USURBILTZEN
2019 - 2023

LEGEALDIKO
PLANA

Gure aurrekoek ereindako uzta eta utzitako ondarea
oinarri, eta herritarrek hauteskundeetan emandako
mandatua zerumugan, herri honen geroa egunez
egun marrazten, ehuntzen eta eraikitzen jarraitzeko
Legealdiko Plana osatu dugu. Dokumentu honek
herri-ikuskera bat, errelato bat, jomuga bat, hamaika
konpromiso eta konpromiso horiek garatzeko
ezinbestekoak diren 130 egitasmo berri proposatzen
ditu. Alabaina, ez da ezeren hasiera; arestian aipatu
bezala, jarraipena baizik. Aurrekoen borondate
berberetik, gure herri-proiektuan sakontzeko, gure
herri-proiektua aberasteko, egitasmo berriak eta
berritzaileak proposatzeko eta martxan jartzeko saioa
da. Lau urteotan egin beharreko lana eta jarduna
ordenatzeko ariketa.
Edonola ere, hasi berri den legealdiko bide-orria
izateaz gainera, elkarlanerako gonbidapen bat ere
bada: bidea elkarrekin, usurbildar guztiekin, egiteko
gonbidapena. Auzolanean, herrigintzan. Usurbil
eraikitzen, burujabetzen, Usurbiltzen. Izan ere, soilik
elkarrekin sentituz, pentsatuz eta ekinez izango
baikara herri.
Agurtzane Solaberrieta Mesa
Usurbilgo alkatea

LAU ARDATZ NAGUSIAK
HERRI-NORTASUNA

HERRI JASANGARRIA

ONGIZARTEA

UDALA HERRIAREN ZERBITZURA

Nekez eraiki daiteke herri bat baliorik gabe, horregatik,
gure jardunaren ardatza da gure herri-nortasunaren
ikur diren balioak zaintzea eta indartzea. Euskarak,
kulturak, hezkuntzak, aniztasunak, feminismoak,
memoriak eta herri/auzoek egiten gaituzte herri.

Ingurumenarekin harmonian, herri jasangarria,
irisgarria eta bizigarria eraiki nahi dugu: herritarrak
erdigunean jarriko dituena, ingurumenaren eta
nekazaritzaren zaintza lehenetsiko dituena,
zero zabor norabidean, errausketarik gabeko
hondakinen kudeaketa lehenetsiko duena;
hirigintza ez espekulatiboaren bidetik, kalitatezko
espazio publikoak sortu eta balio ekologiko gehien
duten eremuak babestuko dituena. Hori guztia,
mugikortasun jasangarria lehenetsiz, irisgarritasun
-eta genero- ikuspegia aintzat hartuta.

Ongizartea dugu helburu. Herritarrak ongi bizitzea.
Osasuntsu eta zoriontsu. Eta duintasunez. Hain
zuzen, helburu horren zerbitzura jarri ditugu garapen
sozioekonomikoa eta zerbitzu publikoen eskaintza.
Izan ere, garapen ekonomikoa ezin da pertsonen
duintasunaren bizkar egin, eta kapitala erdigunean
jarri ordez, pertsonen interesak eta beharrak lehenetsi
behar dira. Horrekin batera, bazterketa egoeran edota
arazo larriak dituzten herritarrak lan munduratzeko
egitasmoak abian jartzeko lan-ildoa ezinbestekoa da.

Legealdiko Planean bildutako neurri horiek guztiak
gauzatu ahal izateko, udalak herriaren zerbitzura
jardun behar du, elkarlanean, herrigintzan.
Herritarrekin, komunitatean lan egitea da gure asmoa.
Usurbildarrei kalitatezko zerbitzu publikoa eskaintzea
da gure zeregin nagusia, udal baliabideak ahalik eta
modu eraginkorrenean erabiliz.

HERRI-NORTASUNA

7.

Nokaren ezagutza eta erabilera sustatu.

EUSKARA
Usurbildar ele anitzez eta euskaraz biziko den herria sustatu.
1.

Buruntzaldeko Garapen Agentziaren bidez, alor
sozioekonomikoaren euskalduntzea lehentasun
izanik, plangintza estrategikoa garatu.

2.

Euskaraldiaren testuinguruan, elebidun hartzaileekin
komunikazioa errazteko baliabideak eta
prestakuntza eskaini.

3.

Udalaren hizkuntza harremana Euskaraz: (1) hornitzaileekin harremana euskara hutsean, (2) udalak
bideratzen dituen fakturen hizkuntza jarraipena eta
(3) Kontratazioetan jartzen diren hizkuntza irizpideen
gaineko jarraipena.

Euskalduntzea bultzatu:
4.

Herritarrek Usurbilgo Euskaltegian ikas dezaten
bultzatu.

5.

Mintzalagun egitasmoa indartu, prestigioa eman.

6.

Hitza Jasoz ahozko ondarea jasotzeko proiektuan
grabazio gehiago egitea eta aurrez egindako lana
komunikatzea.

KULTURA
Kultura bizia eta herritarra dugu helburu, herritik sortua,
herriarentzat eta munduarentzat gozagarri. Herritarren
auto eraketa eta ahalduntzea bilatuko duen kultur eredua
sustatu. Halaber, Euskal Herriaren aniztasun kulturala
aldarrikatzen dugu. Horren baitan euskal kultura eta
euskarazko kultura ditugu aniztasun horren guztiaren
kohesionatzaile eta ardatz.
8.

Kultura Aholku Batzordea berreskuratu.

9.

Sormena bultzatzeko politikak landu, hala nola,
dirulaguntza deialdi berria sortu.

10.

Kultur ekintza irisgarriak antolatzeko plana osatu.

11.

Wikipedia komunitatea sortu, herriko ondarea,
balioak… bilduko lituzkeen Usurbilgo entziklopedia
askea modu kolaboratiboan osatzeko.

ONDAREA

16.

Herri ondarea berreskuratu, zaindu eta balioan jarri, gure
herri nortasunaren gordailu gisa.

12.

Herriko ondarea ezagutarazi eta jasotzeko
proiektuak (argitalpenak, ikus-entzunezkoak…)
sustatu eta finantzatzen jarraitu.

13.

Andatzan egindako indusketa arkeologikoak
ezagutzera emateko bitartekoak sortu.

HEZKUNTZA

Herri hezitzaileen sareko kide egitea. Herri
hezitzaileen sarean integratzea, jolasa eta sormena
ikasteko eta garatzeko berariazko tresnatzat dituen
haurren kultura aitortuz; parte-hartzean oinarrituta
eurek eraikitako aisia hezitzaile eta euskaldunaren
bitartez, aniztasunean berdin eta parekide izanez
eta ingurumen naturala eta kulturala zainduz.

ANIZTASUNA
Kultura-aniztasuna, elkar errespetua eta elkar aitortza gure
herriaren ikur eta jardun bihurtu. Gure balio.

Hezkuntza herritik sortzen da, eta ez da hezkuntzarik
herririk gabe. Horregatik, herri-hezkuntza proiektu
euskalduna, irekia, parte-hartzailea, berritzailea, inklusiboa,
euskal curriculuma oinarri izango duena babestu, Usurbili
lotua, Usurbilen errotua eta usurbildarren beharrei
erantzungo diena.

17.

Aniztasunaren diagnosia egin. Migrazio-olatu
berriak eta 1960-1970eko hamarkadakoari arreta
jarri: zer jarrera eta diskurtso eraiki genituen? Nola
ikusten dugu elkar? Nolabait, orduko migrazio-olatu
horren aurrean hartutako jarrerak eta eraiki genituen
diskurtsoak ulertzeak eta partekatzeak egungo
egoeran hobeto kokatzeko aukera ahalbidetuko
duelakoan gaude.

14.

Hezkuntza Mahaia berreskuratu, hezkuntza-komunitatearen topagune gisa indartu.

18.

15.

Herriko ikastetxeen artean hezkuntza-ekimen
bateratuak martxan jarri.

Aniztasun-plana egin eta garatu. Jatorri, kultura,
hizkuntza, erlijio eta, oro har, identitate aniztasunaren
kudeaketa erronka handia da Usurbilentzat. Gure
premisa edota abiapuntua argia da: aniztasuna ez da
mehatxu bat; aberastasuna da.

Hortaz, gure herri eta auzoetako aniztasuna kohesio
sozialerako elementu bilaka dadin, aniztasuna modu
egokian kudeatu behar da. Plangintza edo bide
orria behar dugu, eta, horixe da legealdi honetan
gauzatu nahi dugun proiektu garrantzitsuetako bat.
Inbertsiorik potoloena, esango genuke: bizikidetzan
sakontzea. Horretarako, ezinbestekoak ditugu elkar
ezagutzan eta aitortzan oinarritutako ekimenak,
aniztasuna balio positibo moduan sustatuko duen
herri-ikuskera, eta baita, jatorria edozein dela ere,
pertsona guztien aukera berdintasuna bermatuko
duen udal-jarduna ere.
19.

Herritarren artean gai honetan ekarpen berezia egin
nahi duen taldetxoa osatzeko saiakera egitea.

PAREKIDETASUNA
Emakumeen ahalduntzea bultzatu, eta libre eta aukera
berdintasunean bizitzea bermatuko dien herria eraiki.

23.

Maskulinitate eredu berriak landu, mutil gazte zein
gizon helduekin.

24.

Indarkeria sexista: sexu erasoen protokoloaren lanketa.

MEMORIA ETA BIZIKIDETZA
Euskal Herrian ez dugu benetako bake eta normalizazio
politiko egoerarik ezagutu, gutxienez, altxamendu
frankistaz geroztik. Horregatik, memoria, erreparazioa,
berriz ez gertatzeko bermea, eta espetxe politika egoera
berrira egokitzea eskatzen dugu.

HERRI/AUZOAK

SANTUENEA:

Auzo guztien Usurbil eraiki nahi dugu. Auzo bizigarriak nahi
ditugu. Ez dugu kaxkoa eta auzoen arteko ezberdintasunak
areagotzerik nahi, arrakalarik sortu nahi. Auzoek ere nortasun,
ezaugarri, behar eta errealitate propioak dituzte eta horietan
arreta jarri nahi dugu, auzoetako bizi-kalitatea hobetzeko
asmoz. Auzo bakoitzaren beharrak identifikatu, bertako
komunitatea kontuan hartu, eta eurekin batera proposamenak
landu, kohesio soziala, mugikortasun jasangarria eta zerbitzu
publikoen eskuragarritasuna bermatzeko.

32.

Auzoa biziberritu: Santuenerako plan integral bat
diseinatu auzotarrekin batera, inklusibitatea eta
kohesio soziala helburu.

33.

Mugikortasun jasangarria sustatu: auzoko beheko
errepideari soluzioa eman, eta oinezkoentzat eta
bizikletentzat eremu seguru bat eratu.

34.

Auzoa berrurbanizatu.

AGINAGA:
25.

1936ko gerratik gaur arte, usurbildarrek pairatutako
giza-eskubideen urraketaren azterlana egin.

28.

Erdiguneari aire berria eman eta oinezko bihurtu:
kaxkorako landu den proposamen berria garatu.

26.

Memoria historikoa. Bereziki, 36ko gerrako lubakiak
berreskuratu eta oroitaraztea bultzatu.

29.

Mugikortasun jasangarria sustatu: Elutx eta kaxkoa
lotzeko oinezko bidea egin (Elutx bidea).

27.

Memoriaren gune bat sortzeko aukerak aztertu eta
egitasmoari bide ematen saiatu.

30.

Puntu arriskutsuei soluzioa eman: N-634 errepideari
izaera alda diezaioten eskatzen jarraitu.

20.

III Berdintasun Plana (2021-2025) egin / garatu.

21.

Emakumeen Etxea sortu.

KALEZAR:

22.

Jaiak berdintasunaren ikuspuntutik aztertu eta
eredu berri bat landu.

31.

Ekipamendu publikoa: Pelaioeneari zer-nolako
erabilera eman erabakitzeko, auzotarrekin batera
proiektu sozial bat lantzeko saioa sustatu.

TXOKOALDE:
35.

Ekipamendu publikoa: Akerra gaztetxeko eraikina
auzoarentzat bihurtzeko parte hartze prozesua egin
eta eraikina berritu.

36.

Txokoaldeko herri-elkartea berritu.

37.

Txokoaldeko sarrera-irteerari konponbidea eman.
Diputazioarekin lanean jarraitu.

38.

Zubia konpondu. Finantzazioa lortzen ahalegindu.

ETXEALDIA:
39.

Etxealdia biziberritu: auzorako antolamendu berria
landu, auzo irisgarria eta bizigarria izan dadin.
Herritarrekin batera parte-hartze prozesu bat
zabaldu.

ZUBIETA:
40.

Diru-ekarpena: aurrekontuetan diru-partida bat
gorde, Zubietako Herri Batzarrak erabaki dezan
zertan inbertitu.

41.

Ekipamendu publikoa: behar sozialetarako
(gazteak, jubilatuak…) espazio publiko berri bat
egokitu.

ATXEGALDE:
42.

Auzotarrekin saio batzuk egin, auzoaren beharrak
identifikatu eta konpontzeko.

OLARRIONDO:
43.

Auzotarrekin saio batzuk egin, auzoaren beharrak
identifikatu eta konpontzeko.

HERRI JASANGARRIA
HIRIGINTZA
Hirigintza jasangarria eta ez espekulatiboaren bidetik,
lurzoruaren gehiegizko okupazioa saihestu eta eraikita
edota zahartuta dauden eremuak berrerabili eta birgaitu,
kalitatezko espazio publikoak sortuz, balio ekologiko
gehien duten eremuak babestuz, mugikortasun jasangarria
sustatuz eta hiri-sistema efizientea diseinatuz. Bide
horretan, honako egitasmo hauek bultzatuko ditugu:

47.

Errioa Bizi! programa garatu: Zumartegin ibai
ertzeko proiektua garatu.

48.

Espazio publikoak: hilerri zaharraren hustearekin
berreskuratu den espazioan edota ikastola aurreko
zelaian zer egin erabakitzeko parte-hartze prozesu
bat abiatu.

49.

50.
44.

45.

46.

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra hasieraz
onartu: HAPOan datozen 10-15 urterako dugun
ikuskera jasotzen da. Hori dela eta, hainbat
azterketa eta prozesu bultzatzea dagokigu:
hirigintza jasangarria bultzatzea, espazioen
berrerabilera hobestea, genero-ikuspegiaren
lanketa eta euskara bermatzea antolamendu
berrian. HAPOa herritarrekin lantzeko partaidetza
prozesu bat edo lan-saio batzuk antolatuko ditugu:
Esate baterako, Zubietan. Etorkizunean zer-nolako
Zubieta nahi dugun aztertu eta planifikatu,
herritarrekin batera.
Aginaga: herritarrekin batera landu den kaxkorako
Hiri Antolamendurako Plan Berezia tramitatu
udalean, eta gauza dadin ahalegina egin.

Jasangarritasuna bermatu: urbanizatzeko eta
eraikitzeko materialen/sistemen inguruko katalogo
bat landu.
Honako proiektuei jarraipena eman:

•

Zapategi eremuaren garapena (Gureak eta Elkar).

•

Matiako auzune berria Kalezarren eta N-634
errepidean autobus geltoki berria eta igogailua.

•

Ugartondoko urbanizazio berria.

•

Agerrazpiko urbanizazioa eta Arenerrekarako
proiektu berria.

•

Zumarte Musika Eskolako lanak amaitu (2020).

•

Orbeldiko ur bizien kanala.

•

Ugarte baserria.

51.

Zerbitzuak: herri-bideak konpontzeko plangintza
bat egin eta urtez urte garatu.

MUGIKORTASUNA

Oinezkoei lehentasuna eman:

Motorren menpeko eredua aldatu eta oinezkoentzako
espazio libreak handitu eta berriak sortu, irisgarritasun-arazoak eta genero-ikuspegia aintzat hartuz.

60.

Herrigunea oinezko bihurtzea: udaletxe ingurua eta
Bordatxo biribilgunea oinezkoen eremu bihurtzeko
urratsak egin.

61.

Artzabal eta Mikel Laboa plaza arteko kalea oinezko
bihurtu.

52.

Bidegorriak: bidegorrien plana gauzatu.

53.

Troia eta Usurbil lotuko dituen bidegorriaren
proiektua idatzi.

54.

Pikaola-Saizar arteko bidegorria egin.

55.

Sarrera/irteerak hobetu: herri sarrerako eta
Txokoaldeko biribilguneak.

Garraio publikoa sustatu:
56.

Autobus geltoki berria, Askatasuna plazan.

57.

Auzo arteko garraio publikoa martxan jartzeko
aukerak aztertu.

58.

Tren geltokirako konexioak/bidea hobetu: zubi berria
egin eta Ingemarreko tren pasabideari soluzioa eman.

59.

Puntu beltzei soluzioa ematen saiatu, dagokien
erakundeekin.

TRANTSIZIO ENERGETIKOA
Klima aldaketari aurre egin.
Energia-eraginkortasunaren aldeko apustuan sakondu eta
energia berriztagarriak bultzatu.

62.

Energia mahai bat eratu eta bertan plangintza bat
egin.

63.

Argiteriari dagokionez, hainbat esku hartze
proposatu dira: (1) udalerriko argiteriaren azterketa
orokorra egin eta urtez urte argiteria hobetzeko
plan bat idatzi, (2) LED sistema bidez udalerriak
ekonomikoki aurrezten duena kalkulatu.

64.

Egungo kontsumo maila eutsiezina murriztu
beharraz herritarrak eta gizartea sentsibilizatzeko
kanpainak bultzatu.

65.

Energia-jasangarritasunaren inguruko aholkularitza
zerbitzua abiatzeko aukerak aztertu. Energia
Aholkularitza zerbitzua bideratzea eta herritarren
sentsibilizazioa bultzatzea izango da helburua.
Horrela, energia eraginkortasun eta energia
berriztagarrien inguruan herritarrek beren etxeetan
edo merkatariek beren jardueretan aurrerapausoak
ematea bultzatuko da.

Kutsadura murriztu:
66.

Aire kalitatearen jarraipena egin.

67.

Gure ibai eta erreken inguruko hobekuntzak landu.

68.

Elkarlana sustatu: herriko enpresekin lan mahai bat
eratu.

areagotu. Esaterako, ikastolaren, kluben eta
udalaren artean ekintzak antolatu haur eta gazteen
ohiturak hobetzeko.
71.

Bilketa: gaikako bilketa hobetzen jarraitu, eta bide
horretan, esate baterako, ontzi arinak eta paper eta
kartoia biltzeko modu berriak garatu.

72.

Herri-konpostaren egitasmoa abiatu.

73.

Errefusa gutxitzeko helburuz, hondakin sanitarioak
birziklatzeko programa martxan jarri.

74.

Fiskalitatean aldaketak egin: errefusa zamatu,
esaterako, errefusaren prezioa igota.

SANEAMENDUA
78.

Txokoaldeko ur zikinen azterketa.

79.

Aginagako ur zikinak jasotzeko obrak egiteko
jarraipena egin.

NATUR GUNEAK: BABESTU ETA SUSTATU
80.

Oria ibaiaren sustapena: ur zikinen isurketak kendu
eta saneamendua gauzatu eta Errioa Bizi! plan
estrategikoan aurrerapausoak eman.

Gure baliabide propioak kudeatu.

82.

Arenerreka garbitzeko egitasmoarekin jarraitu.

HIRI-HONDAKINEN KUDEAKETA

Herriko ur sistema eta azpiegiturak hobetzen jarraitu:

83.

Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa
programa garatu.

75.

San Esteban 2 ur deposituaren filtrazioa.

76.

Erroizpe-San Esteban deposituko hodia berritzea.

Herriko basoen ezagutza landu: bertakoak diren
espeziekin osatutako baso eta ingurune bereziak
ezagutzea erraztuko duten ibilbideak ireki, sustatu
eta zaindu.

77.

Ur kontsumoa murrizteko neurriak hartu eta
sentsibilizazio-kanpainak egin.

69.

Errausketarik ez: errauste-planta geratzeko
lan-ildoarekin jarraitu, herri-eragileekin elkarlanean.

70.

Prebentzioa: hiri-hondakinen sorrera gutxitzeko,
prebentzioa eta kontzientziazio-kanpainak

Ekologikoa eta bertakoa den elikagaien aldeko apustuan
berretsi, nekazaritza eta abeltzaintza jarduera sustatuz.
84.

Lur bankuak sortu/mugiarazi: HAPOan lurzoru-erreserbak mugatzea eta erosketa aztertzea.

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA
85. Egungo nekazarien eta abeltzainen lan- eta
bizi-baldintzak hobetu.

Andatzaren kudeaketa eta erabilera Usurbilgo
beharretara egokitu: bertako basoa, aisialdia,
ondarea eta uraren kudeaketan duen eragina
zaindu.

81.
URAREN KUDEAKETA

ELIKADURA BURUJABETZA

86. Gure herrian lehen sektorean aritzeko baldintza
administratiboak hobetu.
87. Elkarlana: nekazarien eta udalaren arteko
harremana iraunkortu. Nekazariekin elkargunea
indartu eta bertan ekintzak lehenetsi.
88.

Bertako ekoizleen ekoizpena merkaturatu, bai
herriko dendetan, jatetxetan edota eskoletako
jangeletan.

89.

Erosketa publikoetan udalak bertako produktuen
kontsumoa bultzatu.

90.

Elikadura burujabetza eta kontsumo arduratsua
hezkuntza formalean lantzeko programak abiatu,
hezkuntza-eragileekin elkarlanean.

ONGIZARTEA
TOKIKO GARAPEN EKONOMIKOA
Gure herri-balioekin bat, tokiko garapen ekonomikoa sustatu.
91.

96.

Enplegua: enplegu-planak indartzeko diagnostikoa
eta epe ertaineko plana garatu.

97.

Lankidetza: sektore arteko eragileen herri
mailako lan mahai baten koordinaziopean, sektore
ezberdinen arteko sinergiak indartzeko lankidetza
proiektuak garatu; sektore artekoak nahiz
sektore barnekoak (nekazaritza, sagardotegiak,
merkatariak, ostalariak, turismoa…).

Eskualdea: Beterri-Buruntza lankidetza-hitzarmenetik mankomunitaterako prozesua garatu eta
bultzatu:
Prozesu erabakigarria izango da, eta Usurbilgo
Udaletik jarraipena egiteaz gainera, horrek udalean
nola eragingo duen aztertu beharko da. Prozesu
horren jarraipenerako lantalde bat osatuko da.

92.

Eredua: tokiko garapenaren inguruko hausnarketa
egin eta eredua definitu, ekonomia sozial eraldatzailearen norabidean.

93.

Kooperatibagintza: komunitatearen beharretatik
abiatuta, kooperatibagintzan oinarritutako enpresa-proiektuak sustatu.

94.

Ekintzailetasuna sustatu: ekintzaile berriak,
gazteak, euren jardunak herrian gara ditzaten
bitartekoak jarri.

95.

Industriaguneak modernizatu: Usurbilgo industriaguneen beharrak aztertu eta zaharberritzeko
plangintza osatu. Enpresa jarduera berriak herrira ekarri.

98.

Herriko merkataritza: herriko merkataritza eta
ostalaritza biziberritzeko plana (PERCOa) berritu.

99.

Turismoa: Usurbilek garatu beharreko turismo-ereduaren gaineko hausnarketa egin, eta plangintza
egikaritzeko bitartekoak jarri.

GIZARTE POLITIKAK
Pertsonen bizi-baldintza duinak bermatu.
100.

101.

102.

Gizarte Larrialdietarako Laguntza propioen
udal-araudia osatu: dirulaguntza propioen
diru-poltsa sortzea, herrian sor daitezkeen beharrei
erantzuteko.
Gizarte zerbitzuek 185/2015eko urriak 6ko zorroari
erantzuteko udal mailan eta bailara mailan antolatu
eta baliabideak jarri.

HIRUGARREN ADINA
Zahartze aktiboa eta bizi-baldintza duinak bermatu.
103.

Hirugarren adineko pertsonentzat tutoretzapeko
etxebizitzen proiektua abiatu.

104.

Matia eta GFArekin lantzen ari garen hitzarmen
soziala gauzatzea: Matia eta GFArekin lantzen ari
garen hitzarmen sozialetik eratortzen diren lan-ildoei
heltzea. Hainbat lan-ildo izango ditu:
1. Eguneko Zentroa: toki aldaketa eta kudeaketa, nola?

Antolaketa: gizarte zerbitzuen eskaintza gizartearen
gaur egungo erronkekin lerrokatzeko, zerbitzuen
eta antolaketaren inguruko gogoeta estrategikoa
egin.

2. Kalezarko auzune berriak dituen enplegu eta
prestakuntza beharren azterketa egin eta
baliabideak jarri herritarrak bertan lanean jartzeko
(2020-2021).

Gizarte bazterketari aurre egin: bizi-baldintza duinak
bermatzeko, esku-hartze sozialak ugaritu.

3. Etxean Bizi programan parte hartuko den aztertu
(2020).

4. Kontseilu Soziala sortu (2022).
5. Zaintza sarea osatu (2023).

ETXEBIZITZA
Herritarren premiei erantzungo dien etxebizitza-politika garatu.
105.

Hausnarketa/eredua/barne antolaketa: Usurbilgo
etorkizuneko etxebizitza politika zehazteko
hausnarketa prozesua zabaldu. Halaber,
ezinbestekoa da udal-baliabideen azterketa egitea,
etxebizitza politika nola kudeatu zehazteko.
HAPOa idazten ari dela probestuz, beharrezkoa 		
ikusten da etxebizitza politikako hausnarketa orokor
bat egitea, udalak duen ahalmena kontuan izanda 		
eta etxebizitzak, gehienbat, enpresa pribatuek 		
eraikitzen dituztela ahaztu gabe.

Alokairua sustatu:
106.

Hutsik dauden etxebizitzak alokairu bidezko
erabilera sustatzeko neurriak hartu.

107.

Alokairurako dirulaguntza lerroren bat zabaltzeko
aukera aztertu.

108.

Alokairu sozialera bideratzen diren etxebizitzen
esleipen eredua aldatu: udal erregistroa osatu.

109.

Gazteen emantzipazio-politikak sustatu: Txirikorda
belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioaren
proiektua gauzatu.

ditugu, elkarrekin topo egiteko espazioak sortuz
(Ikastola aurreko zelaia edota hilerri zaharra).

GAZTEAK
Gazteei udal-jardunean ahots propioz aritzeko aukerak
eman.
114.

115.
HAUR ETA NERABEAK
Usurbil haur eta nerabeen neurrira egokitu.
110.

0-7 urte: haurrentzako aisialdi espazio desberdinen
arteko koordinazioa eta elkarlana.

111.

Jolastokiak eta parkeak: diagnostiko bat egin eta
behar direnak konpondu.

112.

Eskola-bideak eta jolas-parkeen arteko konexio
seguruak.

113.

Nerabeek eta gazteek espazio publikoetan biltzeko
duten beharrei erantzunez, espazioak egokituko

elkarteak, kirol eremuak, ekintzak, hezkuntza
arloan, aisialdian… Horrez gain, adin tarte, kirol
mota, hizkuntza ohitura… ikuspegi ezberdinak
txertatu diagnosian. Gizarte ekintza, euskara eta
parekidetasun arloekin adostu diagnosia. Aztertu
eta horren araberako neurri zuzentzaileak hartu.

Gazte kontseilu bat sortzeko aukera aztertuko
dugu, gazteak ahots propioz aritu daitezen
udal-jardunean eta eurekin batera landu ditzagun
gazteei zuzendutako politikak.
Zirimara proiektua zabaldu. Zirimara hedatu eta
aisialdi talde bat eratzeko, laguntza administratibo
eta ekonomikoekin jarraitzea eta zabaltzea, beste
eragileekin batera.

KIROLA
Jarduera fisikoaren eta kirolaren plan integrala garatu.
116.

Kirolerako mahai eragile bat sortu.

117.

Herriko kirol diagnosia egin, jarduera fisikoaren
eta kirolaren plan integrala garatzeko. Azterketa
sakona egin nahi dugu, bai genero-parekidetasun
ikuspegitik, eta baita eremu zabalagoan ere:

118.

Kirol mahai bat sortu (diagnosiaren ondorioen
arabera). Kirol mahaian hitz egiteko gaia litzake:
herriko kirol talde guztiak klub bakarrean biltzeko
ahalegina egin, euren arteko harremana eta
koordinazioa hobetzeko.

119.

Kirola eta aisialdia: elkarlan gune bat antolatu:
Zirimara, Mugiment, Gaztelekua, kirola, gizarte
zerbitzuak, gazte mugimendua, Ziortza, Noaua,
eskolak…

120.

Kirol azpiegiturak hobetzen jarraitu: kiroldegiko
kanpoaldean dagoen berdegunea egokitu, udaran
beste erabilpen bat emateko helburuz.

UDALA HERRIAREN ZERBITZURA
GOBERNANTZA EREDUA
Parte-hartzean eta eredu demokratikoan sakondu.
121.

122.

Auzoak ahots propioz: auzoen eta udalaren
arteko harremana artikulatzeko, egonkortzeko eta
iraunkortzeko egitasmoa sustatu, auzoekin batera.
Parte-hartze prozesu bat garatu.
Udal politiketan genero-ikuspegia txertatzeko
programa landu eta garatu, zeharlerrotasuna
landuz. Bide horretan, genero-ikuspegiz landu
aurrekontuak.

UDALAREN BERRANTOLAKETA
Usurbildarrei kalitatezko zerbitzu publikoa eta eraginkorra
eskaini.
125.

Administrazio elektronikoaren norabidean urratsak
egin.
• Programa bat sortu eta pertsona bat kontratatu.
• Udalaren app bat sortzea herritarrekin harremanetarako.
• Herritarren Harrerarako Zerbitzua sortu.

126.

Artxibo sistema berria sortu:
• Artxibo zaharraren diagnostikoa eta xahuketa egin.

UDAL BALIABIDEAK

127.

Eraginkortasunez kudeatu.

Azterketa egin eta inbertsioen plangintza osatu.

123.

Udal lokalen erabilera arautzeko parte-hartze saioa
burutu eta arautegia sortu.

124.

Doako wifi-eremuak sortu udal ekipamenduetan,
arrakala teknologikoa gainditzeko helburuarekin.

129.

128.

Espazioaren antolaketa berria: udaletxea berritu.

Kalitatezko enplegu publikoak sortu.
• Lan eskaintza publikoen proposamena landu.
• Egun onartuta dauden OPEak martxan jarri.
• OPE berriak martxan jarri.
• Erretiroen kasuan, lanpostuen balorazioa egin.

Lanerako prestakuntza eta formazioa eskaini
langileei.
• Barne-komunikazioa hobetu. Barne buletina sortu.

130.

Udalaren behar berrietara egokituko den epe
ertaineko giza baliabideetako estrategia bat lantzea.

