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 “Sortu egin behar da 
aukera, etortzeko zain 

egon gabe”  

(Francis Bacon). 



Kudeaketarako tresna 

////// ¿zertarako legealdi plan bat? 

⁄ Arlo bakoitzaren helburuak ezarri eta 
lehenesten ditu. 

⁄ Udal Aurrekontuak egitea errazten du, 
baliabideak aldez aurretik lehenetsitako 
helburuen arabera arrazionalizatzean eta 
banatzean haiek egiteko oinarrizko 
elementua bihurtzen delako. 

⁄ Gobernuaren lana errazten du, haren bide 
orria bihurtzen delako. 

⁄ Betetze-maila neurtzea ahalbidetzen du, 
bai herritarren aldetik baita oposizioaren 
aldetik ere. 

⁄ Kudeaketa publikoan gardentasunaren eta 
parte hartzearen ikurra bihurtzen da. 



xedea: zertarako gaude? 

////// xedea 

“Gobernu talde honen 
Xedea legazpiarren, bisitan 
etorriko diren eta gure 
udalerrian lan profesionala 
gauzatzeko interesa agertuko 
dutenen beharrei eta 
itxaropenei erantzuna 
ematea da. Haiek dira, 
bikaintasuna eta berrikuntza 
helburu izanik, lanean ari 
den gizatalde profesionalak 
eskaintzen dituen udal 
Zerbitzu publiko 
eraginkorrak prestatzearen 
ardatz nagusia.” 



ikuspegia: izan nahi duguna 

////// ikuspegia  

Nahi duguna da Udalak Legazpi egitea… 

⁄ bizi kalitatekoa 

⁄ etorkizuna eskainiko duena 
 lanarekin 

 etxebizitzarekin 

 gizarte zerbitzuekin 

⁄ herri bizia 

⁄ herri dinamikoa 

⁄ herri erakargarria 



balioak 

Eraginkortasuna: Lana lehenengo ahaleginean ondo egitea. 

////// balioak 

01 

Balioek Gobernu Talde honen kudeaketan nagusituko diren 
funtsezko eta oinarrizko printzipioak adierazten dituzte 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

Efizientzia: Lana ahalik eta kostu txikienarekin egitea. 

Gardentasuna: Egiten duguna eta zergatik egiten dugun azaltzen dugu. 

 Hurbiltasuna: Herritarren esanetara gaude; haiengan pertsonak ikusten 
ditugu eta ez bezeroak. 

 

Entzute aktiboa: Proposamenak eta eskariak ulertuko ditugu, erantzun 
egokia emateko. 

 

Zintzotasuna: Zuzen eta garbi jokatuko dugu. 

 

Errespetua: Herritarrak entzuten ditugu, haiengan arreta jartzen dugu eta 
haien interesak eta beharrak baloratzen ditugu. 

 

Parte hartzea: Mekanismo desberdinak erabiliko ditugu, legazpiarrek 
politika publikoari buruzko erabakietan parte hartzeko aukera izan 
dezaten. 

 



ardatz estrategikoak 

////// ardatz estrategikoak 

antolaketa 

herritartasuna 

lurraldea 



helburu estrategikoak 

Herritarrekin dugun 
harremana behar bezala 
kudeatu 

////// antolaketa 

01 

Erakundearen egitura hobetu 
eta egokitu 02 

Erakundeko giza kapitala 
garatu, gaitu eta balioetsi 03 

Eremu publikoan gobernantza 
ona, administrazio ona eta etika 
sustatu 

04 



helburu estrategikoak 
Herritarren garapen integrala 
sustatu, zerbitzu eskaintza 
egokia eginez  

////// hiritartasuna 

01 

Herritarren segurtasuna 
bermatu 02 

Konpromisoa sustatu gizarte-
garapena, berdintasunerako 
aukerak eta euskararen 
erabilerarekin  

03 

Udalerriko elkarteak dinamizatu, 
sustatu eta balioetsi 04 

Instalazio eta ekipamenduak 
egokitu, eskuragarriak, 
lagunkoiak eta herritarren 
beharretara egokitutakoak 
izan daitezen 

05 



helburu estrategikoak 

Hiri-berreraketa eta berritzea 
sustatu 

////// lurraldea 

01 

Jarduera ekonomikoen 
hazkundea eta enplegua 
sustatu 

02 

Ingurumen arloko jarduketak, 
legazpiarren bizi-kalitatea 
hobetzeko xedearekin 

03 

Mugikortasuna hobetu eta 
aparkalekuak gehitu, herritarren 
beharrei erantzuteko 

04 



01 

HERRITARREKIN DUGUN HARREMANA BEHAR BEZALA KUDEATU 

⁄ Herritarren arretarako Zerbitzu integrala ezartzea (HAZ) 

⁄ Izapide administratiboen eskuliburua berrikustea eta sinplifikatzea 

⁄ Zerbitzuen katalogo eta  zerbitzu-kartak ekitea 

⁄ Zerbitzu telematikoen katalogoa handitzea 

⁄ Eskaintzen diren zerbitzuak behar bezala jakinaraztea 

⁄ Beste administrazioekin elkarrekin jardutea bultzatzea 

////// antolaketa 



02 

ERAKUNDEAREN EGITURA HOBETU ETA EGOKITU 

////// antolaketa 

⁄ Lanpostuak erakundearen egiturara egokitzea, polibalentzia bultzatuz 

⁄ Kudeaketa-modulu informatiko guztiak, arian-arian integratzea 

⁄ Sinadura elektronikoa ezartzea eta espediente elektronikora jotzea 

⁄ Funtzioak eguneratu eta Jardunaren Ebaluaziorantz urratsak ematea 

⁄ Irudi korporatiboa eta erakundearen egitura berria bateratzea 

⁄ Erakunde osoan euskara lan hizkuntza izan dadin urratsak ematea 



03 

ERAKUNDEKO GIZA KAPITALA GARATU, GAITU ETA BALIOETSI 

⁄ Udal langile publikoentzako Prestakuntza plan bat diseinatzea 

⁄ Udal langileen belaunaldi-errelebo egokia kudeatzeko Plana 
diseinatzea 

⁄ Departamentuen artean langileak trukatzeko programa garatzea 

////// antolaketa 



04 

EREMU PUBLIKOAN GOBERNANTZA ONA, ADMINISTRAZIO ONA ETA 
ETIKA SUSTATU 

⁄ Kode etikoa eta jokaerarena onartzea 

⁄ Gardentasunaren Ataria garatzea eta martxan jartzea 

⁄ Herritarren parte hartzerako estrategiak definitzea, erabakitzeko 
prozesuetan politika publikoak diseinatzerakoan 

⁄ Zerbitzu bakoitzaren kudeaketa adierazleen bidez ebaluatzeko 
sistema zehaztea 

////// antolaketa 



01 

HERRITARREN GARAPEN INTEGRALA SUSTATU, ARLO DESBERDINETAN 
ESKAINTZA EGOKIA EGINEZ 

⁄ Udal talde desberdinetan ariketa fisikoa sustatzea 

⁄ Zahartze aktiboa sustatzea, ahal den autonomia-maila handiena lortzeko 

⁄ Haurrak, nerabeak eta gazteak artatzeko sistema integrala garatzea 

⁄ Herritarren artean kultur adierazpen desberdinak sustatzea 

⁄ Irakurzaletasuna bultzatzea eta Liburutegia ezagutzera ematea 

⁄ Liburutegia sortu izanaren 50. urteurrena ospatzea 

////// herritartasuna 



02 

HERRITARREN SEGURTASUNA BERMATU 

⁄ Udalerriko Larrialdi Plana eguneratzea 

⁄ Larrialdietarako Zerbitzuak herriko kale guztietara irits daitezela bermatzea 

////// herritartasuna 



03 

KONPROMISOA SUSTATU GIZARTE GARAPENAREKIN, 
BERDINTASUNERAKO AUKEREKIN ETA EUSKARAREN ERABILERAREKIN 

⁄ Euskararen erabilera sustatzea herriko esparru guztietan: kirola, 
merkataritza, gazteria, etorkinak,… eta abar 

⁄ Antolatuko diren ekintzetan garapen iraunkorra izango da ardatza 

////// herritartasuna 



04 

UDALERRIKO ELKARTEAK DINAMIZATU, SUSTATU ETA BALIOETSI 

⁄ Jai nagusiak, auzoetakoak eta tradiziozkoak gorde, indartu eta eguneratzea, 
lan hori herriko elkarte eta taldeekin batera eginez 

⁄ Herritarren ohiko elkartze-lana eskertzea 

////// herritartasuna 



05 

INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK EGOKITU, ESKURAGARRIAK, 
LAGUNKOIAK ETA HERRITARREN BEHARRETARA EGOKITUTAKOAK 
IZAN DAITEZEN 

⁄ Gizarte-zentroa herritarren beharretara egokitzea 

⁄ Mendeko pertsonei eguneroko arreta eskaintzeko plazak sortzeko eta 
babespeko etxebizitza-kopurua handitzeko proiektua egitea 

⁄ Instalazioak eta espazio publikoak herritarren eta jardueren beharretara 
egokitzea 

⁄ Udal instalazioen eraginkortasun energetikoa handitzea 

////// herritartasuna 



01 

HIRI-BERRERAKETA ETA BERRITZEA SUSTATU 

⁄ HAPO eta beste ordenantzak eguneratzea 

⁄ Kanpaina bat martxan jartzea, dagoen etxebizitza-parkearen 
hobetzea sustatzeko 

⁄ Berrurbanizatze Integralerako Planak aztertzea 

⁄ Gure auzoetako eta hiriguneko ingurunea modenizatzea eta 
berritzea, hiri-eremuari, instalazioei edo irisgarritasunari dagokionez 
eta Hirigintza inklusiboa lortzeko ikuspegitik 

⁄ Hobekuntzak haur-parkeetan eta lorategietan 

////// lurraldea 



02 

JARDUERA EKONOMIKOEN (ENPRESAK, DENDAK, NEKAZARITZAKO 
ETA ABELTZAINTZAKO JARDUERAK ETA TURISMOA) HAZKUNDEA ETA 
ENPLEGUA SUSTATU 

⁄ Enplegua sustatzea eta enpresak laguntzea 

⁄ Jarduera ekonomiko industriala berriz aktibatzea (Gerdau) 

⁄ Asteroko azokan herriko produktuak indartzea 

⁄ Legazpiren irudia ardiaren inguruan bultzatzea (Artzain Eguna, 
Ardiaren Kofradia) 

⁄ Udalerrian Ignaziotar bidearen eragina garatzea eta sustatzea 

⁄ Aitzkorri-Aratz parkea bultzatzea, erakargarria izan dadin 

////// lurraldea 



03 

INGURUMEN ARLOKO JARDUKETAK, LEGAZPIARREN BIZI-KALITATEA 
HOBETZEKO XEDEAREKIN 

⁄ Herri-galdeketa antolatzea eta gauzatzea, udalerrian hondakinak 
biltzeko sistema erabakitzeko 

⁄ Agenda 21eko plan berria idaztea 

⁄ Herriko argiterian eraginkortasun energetikoa lortzeko neurriak 
ezartzea 

⁄ Baso-kudeaketa iraunkorrerako Plan Teknikoa egitea 

⁄ Bide eta pista publikoak hobetzea 

⁄ Irizpide gisa, udal obretan birziklatutako materiala erabili beharra 
ezartzea 

////// lurraldea 



04 

MUGIKORTASUNA HOBETU ETA APARKALEKUAK GEHITU, 
HERRITARREN BEHARREI ERANTZUTEKO 

⁄ Mugikortasun Iraunkorreko Plana eguneratzea 

⁄ Junetorri zerbitzuaren prezioa berrikustea eta zerbitzuak indartzea 

⁄ Egungo aparkaleku-kopurua gehitzea 

⁄ Latxartegin aparkalekua eraikitzea 

////// lurraldea 


