRATEGIKOAK

GARATU
BEHARREKO
ESTRATEGIAK

Parte-hartze plana

Herritarren parte
hartzea finkatu

Herritarrekiko
komunikazioa
bultzatu
Udaleko lana
gardenago bihurtu

Plentzia herri eroso
bihurtu

Gune degradatuak
identifikatu, beren
egoera hobetzeko

Kultur eta kirol
programa propioa
Plentzia biziberritu

EKINTZAK EDO JARDUERA
PLANAK
Dokumentu batean jaso herritarren partehartze arloko ekintzak eta irizpideak.
Parte-hartze batzarrak egin
Audientzia-eskubidea bermatu
alkatearen eta zinegotzien aldetik
Lan Batzorde Bereziak arloka abiarazi
Ekintzak burutu herritarrei Udalaren
proiektu nagusiei buruzko informazioa
zabaltzeko eta beren iritzia jasotzeko
Parte-hartzea bultzatzeko tresna
teknologikoak martxan jarri
Kode Etikoa bete
Garatu beharreko esparruak identifikatu
udal kudeaketa gardenagoa izan dadin
Neurriak hartu gardentasuna handitzeko
Geltoki ingurua: udalaz kanpoko
erakundeekin koordinatu gune hori
berroneratzeko
Bide seguruak ikastetxeetara
Burdinbideak katalogatu eta konpondu
Kale-bizitza eta udal instalazioak
dinamizatzeko ekintzak
Jarduera bereziak egin plentziartasun
sentimendua indartzeko (Plentziako
Mendeurrena, herri senideekiko

2015 2016 2017

Sinergiak bilatu
gure kultur eta kirol
eragileekin

Zerbitzuak hobetu

Lan bateratua
BFAko eta EJko
dagozkien Sailekin
Zerbitzu propioen
optimizazioa
bultzatu
Ahalegina egin
zerbitzuak
Gorlizekin
mankomunatzeko
Euskararen erabilera
sustatu
Kirol instalazioak
hobetu

Familia eta lan
bizitzaren arteko
bateragarritasuna
bultzatu
Baserritarren azoka
bultzatu

harremanak [Ternuako Plasentia])
Merkatari eta Ostalari Elkartea sustatu
Herriko kultur eta kirol elkarteen
ekimenak sustatu eta bultzatu
Komunikazio kanpainak
Azokak [Gazta Azoka] eta bestelako
ekintzak bultzatu, lankidetzan arituz
udalaz kanpoko erakundeekin
Lokal egoki bat bilatu jubilatuentzat

Elkarrekin partekatu zabor bilketa,
ekintzetako tarifak, bide konponketak,
udal instalazioak, e.a.
Egitarau bat prestatu euskara bultzatzeko
bai Udaletxe barruan, bai kanpoan.
Gabeziak, arazoak e.a. identifikatu eta
konpondu (futbol eta rugby zelaia,
arraunketa eta piragua instalazioak, Jai
Alai frontoia…)
Zerbitzuak hobetu neguan (bilatu lokal
estaliak eta bultzatu jadanik badaudenak
[aterpea])
Arreta eman Hiltegiko baserritarrei eta
beren beharrei erantzun
Identifikatu elkarteei lagatako udal

Elkarteentzako
lokalen kudeaketapolitika optimizatu
Elkarte-sarea biztu
eta indartu

Elkarte eta Kluben
Erregistroa sortu
Diru-laguntzak
emateko prozedura
malguagoa,
azkarragoa eta
eraginkorragoa sortu

Turismoa, herriko

lokalak, eta hitzarmen baten bidez
eguneratu lagapen-baldintzak
Lizitaziora atera Jai Alai frontoiko
taberna
Arautu Errotabarriko kirol lurren
emakida Bizkaiko Kosta Demarkazioaren
aurrean eta Madrileko Ingurumen
Ministerioaren aurrean
Identifikatu lokalen aldetik elkarteek
dituzten gabeziak eta eskariak
Erregistro bat sortu elkarteekiko
tramiteak azkartzeko
Prozedura berrikusi eta behar diren
doiketak egin
Aplikatu diru-laguntzak banatzeko
ordenantza

Elkarte eta gizarte
Diru-laguntzak eman elkarteei eta gizarte
ekintzak bistaratu eta taldeei
sustatu
Enplegu eta toki garapen arloko
laguntzak eta diru-laguntzak kudeatu
Udalaren Enplegu
Langabetuen errolda bat sortu
Plana prestatu
Aztertu Plentzian dagoen langabezia
Merkatari eta Ostalari Elkartearekin
batera lan egin herriko langabetuak
kontratatzeko

ekonomia eta
enplegua bultzatu.

Langabetuen
elkarteak bultzatu
Enpresa proiektuak
erakarri eta bultzatu

Jai antolaketa
zehaztasun
gehiagorekin egin

Prestakuntza eta ezagutza topaketak
antolatu langabetuekin.
Koordinazioa langabetu elkarteekin.
Arpillaoko aparkalekuko zabalgunea
ustiatu

Turismo plan bat garatu Plentziarako
Turismo eskaintza
Turismo seinale berriak jarri
bultzatu
Balioa eman Alde Zaharrari
Turismoarekin lotutako proiektuak
Merkatari elkartearen ekintzak
Herriko merkataritza subentzionatu
sustatu eta bultzatu
Lehiaketak eta promozioak egin
Hirigintzako lanak egin herriko
merkataritza bultzatzeko
Ekintzak antolatu herriko merkataritza
modernizatu eta garatzeko ekimenei
laguntzeko
Jaietarako behar diren ekitaldi
(instituzional nola partikular) guztien
plan xehatu eta ireki bat prestatu.
Jaien gaineko
Memoria orokor bat (bere eranskin
dokumentuen
ekonomiko eta guzti) egin eta urte
artxiboa egin.
amaieran aurkeztu.
Lantzean behin herritarrei irekitako
batzarrak egin, gai-zerrendak aldez
aurretik zehaztuz eta batzarren ostean
dagokion akta jasota.

Jaietan errespetua

Promozio eta publizitate bideak zabaldu
(udalaren web orria, sare sozialak, app,
egitarauak eta kartelak, e.a., etc.). Udal
emaila kexa eta proposamenetarako.
Jaietarako lantalde berezi bat eratu
Egoki koordinatu
(Brigada, negoziatu gain-saria). Lanaren
banaketa.
udal langileekin.
Plangintza.
Behar besteko aurretiaz planifikatu eta
jakinarazi udal teknikariei eta udaltzainei
egin nahi diren ekintzak, arazo barik
gauzatu daitezen.
Lehentasuna eman herriko
merkataritzari, herriko taldeei, boluntario
Elkarlanean aritu
eta txosnei, eta elkarrekin lan egin
inguruko agenteekin. gauzak hobetzeko erak bilatzeko.
Jaien inguruko ekintzen gardentasuna
hobetu; kontratazioak, zaratak, espazio
publikoaren okupazioa, sariak, oinarriak,
e.a. Irudimena baliatu zarrastelkeria
mozteko.
Neurri bereziak higiene eta garbitasun
arloan (enpresan) eta segurtasun arloan
(Udaltzaingoa). Errefortzu puntualak
behar direnean (koktelak eta prozesioa).
Legealdiko gai transbertsalek izan
dezatela tokia jaietan: herritarren partePlan espezifikoak
hartzea (indartu Jai Batzordea), genero
arloka garatu (parte- berdintasuna, euskara, ingurumena, e.a..

sustatu

hartzea,
berdintasuna,
euskara, ingurumena
eta inklusioa)

Udal Memoria
zaindu eta
ezagutarazi

Azterketak egin eta
ezagutarazi

Zuzeneko lankidetza albo-herriekin
(Isuskitza-Gatika, Gorliz-Andra Mari,
Bilbo-San Antolin).
Guneak zabaldu, eta beste nazionalitate
batzuetako jendearen parte-hartzea
bultzatu.
Gure oraintsuko memoria historikoarekin
zerikusia duten gertakariak ospatu,
argitalpenak zabaldu, e.a..

LURRALDEA
HAPOren tramitazioa bukatu: idazketa
Hiri Antolaketako
Plan Orokorra
taldearekin koordinatu eta herritarren
ahalik eta herritarren kontsultei erantzun
partaidetza
handienarekin onartu
Ordenantzak idatzi
Hirigintza arloko udal ordenantzak idatzi
Hirigintzako aldeak
arautu eta legeztatu

Ordenantza propio
Arlo horretako araudia betearazteko
bat prestatu
Eraikinen Ikuskapen
Teknikoari buruz
PLENBISA
Birgaitze lanetarako laguntzak bilatu
Birgaikuntzako
Hirigintza Sozietatea
abiarazi
Alde zaharra
Faseka esku hartu Alde Zaharrean (kultur

Mugikortasuna eta
irisgarritasuna
hobetu

birgaitzeko proiektua ondasun eta multzo monumental
burutu
izendatutako gunea da)
Fiskalizatu eta kontrolatu Alde Zaharreko
eraikinetako zaharberritze eta birgaitze
lanak
Istripu larriak prebenitu gure herrian,
Udalaren Larrialdi
behar diren neurri zuzentzaileak
Plana berrikusi
aplikatuta. Behin istripua gertatuz gero,
interbentzio prozedurak finkatu ezbeharra
gainditu ahal izateko.
Itsas-adarretik
Lankidetzan aritu Kosta
Isuskitzara doan
Demarkazioarekin proiektua egin eta
erreka-ertzeko
gauzatzeko.
paseabidea bultzatu
Irisgarritasun Plana Plan hori gaurkotu mugikortasun eta
gaurkotu
irisgarritasun gehiago irabazteko
Bizikletentzako sarea Uribe Kostako Mugikortasun
hobetu
Jasangarriko Plan Mankomunatua aztertu
eta garatu
Auzobideak
Garbitu eta konpondu beharreko bideen
inbentariatu, garbitu inbentarioa egin
eta atondu
Auzobideak garbitu eta txukundu
Hondakinen bilketa- Diagnostiko bat egin jakiteko zein den
sistema hobetu
Plentziaren egoera hiri-hondakinei
dagokienez
Interes naturaleko
elementuen

inbentarioa egin
Ingurumenaren
Errekatxoetako
hobekuntza bultzatu arazoak identifikatu

Lankidetzan aritu Uraren Euskal
Agentziarekin erreka bazterrak hobetu eta
mantentzeko
Kaleko argiak hobetzeko lanen bigarren
fasea abiarazi, helburutzat harturik
energia aurreztea eta argi-kutsadura
Energia aurrezteko gutxitzea
neurriak bultzatu
Argiztapen eraginkorra jarri udal
eraikinetan (padel pistan, Jai Alai
frontoian…)
Argiztapen mapa bat prestatu
Ekosistema naturalak Biotopo-aitorpena udalaz gaindi bultzatu
zaindu eta hobetu

Udal azpiegiturak
hobetu

Bide eta eraikinetan
egin beharreko
ekintzen inbentarioa
egin
Udal eraikinak
elkarrekin lotu
teknologikoki

Konponketa premian dauden udal bide
eta eraikinen inbentarioa egin,
deskribatuz elementu horien egoera eta
beharko luketen lana
Elkarrekin konektatu hiru eraikin zuntz
optikoaren bidez

Erabiltzen ez diren
udal ondasunak
identifikatu
Kale-altzariak
hobetu

Etxebizitzak, aparkalekuak, trastetegiak,
e.a.: horien erabilera optimizatu,
errentagarriagoa izan dadin
Haur parkeak berritu eta mantendu, parke
bio-osasungarri bat sortu …

Udalaren
mantenimendua
planifikatu

Brigadaren eta azpikontraten lana
planifikatu
Mantentze eta konponketa lanak egin
herriko bide publikoetan

ANTOLAKETA
Herritarren Arreta
Zerbitzua indartu
Herritarren Arreta
Zerbitzua indartu
Udal zerbitzu
telematikoak
emendatu

Herritarren Arreta Integraleko Zerbitzua
sortu
Herritarren Arreta Zerbitzuko bulegoa
atontzeko proiektua eta obrak idatzi eta
gauzatu.
Tramiteen Eskuliburua garatu
Web orria aldatu, irisgarriagoa eta
erabilerrazagoa egiteko
Zerbitzu gehiago jarri modu telematikoan
kudeatzeko eran
Udal zerbitzuen gutuna prestatu

Zerbitzu gutunak
prestatu
Espedienteen
Tramiteen gidaliburua prestatu
kudeaketa hobetu eta Tramite ohikoenak berrikusi eta erraztu
Antolakuntza hobetu erraztu
Udal organigrama
optimizatu

Udal organigrama berrikusi, tresna
eraginkor bihurtu dadin udal-lana
egiteko.

Talde-lana eta
zeharkakotasuna

Talde-lana eta zeharkakotasuna
indartzen duten ekintzak garatu

bultzatu
Giza taldea garatu

Eraginkortasun
ekonomikoa

Prestakuntza eman
antolakundeko kideei
Lidergo gaitasunak
irakatsi
Kudeaketa
ekonomikorako
tresnak garatu

Langile publikoentzako prestakuntza
programa bat diseinatu

Sistema berri bat moldatu aurrekontuak
prestatzeko eta kudeaketa ekonomikoko
programa erabiltzeko

