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Ardatz estrategikoak
1.HELBURUA:

UDALA HERRITARRAKAZ HERRITARRONTZAT
Udal kudeaketa, partehartzea eta komunikazioa

2.HELBURUA :

PATXADAZKO HERRIA
Hirigintza garapen atsegina eta jasangarria bultzatu

3.HELBURUA: IGORREZTAR GUZTIONTZAKO HERRIA
Umeak, gazteak, beteranoak, berdintasuna

4.HELBURUA: IGORREN LAN EGIN ETA ONDO BIZI
Enplegua/merkataritza /osasuna eta ongizatea
5.HELBURUA: IGORRE EUSKALDUN ETA DINAMIKOA
Kultura, kirola, euskera eta hezkuntza

ARDATZ ESTRATEGIKOA

HELBURU ESTRATEGIKOA

1.UDALA HERRITARRAKAZ HERRITARRONTZAT

UDAL LANPOSTUEN
EGONKORTASUNA ETA
EGUNERATZEA

EKINTZA HILDOAK

EKINTZA ZEHATZAK 2017

*Egun interinitate bitartez dauden
kontratuak (kontsolidatuta
daudenak) egonkortu
*Aguazilaren EPEa
*Barne promoziorako deialdiak
*Formakuntza plana
*RPTak ondorioztatzen dituen
*Pertsonalgoaren
berantolaketa
(baditu) postu berriak sortu
plana gauzatu
*RPT ari egokitzeko beharrezko
promozioak eta formakuntza
*Udal langileen jubilazioa
aurreikusi eta jubilazio plana
burutu.

PROZESUEN BIDEZKO
KUDEAKETA : UDALA
HERRIARI BEGIRA JARRI

UDAL KOMUNKAZIOA
HOBETU.
PARTEHARTZEA
EGONKORTU

·Lanpostu bakoitzaren funtzioak
eta prozedurak definitu
·Organigrama berria proposatu:
HAZ, kirol eta kultur esparruan
aldaketak
.Zerbitzu gida definitu
·Indikatzaileak martxan jarri eta
publiko egin

*HAZ martxan jarri. Adaministrari
plaza berria sortu.
*Udal irudia landu, dokumentuak
unifikatu.
*Prozesuen mapa burutu eta
indikatzaileak jorratu. Prozesuen
arduradunak izendatu.

*Web orria Biscaytikekin elkarlanean
*Web orriaren eguneraketa burutu landu
*Sare sozialen erabilera azterketa *Gardentasun atala jorratu
*udal aldizkaria egonkortu
*Udal aldizkarian egindako lanen
*Gardentasun portala martxan
berri eman eta gastuak zehaztu,
jarri
aldizkariak urtaroka
*Herritarrengana heltzeko APPak
aztertu
*Herrian dauden PH foro ezberdinei
beharrezko baliabideak eta
publizitatea eman

ARDATZ ESTRATEGIKOA

HELBURU ESTRATEGIKOA

2.PATXADAZKO HERRIA

HERRITARREK BERTAN ETXEA
EUKITZEKO AUKERA
BERMATU

NATUR BALIABIDEEN
ERABILERA ERAGINKORRA
ETA JASANGARRIA BULTZATU

IGORRE HERRI EROSO,
IRISGARRI ETA ATSEGINA
BIHURTU

EKINTZA HILDOAK
Igorren etxebizitzen egoera

nola dagoen aztertu
Udal etxebizitza politika

definitu hiri antolamendu plangintza
orokorra oinarritzat hartuz, herriak
dituen baliabideak aztertu eta
ekintzak zehaztu eta martxan jarri.

EKINTZA ZEHATZAK 2017
-etxebizitza hutsen diagnostikoa
-NN.SS onarpena
- IBIaren zergarekin etxe hutsen alokairua bultzatu.
-etxeen padroia eguneraTU

-Udal agenda 21 foroa sustatu
-Agenda 21 II.Ekintza plana onartu
Agenda
21
plana
ardats
-Larraganeko aisialdi gunea txukundu.

Landa eremuaren garapena -Hondartza flubiala proiektua egin

eta erabilera aztertu
-105 auzuneko erreka bazterra proiektua egin
Herriko uraren zikloa,
-Garakoiko errekaren enkauzamendua amaitu

hasieratik bukaerara, osatu eta
-Udal eraikin publikoetan energiaren erabilera
saneamendu sarearen azterketa egin gutxitzeko mekanismoak jarri.

hondakinen kudeaketa eredu -KOBAZULOEN babesa eta azterketa bultzatu.
ezberdinak aztertu
-herriko ibilbideen proiektua
-Zuhaitz eguna antolatu
Mugikortasun plana eguneratu -- Lehendakari Agirre kalean fase egingarri ezberdinak

eta trafiko arazoak bideratu
diseinatu eta herritarrekin kontrastatu.
Gune publikoen azterketa egin -Loteriako zebrabidea

hauen erabilpena indartzeko.
-Komun publikoen birzabaltzea
Herri bideen katalogoa
-Orobitik Arantzazura oinezko eta bizikletentzako bide

gaurkotu eta osatu; eta bideen
bat zabaltzea
mantentzea bermatu
-Gezalara oinezbidea
-Elexaldeko argiztapena berrikusi
 auzobatzarretan egindako
eskaerak burutu (ahal den neurrian) -Terrazen erabilera arautzen duen ordenantza martxan
jarri
-N-240 herriarentzat hartu: garbeko espaloia proiektua
-Aterri Proekttua lantzen hasi
-Eskoletako patoaren berrantoolaketa proiektua
burutu
-BIDEBARRIko parkea estaltzeko proiektua prestatu
-Txaparron aurreko parkean umeen jolasak estali

3.-IGORREZTAR GUZTIONTZAKO HERRIA

ARDATZ ESTRATEGIKOA HELBURU ESTRATEGIKOA

EKINTZA ILDOAK
EKINTZA ZEHATZAK 2017

Emakumeen jabekuntza gauzatzeko
-Antzerkiaren bidezko jabekuntza
pausuak eman: herri zein bailara mailako
jabekuntza eskolak
-Arratako jabekuntza eskolan parte
Aurrekontuak eta udal administrazioa hartu

genero ikuspegia txertatu
-Arratiko gizonduz programan partekanpaina bereziak M8,A25
hartu
BERDINTASUNA SUSTATU

emakume migratuak
-Martxoak 8/azaroak 25 kanpainak.

emakumeengan
kirola
sustatu
-Berdintasun alorreko formakuntza

2. plana garatu
udalean: teknikari eta zinegotziei

-Hiri debekatuaren maparen ekintza
 Eskola eta institutuarekin batera
hezkidetza landu
ildoak zehaztu

GAZTEENTZAKO AISIALDI
EKINTZAK BULTZATU GAZTE
PARTE-HARTZAILEAK

UMEEN AISIALDIRAKO
EKINTZAK

Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak -AISIGUNE proiektua

eta azpiegiturak aztertu eta balizko
-MARATU programa jarraipena
neurriratzea egin eragile ezberdinak kontuan -Elkarbizitza mahaia sortu udal eta
izanik
institutu eta eskolaren artean.
Haur eta nerabeetan n elkarbizitza

kontzeptuak landu
Alor honetan dauden dirulaguntzen

gaineko azterketa
-Diako parkearen estalkia
 Ludotekan kokapena aztertu eta 3
urtekoen ezkaintza
-Ludotekako sarreraren birplanteaketa
Euria
denean
umeak
egoteko
leku
3urteko gelakoen lekualdatzea

alternatiboak topatu
Udaleku eskaintza eta kudeaketa

aztertu


BETERANOAK
ZAHARTZE AKTIBOA
SUSTATU

Adineko pertsonen atentziorako Plan

-“Ciudades amigables” programan

diagnostiko fasea jarraitu (hurrengo 4
Estrategikoa, zerbitzuen mapa egokitu
gaiak)
Zahartzaro aktiboaren sustapena

-Jubiluekin batera, formakuntza saioak
elkarlana
sustatu
Osasun zentroarekin

antolatu: osasun zentruko langileekin
elkarlanean
-Zaintza ez formalak burutzen dituzten
pertsonei bereziki zuzendutako
formakuntza saioak .ZAINDUZ programa

ARDATZ ESTRATEGIKOA HELBURU ESTRATEGIKOA

4.-IGORRE LAN EGIN ETA ONDO BIZI

ARDATS ESTRATEGIKOA

EKINTZA HILDOAK

EKINTZA ZEHATZAK 2017

Herrian enplegua sustatzeko ekintzak martxan jarri

Eskualde mailan bideratutako mahaian gure parte

hartze aktiboa bideratu.
-BEHARBIDE PROIEKTUAREN V. fasea:
Erakunde desberdinen laguntza ekonomikoak
-Merkatariekin herriko kontsumoa sustatzeko

bideratu enplegua sustatzeko.
kanpaina antolatu: BONO DENDA
Helduen prestakuntza jarraitua, eta hauen
-ERROTA indartu eta sustatu

garapen pertsonal eta profesionala bultzatzeko Udalak
aurrera eraman ditzakeen ekintzak identifikatu eta
hauek abian jarri
Herrian zein industria eta enpresa mota

dauzkagun aztertu, bailara ikuspegia landuz.
-BEHARBIDE V. FASEA
Enpresa-jarduera berriak erakartzeko
-ERROTArekin bat egin ikerketarako datuak

industrialdea eraberritu.
luzatuz
Enpresa-ekimen berritzailea, bateratzailea,
-Igorreko industrialdea eraberritzeko proiektua

jasangarria… aitortuko duten egintzak sortzea.
burutu eta fase ezberdinak zehaztu.
Egiten ditugun kontratu eta erosketetan bertoko -Industrialdearen mantenurako entitate baten

enpresak, pertsonak kontuan izatea, legearen
sortzea bultzatu.
esparruaren barruan.
Plazako azokaren eta kale salmentaren araudia
-Jabari publikoaren erabilera arautzen duen

Herriko erkatal bizia suspertu,(Kanpaina berezia) ordenantza aldaketak martxan jarri

-Merkatarien kanpaina bereziak
HELBURU ESTRATEGIKOA

ENPLEGUA SUSTATZEKO
ESKUALDEKO FORMULAK
BULTZATUZ

HERRIKO BALIABIDEEKIN
ENPRESA EKIMENAK
SUSTATUZ
3.1BERDINTASUNA

EKINTZA ILDOAK

EKINTZA ZEHATZAK 2017



Emakumeen jabekuntzan gauzatzeko pausuak eman: herri zein bailara mailako jabekuntza eskolak



Aurrekontuak eta udal administrazioa genero ikuspegitik aztertzeko

-igorreko jabekuntza eskola indartzen jarraitu: Miriam herbonen tailerrak,



Egun esanguratsuetako kanpina bereziak: martxoak 8, azaroak 25, miatzak 17....

-arratako jabekuntza eskolan parte hartu



Herrialde ezberdinetatik etorritako emakumeen foroa

-OSasuna eta emakume kanpaina



Beste erakundeek proporsatutako ekimenetan partehartu: beldur-barik....

-martxoak 8/azaroak 25 kanpainak. KUltur programazioan gai honen inguruko tematika egonkortu



Maratu, udaleku eta ludotekarekin elkarlanean formakuntza Emakumea eta kirola

-berdintasun alorreko formakuntza enpresa, elkarte eta heziketa reglatuan.



kultura, euskara, kirola eta gazteria azpi-sailak bat eginik komunak diren egitekoak, proiektuak, lan-moduak,… zehaztuz .



Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak eta azpiegiturak aztertu eta balizko neurriratzea egin eragile ezberdinak kontuan izanik

ITSASO

-Zinegotzien formakuntza

-beldur barik kanpaina jaietan

3.2.GAZTEAK

KALE BIZITZA INDARTUZ
HERRIKO KOMERTZIOA
DINAMIZATZEKO

ONGIZATEA

3.3.-UMEAK

3.4.BETERANOAK

NAIARA

Dirulaguntzen gaineko berazterketa

Gizarte zerbitzuen mapa berriak dakartzan

ondorioetara egokitu
Egunerokotasunean agertutako arazoei aurre

egiteko ahalmena bermatu.
Giza-baztertze arriskuan dauden pertsonen

inguruko ekintzak burutu

OSASUNA

ITSASO

-Eguneko zentroaen azterketa burutu,
proposamena landu eta mankomunitatean
aztertu
-Ortu sozialen proiektua guzatu ahal zateko
pausuak



HAur eta nerabeetan n elkarbizitza kontzeptuak landu



Sustapen sailaren ikuspegi bateratua bultzatu eta egunerokotasunean gauzatu; kultura, euskara, kirola eta gazteria azpi-sailak bat eginik komunak diren egitekoak, proiektuak, lan-moduak,… zehaztuz



Euria dagoenean umeak egoteko leku alternatiboak topatu

Osasun komunitarioa landu, eskolan eta elkarte
ezberdinak inplikatuz.
Herriko osasun zentroarekin ditugun erlazioak

sendotu
Osakidetza aurrean gure bailaran dauden ekitate

urraketak aldarrikatu.
AINHOA

-AISIGUNE proiektua egin

-MARATU programa

-Elkarbizitza mahaia sortu udal eta institutuaren artean.

-DIAKO PARKEA ESTALI: PROIEKTUA ETA KONTRATAZIOA (Beinat)

Osasun hezkuntza lantzeko anbulategiko
Pantailen proiektua
-Kirol jarduera osasuntsua burutzeko, kirol
medikuntza probak
-Igorre bihotz-babes gune izendatu, herritarrak
BBB tekniketan jabegotu



Udaleku eskaintza eta ludoteka eskaintzak aztertu



Adineko pertsonen atentziorako Plan Estrategikoa diseinatu: egun Udalak Arlo asistentzialean eskaintzen dituen zerbitzuen eta programen egoera aztertu, beharrak identifikatu eta hobekuntza proiektuak definitu.



Zahartzaro aktiboaren sustapenerako ildo estrategikoak eta hauen bideratzea sustatu.



Adineko pertsonak beraien etxeetan kalitatea bermatzen den baldintzatan mantendu ahal izateko



Udalak bere eskumenean dauden irizpideak eta ekintzak sustatu.

-“Ciudades amigables” programan sartu: plana diseiñatu

-Jubiluekin batera, formakuntza saioak antolatu: osasun zentruko langileekin elkarlanean

-Zaintza ez formalak burutzen dituzten pertsonei bereziki zuzendutako formakuntza saioak

ARDATZ ESTRATEGIKOA HELBURU ESTRATEGIKOA EKINTZA ILDOAK

KULTUR ONDAREA

ARDATS ESTRATEGIKOA

5.-IGORRE EUSKALDUN ETA DINAMIKOA

EKINTZA ZEHATZAK 2017

Ondarearen (Ondare megalitikoa,

arkitektonikoa, artistikoa, historikoa,
-Elgetzun, san kristobal ermitako indusketak burutu . Foru
fotografikoa, eta abar) katalogoa osatzea aldundiarekin indusketak adostu eta finantziazioa lortu.
eta herritarren artean informazioari
-Herriko ibilbideen Panelak osatu.
zabalkundea ematea.
- Herriko kobazulo, Iturri eta toki berezien katalogoa osatu
Udalak dituen hainbat gunek turismo eta herritarrengan zabaltzeko tematika bat landu.

eta aisialdirako izan ditzaketen aukerak
(mitología…)
aztertu, identifikatu eta proiektuak
gauzatu.
-1937 ko Bonbardeaketaren ikerketa osatu.
Herriko historia, ondasun eta

ohiturekin lotuta dauden gaien inguruko
PROIEKTU zehatzak sustatu
HELBURU ESTRATEGIKOA

EKINTZA ILDOAK

EKINTZA ZEHATZAK 2017

Emakumeen jabekuntzan

gauzatzeko pausuak eman: herri
zein bailara mailako jabekuntza
eskolak

Aurrekontuak eta udal
-igorreko jabekuntza eskola indartzen

administrazioa genero ikuspegitik jarraitu: Miriam herbonen tailerrak,
aztertzeko

Egun esanguratsuetako

kanpina bereziak: martxoak 8,
azaroak 25, miatzak 17....

-arratako jabekuntza eskolan parte
hartu

Herrialde ezberdinetatik

etorritako emakumeen foroa

-OSasuna eta emakume kanpaina

Kultura batzordea egonkortu.

Elkarteekiko erlazio zuzena,

eskariak… egiteko protokoloak zehaztu
 Kultura kalera atera
 Ekintza berezietako batzordea eratu
Beste erakundeek

proporsatutako ekimenetan
partehartu: beldur-barik....

KULTUR ESKAINTZA

-martxoak 8/azaroak 25 kanpainak.
KUltur programazioan gai honen
inguruko tematika egonkortu

Maratu, udaleku eta
-berdintasun alorreko formakuntza

ludotekarekin elkarlanean
enpresa, elkarte eta heziketa reglatuan.
formakuntza Emakumea eta kirola

ITSASO

3.1BERDINTASUNA

-Zinegotzien formakuntza

-beldur barik kanpaina jaietan

-Kulturetxeko erabileraren protokoloak diseñatu eta
difusioa egin.
-Kultur aurrekontua desberdindu (programazioa/ekintzak)

kultura, euskara, kirola eta -AISIGUNE proiektua egin

gazteria azpi-sailak bat eginik
komunak diren egitekoak,
proiektuak, lan-moduak,…
zehaztuz .

NAIARA

3.2.GAZTEAK

AISIALDIA

Udalak eskaintzen dituen

zerbitzuak eta azpiegiturak aztertu
eta balizko neurriratzea egin
eragile ezberdinak kontuan izanik

-Kirol instalazioak egokitu: urbieta zelaiko belarra, sareak,
Erabilera anitzeko guneak sustatu
itxitura , boulderreko koltxonetak
 Kirol gune ezberdinen egokitzapena eta -Errugby zelaiaren aldagelak hobetu
-Kiroldegiko dutxetako arazoari konponbidea eman.
mantenimendurako plangintza egin.
-Kirola edonon sustatzeko ekintzak antolatu eta
ekipamenduak ezarri.
Euskara Planaren jarraipena
- UEMAn sartzea bultzatu eta bertako teknikariekin

Udal barruko euskararen
denboran zehar lortu beharreko helburu partzialak ezarri

normalizazio planaren egoera erreala
eta landu.
ezagutzeko azterlan bat egin,
-Udal liburutegiaren aldaketa proposamena (umeen
Euskarazko hedabideak lagundu eta txokoa…)

udal liburutegian euskarako edukiak
-Euskera batzordearen izaera juridikoa egonkortu
badaudela eta eguneratuta ditugula
-INBIU 2017
bermatu
-Euskeraren eguna
Euskal kultur produkzioa sustatu

HAur eta nerabeetan n

elkarbizitza kontzeptuak landu

KIROLA

Jaiak/olentzero/ihauteriak/auzoetako jaiak

-MARATU programa



-Elkarbizitza mahaia sortu udal eta
institutuaren artean.

Sustapen sailaren ikuspegi

bateratua bultzatu eta
egunerokotasunean gauzatu;
kultura, euskara, kirola eta
gazteria azpi-sailak bat eginik
komunak diren egitekoak,
proiektuak, lan-moduak,…
zehaztuz

Euria dagoenean umeak
-DIAKO PARKEA ESTALI: PROIEKTUA ETA

egoteko leku alternatiboak topatu KONTRATAZIOA (Beinat)

EUSKERA

3.3.-UMEAK

AINHOA

Udaleku eskaintza eta

ludoteka eskaintzak aztertu

Adineko pertsonen

atentziorako Plan Estrategikoa
diseinatu: egun Udalak Arlo
asistentzialean eskaintzen dituen
zerbitzuen eta programen egoera
aztertu, beharrak identifikatu eta
hobekuntza proiektuak definitu.

Zahartzaro aktiboaren
-“Ciudades amigables” programan

sustapenerako ildo estrategikoak sartu: plana diseiñatu
eta hauen bideratzea sustatu.

3.4.BETERANOAK

ITSASO

Adineko pertsonak beraien

etxeetan kalitatea bermatzen den
baldintzatan mantendu ahal
izateko

Udalak bere eskumenean

dauden irizpideak eta ekintzak
sustatu.

-Jubiluekin batera, formakuntza saioak
antolatu: osasun zentruko langileekin
elkarlanean

-Zaintza ez formalak burutzen dituzten
pertsonei bereziki zuzendutako
formakuntza saioak

HEZKUNTZA

Eskola zein institutuko foro

ezberdinetan udalaren parte hartzea
bermatu

-Eskola handitzeko obren jarraipena
-Patioaren berrantolaketa proiektu
-elkarkidetza mahaia dinamizatu

