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Aurreko 2015-2019 legegintzaldian hasitako lan ilusionagarrian murgilduta, udal-antolaketa 
egitura arin, moderno, garden eta, batez ere, eraginkor eta e�ziente bihurtzeko lanean, 
Gobernu-Taldeak 2019-2023 epealdiko Gobernu Plana prestatzen aritu da. Tresna hori ez-ohikoa 
da toki-administrazioan, gainera berritzailea delako erakargarria da.

Legegintzaldi berriko Gobernu-plana egiteko, eta nazioarteko konpromisoak Legazpiko 
politiketara eramaten jarraitu behar dela sinetsita, gobernu-taldeak urrats bat gehiago eman du 
eta Garapen Jasangarrirako Helburuak txertatu ditu 2019-2023ko Gobernu-planean.

Dokumentu hau bukatzen ari ginela COVID-19aren pandemiak iritsi zen eta bete-betean 
harrapatu gintuen; ondorioz, gure eguneroko bizitzako arlo guztietan gertatu den bezala, 
prozesu hori etenda geratu zen, pandemiak sortu dituen bestelako behar ugariei erantzuteko.

Dagoeneko urtebete igaro da pandemiak gure planak eta bizitzak aldatu zituenetik, eta ilusio 
handiagoz ekin diogu berriz orduan hasitako lanari. Horren emaitza da aurkezten dugun 
dokumentua, egungo errealitateari egokitu duguna.
 

Koldobike Olabide Huelga
Legazpiko alkatea
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Zertarako gaude 
Udalean?

Gobernu-talde honen xedea da legazpiarren, bisitan etorriko direnen eta gure udalerrian lan profesionala egiteko interesa 
agertuko dutenen premiei eta itxaropenei erantzuna ematea. Haiek dira ardatz nagusia eta haiei prestatzen diegu udal 
zerbitzu publiko eraginkor eta e�zienteak, bikaintasunera eta berrikuntzara bideratutako giza talde profesional baten bidez. 

GURE XEDEA:
PERTSONA GUZTIENA ETA GUZTIONTZAT

Datozen 4 urteetan gure 
udalerria zer bihurtzea nahi 

dugu?

Legazpi parekidea, kritikoa, talde-lana egingo duena, inklusiboa, iraunkorra, euskalduna eta askotarikoa nahi dugu; bizitzeko, 
lan egiteko eta bisitatzeko erakargarria izango den herria.

GURE IKUSPEGIA:
ETORKIZUNEKO  LEGAZPI  ERAIKINTZEN

Gure balioek udal honen 
kudeaketan nagusi izan 
behar duten funtsezko 
printzipioak de�nitzen 

dituzte.

Iraunkortasuna eta eraginkortasuna:  Gure helburuak beteko direla bermatzen dugu, baliabideak modu arrazional eta 
iraunkorrean erabiliz.

Gardentasuna eta kontuak ematea:  Gobernuak egiten duena azaltzen dugu eta horren berri ematen dugu, modu argian eta 
herritarren eskura jarrita.

Hurbiltasuna eta parte hartzea:  entzute aktiboaren bidez, gure herritarrek politika publikoei buruzko erabakietan parte hartu 
ahal dutela ziurtatzen dugu.

Zintzotasuna eta errespetua: Herritarrekin ditugun konpromisoak betetzen ditugu, zuzen, zintzo eta koherentziaz jokatuz.

Berdintasuna, ekitatea eta aniztasuna: Tratu- eta aukera-berdintasuna bultzatuko ditugu herritarrentzat, haien genero-, 
kultura-, hizkuntza- eta funtzio-aniztasuna kontuan hartuta, eta diskriminazio positiboa sustatuko dugu arrisku-, 
zaurgarritasun-, babesgabetasun-, esklusio- edo mendekotasun-egoeran daudenentzat.

GURE BALIOAK:
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Gure 
2019-2023ko 
Gobernu-planak 
7 helburu 
estrategiko 
biltzen ditu, hiru 
arloen arabera 
antolatuta: 
Antolaketa, 
Lurraldea eta 
Herritarrak

ANTOLAKETA
Udal eraginkorra
Udal eredugarria

LURRALDEA
Hirigintza harmoniatsua eta erresilientea
Ondare publiko egokia eta hobetua

HERRITARRAK
Arreta, babesa eta garapen sozial 
berritzailea bermatzea
Gizarte euskalduna, aktiboa eta parte 
hartzailea sustatzea
Garapen sozioekonomikoa bultzatzea

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zergatik da 
garrantzitsua 
gobernu-plan 
bat?
Arlo bakoitzaren 
helburuak ezarri eta 
lehenesten dituelako

Udal Aurrekontuak egitea 
errazten duelako; 
gobernu-plana Udalaren 
ibilbide-orria da

Planaren betetze-maila 
neurtzeko aukera ematen 
dielako herritarrei eta udal 
korporazioko gainerako 
talde politikoei

Gardentasunaren eta 
kudeaketa publikoan parte 
hartzearen ezaugarri bat 
delako
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EKINTZAKEKINTZAK

ANTOLAKETA Gai izan behar dugu haien premiak identi�katzeko; horretarako entzute aktiboa eta 
parte hartzea sustatuko dugu eta ondoren eraginkortasunez erantzun

1. Udalaren antolamendu-eredura 
egokitutako lanpostuen 
deskribapena eta lanpostuen 
zerrenda

UDAL ERAGINKORRA1.

2. Talde lana, elkarrekintza eta 
polibalentzia sustatuko dituen 
lan-eremua sortu

3. Lanpostuen 
eramangarritasuna eta 
mugikortasuna sustatu

4. Erakundearen irudi 
korporatiboa modernizatu, 
sistematizatu eta egokitu

1. Lanpostuak baloratu 
eta lana ebaluatzeko 
sistema diseinatu

2. Prestakuntza berriz 
diseinatu, �nkatu eta 
enplegatu publiko guztiei 
zabaldu

3. Kudeaketa eremuan ideia 
berritzaileen garapena 
sistematizatu

ANTOLAKETA-EGITURA 
OPTIMIZATU ETA 
BALIOETSI

ERAKUNDEAREN GIZA 
KAPITALA GARATU, 
GAITU ETA BALORATU
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EKINTZAKEKINTZAK

1. Kudeaketa-aplikazioen 
integrazioa amaitu.

2. Jakinarazpen elektronikoa 
ezarri.

3. Artxibo elektronikoa ezarri.

4.  Zerbitzu-kartak egin.

ERALDAKETA ELEKTRONIKOA 
AMAITU ETA HERRITARREKIKO 
HARREMANAK BEHAR BEZALA 
KUDEATU

5. Herritarren tekni�kazioa eta 
Egoitza Elektronikoaren 
erabilera sustatu.

6. Herritarrekin komunikazio 
aktiboa hobetu.

7. Abisuak eta herritarren kexak 
eta eskaerak kudeatzeko 
sistema optimizatu.

Gai izan behar dugu haien premiak identi�katzeko; horretarako entzute aktiboa eta 
parte hartzea sustatuko dugu eta ondoren eraginkortasunez erantzun

UDAL ERAGINKORRA1.ANTOLAKETA
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PLAN
DE GOBIERNO
2019-2023

EKINTZAK

ANTOLAKETA Gardentasuna, parte hartzea, zintzotasuna eremu publikoan…. bezalako kontzeptuek jarduteko 
joerak izateari utzi diote eta lehen mailako eskakizun instituzionalak izatera iritsi dira

1. Erakundearen zuzentasun 
sistema bukatu.

UDAL EREDUGARRIA2.

2. Politika publikoetan kontuak 
ematea orokortu.

3. Gardentasuna eta herritarrei 
jakinaraztea hobetu.

4. Herritarren parte-hartzea 
sistematizatu politika 
publikoen garapenean.

EREMU PUBLIKOAN 
GOBERNANTZA ONA ETA 
ETIKA SUSTATU
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EKINTZAK EKINTZAK EKINTZAK

1. Plana idatziko duen taldea 
kontratatu aurreko lanak.

2. Plana idatziko duen taldea 
kontratatzeko prozesua.

3. Hiri-antolamenduko Plan 
Orokorraren Aurrerakina 
prestatu.

4. Hiri-antolamenduko Plan 
Orokorra berrikusteko 
izapideak.

1. Naturan oinarritutako 
konponbideak aplikatu 
(drainatze iraunkorreko 
hiri-sistemak, estalki berdeak, 
zoladura berdeak,…)

2. Hondakinen sorrera 
minimizatzeko eta ekonomia 
zirkularra sustatzeko kanpainak.

3. Udal iraunkortasun 
energetikoaren plangintza 
egin.

4. Erosketa eta kontratazio 
publikoaren konpromisoak 
bete.

1. Gure auzoak zaindu eta 
hobetu.

2. Parte-hartze bidezko 
aurrekontuak.

3. Espazio publikoa 
ebaluatzeko sistema ezarri.

4. Lagunkoia diagnostikoan 
jasotako proposamenak 
lehenetsi. 

HIRI-ANTOLAMENDUKO 
PLAN OROKORRA (HAPO) 
EGUNERATU

KLIMA 2030 ESTRATEGIA 
GAUZATU

HIRI-GARAPEN INTEGRATUA ETA 
IRAUNKORRA SUSTATU

LURRALDEA
Legazpiko hirigintza-garapena plani�katu egin beharko da, gure udalerria egokitu eta 
klima-mehatxuei eta horien ondorioei aurre egiteko gai izan dadin

HIRIGINTZA HARMONIATSUA ETA 
ERRESILIENTEA3.
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EKINTZAK

1. Aparkaleku-beharrak 
plani�katu

2. Bizikleta ibilbideari 
jarraipena eman Mugikortasun 
Planaren arabera

3. Junetorri zerbitzua berritu, 
ibilgailu jasangarria ezarriz

4. Ibilgailuen auzoetarako 
sarbideak optimizatu

IRISGARRITASUN-PLANA 
ETA MUGIKORTASUN 
IRAUNKORREKO PLANA 
GARATU

LURRALDEA
Legazpiko hirigintza-garapena plani�katu egin beharko da, gure udalerria egokitu eta 
klima-mehatxuei eta horien ondorioei aurre egiteko gai izan dadin

HIRIGINTZA HARMONIATSUA ETA 
ERRESILIENTEA3.
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EKINTZAK EKINTZAK

1. Eraikin publikoak 
mantentzeko 
kudeaketa-sistema bat 
diseinatu eta ezarri

2. Udal-ondare publikoa 
kudeatzeko sistema diseinatu 
eta ezarri

3. Udal eraikin publikoetan 
irisgarritasuna hobetu

1. Tokiko produktuen 
ekoizpena eta salmenta 
sustatzeko kanpainak

2. Basoen Kudeaketa 
Iraunkorreko Plana gauzatu 
biodibertsitatea sustatuz

3. Hiri-baratzeak sortzea 
sustatu, kohesio-tresna gisa

4. Mugen digitalizazioa amaitu

ONDARE PUBLIKOA 
ZAINDU, MANTENDU ETA 
HOBETU

LEGAZPIKO NATURA-ONDAREA 
ZAINDU

LURRALDEA
Ondare publikoa udal-inbentarioan jasota dauden eraikinek, lokalek eta lursailek osatzen dute. 
Faktore askoren mende dago ondare horren kontserbazioa, eraikin eta lokalen ezaugarrien eta 
erabileren arabera

ONDARE PUBLIKOA EGOKIA ETA 
HOBETUA4.
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EKINTZAK EKINTZAK EKINTZAK

FORTALECER EL MODELO DE 
COLABORACIÓN CON 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
DE CARÁCTER SOCIAL

1. Izaera sozialeko elkarte eta 
erakundeekin lankidetzan 
aritzeko egungo eredua aztertu

2. Lantaldea tokiko erakunde 
eta elkarteen lan 
komunitariorako gune gisa 
sendotu.

3. Sari bat sortu, gizarte-arloan 
egindako lana aitortzeko.

IZAERA SOZIALEKO ELKARTE 
ETA ERAKUNDEEKIKO 
LANKIDETZA-EREDUA 
INDARTZEA

1. Gizarte Zerbitzuetako 
egungo katalogoaren berri 
emateko plana diseinatu.

2. Gizarte Zerbitzuetako 
egungo katalogoaren berri 
emateko plana garatu.

1. Gizarte-garapen 
berritzaileko ereduak aztertu. 

2. Arretarako eta babes 
sozialerako eredu berria 
de�nitu.

3. Arretarako eta babes 
sozialerako eredu berria 
eguneratu eta komunikatu.

ARRETARAKO ETA BABES 
SOZIALERAKO EGUNGO 
EREDUA EZAGUTZERA 
EMATEA

ARRETARAKO, BABESERAKO ETA 
GIZARTE-GARAPEN 
BERRITZAILERAKO EREDU BERRIA 
DISEINATZEA

HERRITARRAK Prestazio eta zerbitzuen hornidura eraginkorra funtsezkoa da gizarte-ekintza gauzatzeko. Erabiltzaileek 
eta haien familiek behar duten arreta eta zaintza jaso behar dute era progresiboan, kasu bakoitzean 
jasandako narriaduraren bilakaeraren arabera

ARRETA, BABESA ETA GARAPEN SOZIAL 
BERRITZAILEA BERMATZEA5.
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EKINTZAKEKINTZAK

1. Legazpiko eguneroko 
bizitzan euskararen erabilera 
sustatzeko planak garatu 
(kirola, kultura,…)

2.  Belaunaldien arteko 
topaguneetan euskara indartu.

3. Kulturen arteko 
topaguneetan euskara erraztu.

UDAL HIZKUNTZA POLITIKARAKO 
PLANA BETEARAZTEA

HERRITARRAK
Euskararen erabilera sustatu behar dugu udalerriko arnasgune guztietan, integraziorako tresna 
gisa, euskararen erabilera normalizatuz eguneroko jardueretan

GIZARTE EUSKALDUNA, AKTIBOA ETA 
PARTE-HARTZAILEA SUSTATZEA6.
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1. Kultura-, kirol- eta 
gizarte-jardueren eskaintza 
aztertu.

2.  Kultura-, kirol- eta 
kultura-eragileekiko 
lankidetza-ereduari buruz 
hausnartu.

HERRITARREK PARTE HARTZEN 
DUTEN KULTURA-, KIROL- ETA 
GIZARTE-JARDUEREN ESKAINTZA 
OPTIMIZATZEA
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EKINTZAK EKINTZAK

1. Hausnarketa estrategikorako 
topagune bat sortu.

2. Ideien laborategiko 
lan-ereduari buruz hausnartu.

3. Proposatutako ideia 
estrategikoak lehenetsi eta 
martxan jarri

TOKIKO MERKATARITZA ETA 
ZERBITZUAK INDARTZEA

IDEIEN LABORATEGIA 
MARTXAN JARTZEA

HERRITARRAK
Impulsar el uso del euskera, como instrumento que facilite la integración, en todos los 
espacios vitales del municipio, normalizando su utilización en las actividades cotidianas. 

GARAPEN SOZIOEKONOMIKOA 
BULTZATZEA7.
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1. Merkataritza biziberritzeko Plan 
Berezia (PERCO) gauzatu

2. Turismoak udalerrian duen 
inpaktu ekonomikoa neurtu.

3. Sari bat sortu, merkataritzan 
egindako lana aitortzeko.

Legazpi batez ere udalerri industriala da, eta hala izaten jarraitzea nahi dugu, uste baitugu sortutako 
aberastasuna ezinbestekoa dela udalerriaren garapen sozioekonomikorako, eta kalitatezko zerbitzuak 
eskaintzea ahalbidetzen duela. Hori guztia, merkataritza, zerbitzuak, ostalaritza eta turismoa ahaztu gabe
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16. Bakea, justizia eta instituzio sendoak:  
Bizikidetzarekin eta herritarren segurtasunarekin, 
kultura-aniztasunarekin eta bakearekin lotutako alderdiak 
jorratzen ditu. Gainera, kontuak emateari, gardentasunari 
eta informazioa eskuratzeari heltzen die, bai eta sailen 
arteko koordinazioari eta eskolako 21 agendari ere.  

1. Pobreziaren amaiera: Hainbat gai jorratzen ditu, hala nola 
pobrezia eta hainbat kolektiboren zurgarritasuna, zahartze aktiboa, 
gizarte-baliabideetarako sarbidea edo gizarte-bazterketako egoeran 
dauden pertsonentzako prestazioak.

2. Goserik ez: Nekazaritza-eta abeltzaintza-produktibitatea 
hobetzea eta jarduera ekologikoak bultzatzea, hazi eta landare 
autoktonoen bankuak dibertsi�katzea, eta autokontsumorako 
baratzeak eta tokiko ekoizpena sustatzea.

3. Osasuna eta ongizatea: Ohitura eta bizimodu 
osasungarriak sustatzen ditu, kalitate akustikoa hobetuz, 
kutsadura elektromagnetikoa kontrolatuz eta jarraipena 
eginez, bai eta mugikortasunarekin eta garraioarekin 
lotutako guztia ere.

6. Ur garbia eta saneamendua: 
Ur-baliabideen kontrolari eta kudeaketari 
heltzen dio, ur-kontsumoa arrazionalizatuz, 
kutsadura-arriskua murriztuz eta jolas-, kirol- 
eta jai-erabilerako uren kalitatea bermatuz.

14. Itsaspeko bizitza: Itsasoan 
amaitzen diren baliabide hidrikoak 
kutsatzeko arriskua murriztea. 

7. Energia eskuragarri eta ez kutsatzailea: 
Tokiko energia-iturri garbi eta berriztagarrien 
erabileran aurrera egitea, kontsumoa 
arrazionalizatzea eta energia-eraginkortasuna 
handitzea, eta, gainera, pobreziaren eragina eta 
biztanleriaren zaurgarritasun energetikoa murriztea. 

9. Industria, berrikuntza eta 
azpiegitura: 
Udalerriko jarduerei eragiten 
dieten arriskuen prebentzioari 
buruzko araudia betetzen 
dela bermatzea.

12. Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak: Udalaren 
ingurumen-kudeaketa jasotzen du, erosketa eta 
kontratazio publiko berdea, kontsumo iraunkorraren 
sustapena eta hondakinen prebentzioa eta 
kudeaketa barne. Elikagaiak alferrik galtzearen 
aurkako borroka ere planteatzen du.

13. Klimaren aldeko ekintza:  Hauek 
jasotzen ditu: klima-aldaketaren arloko 
plangintza eta kudeaketa aktiboa, 
berotegi-efektuko gasen emisioak 
arintzen aurrera egiteko konpromiso 
irmoak hartzea eta klima-mehatxuen 
ondoriozko inpaktuetatik egokitzeko 
plangintza lantzea. 

11. Hiri eta komunitate jasangarriak: 
Kutsadura atmosferikoaren arriskuak 
ezagutzea, kontrolatzea eta prebenitzea, 
kultura parte-hartzailea sustatzea, etxebizitzen 
birgaitzea eta hiri-erregenerazioa bultzatzea, 
eta hirigintza-plangintza iraunkorra bermatzea. 

8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa: 
Kultura ekintzailean, berrikuntzan eta 
enpresa-ehunaren ingurumen-kalitatean 
oinarritutako garapen ekonomikoa. 
Gizarte-ekonomia eta turismo jasangarria 
ere sustatzen ditu. Gazte langabeentzako 
ekintzak zuzentzea ere planteatzen du. 

5. Genero-berdintasuna: 
Berdintasun-politikak garatzea sustatzen 
du, emakumeen eta neskatoen 
ahalduntzea babestu eta sustatzen du 
maila pertsonalean, kolektiboan, 
sozialean eta politikoan, eragile guztiak 
inplikatzea gizarte-eredu jasangarriago 
eta berdinzaleago bat lortzen laguntzeko. 

17. Helburuak lortzeko itunak:  Beste erakunde 
batzuekiko koordinazioa eta sareko lana indartzea. 
Elkartasunezko jarduera sustatzea, nazioarteko 
lankidetzako jarduerak sustatzea eta kultura-, 
lankidetza- eta elkartasun-trukeak sustatzea.

10. Desberdintasunak murriztea:
Etorkinak gizarteratzeari eta erabat integratzeari 
heltzen dio, biztanleriaren sektore guztientzako 
aukera-berdintasuna sustatzea, haurren eskubideak 
bermatzea, eta etxebizitza libre eta babestua 
sustatzea.

Impulsar el uso del euskera, como instrumento que facilite la integración, en todos los 
espacios vitales del municipio, normalizando su utilización en las actividades cotidianas. 
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2019-2023
Gobernu Planen
ekarpena
Garapen
Jasangarrirako
Helburuei (GJH)

Garapen Jasangarrirako 2030
Agenda, Nazio Batuen
Erakundearen Batzar Nagusiak
pertsonen, planetaren eta
oparotasunaren alde 2015ean
onartutako plana da. Garapen
Jasangarrirako Helburuak (GJH)
nahitaezkoak ez diren arren,
Gobernu-taldeak bere egin ditu,
eta iparrorratz gisa erabiltzen
ditu 2019-2023ko
Gobernu-planaren helburuak
munduko helburuekin
bateratzeko
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HIZKUNTZA- ETA 
KULTURA-ANIZTASUNA

18. Kultura- eta hizkuntza-aniztasuna: 
Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta 
onarpena bermatzea, garapen pertsonal eta 
sozialerako ezinbesteko faktore gisa.

15. Lehorreko ekosistemetako bizitza:   
Protección, mantenimiento y restauración de los 
ecosistemas y sus servicios, la gestión e�caz y 
e�ciente del patrimonio natural y la promoción 
del conocimiento y la cultura de la naturaleza. 
Control de suelos contaminados y gestión 
sostenible de bosques.

4. Kalitatezko hezkuntza: Hezkuntza-, 
kultura- eta kirol-ekipamenduetarako 
sarbidea erraztea, garapen iraunkorrean, 
bakean eta kulturartekotasunean heztea, 
eta udalerriko kultura-sarea dinamizatzea. 
Euskararen sustapena ere lotzen da. 
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Udal eraginkorra

Udal eredugarria

Hirigintza harmoniatsua eta erresilientea

Ondare-publiko egokia eta hobetua

Arreta, babesa eta garapen sozial 
berritzailea bermatu

Gizarte euskalduna, aktiboa eta 
parte-hartzailea sustatu

Garapen sozioekonomikoa bultzatu
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Legazpiri eta legazpiarrei balio erantsia emango dien 7 helburu estrategiko �nkatu ditugu, kalitatezko zerbitzu publikoak 
eskainiz eta, bestetik, gobernu gisa, jarduera ekonomikoarekin, enpleguarekin, kultur bizitasunarekin, iraunkortasunarekin, 
integrazioarekin, osasunarekin… eta bestelako gaiekin zerikusia duten proiektu partekatu bat sustatuz eta haren 
formulazioan parte hartuz. Gainera, urrats bat gehiago eman dugu Garapen Jasangarrirako Helburuekin bat eginez

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Garapen Jasangarrirako 17 Helburu +1
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Udalak 010 eta 092 zenbakiak aktibatu ditu. Horrela, Udalarekin harremanetan jarri nahi duten pertsonek doan egin dezakete 
telefono-deia, udalerri barrutik 010 markatuta. Aldiz, udaltzaingoarekin harremanetan jarri nahi badute, 092 markatu behar da eta 
deiaren kostua 4,1452 zentimokoa da (BEZa barne).
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