ARTEA
1.- UDALERRIKO GIZARTE ETA EKONOMIA BALDINTZAK HOBETZEA SUSTATZEA
1.1.- Azpiegiturak garatu eta egokitzea, osasun eta hezkuntza baldintzak hobetzeko
1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.-

Adinekoei laguntzeko aukerak aztertzea.
Osasun-etxeko hornidura hobetzea.
Eskola berria garatzea.
Haurtzaindegia sortzea.
Biztanleek osasun eta gizarte baliabideak eskuratzea erraztea.
Gazteplanaren osasun eta gizarte ekintzako ekintzak garatzea.

1.2.- Gizarte eta kultur jarduerak sustatzea
1.2.1.- Kultur Etxean ludoteka-gaztelekua eta liburutegia sortzea.
1.2.2.- Tokiko elkarteekin elkarlanean, kultur eta kirol jarduerak bultzatzeko moduak bilatzea.
1.2.3.- Pilotalekua egokitzea, kirol eta jolas jarduerak antolatzeko leku egokia izan dadin.
1.3.- Jarduera ekonomikoak sustatu eta dibertsifikatzea
1.3.1.- Arteako telezentroa sustatzea (Behargintzarekin).
1.3.2.- Hirigunean merkataritza sektorea sustatzea.
1.3.3.- Landa eta turismo sektoreetan enplegu sorgune berriak zehaztea (Behargintza/Gorbeialde).
1.3.4.- Landa eta kultur izaerako jarduera turistikoa sustatzea Gorbeialderekin elkarlanean ekintzak
garatuz.
1.4.- Prestakuntza eta enplegu programa
1.4.1.- Behargintzarekin elkarlanean, langabetuei merkatuaren gaitasunei dagokien prestakuntza
eskaintzea.
1.5.- Ekonomia, gizarte eta ingurumen ikuspegitik industrialdeak dituen gaitasunak
aprobetxatzea
1.5.1.- Landa garapenari lotutako jarduera ekonomiko iraunkorrak eta enpresa berrien mintegia
sustatzea.
1.5.2.- Industrialdearen ondoko ibaiertza leheneratzeko eta energia berriztagarriei buruzko parke
ekologikoa sortzeko proiektua.
1.6.- Gazteak udalerrian kokatzen eta biztanleriari eusten laguntzen duen etxebizitza
politika garatzea
1.6.1.- Tokiko biztanleentzako BOE berriak.
1.6.2.- Gaur egungo etxebizitzen egoitza kalitateari eustea eta hori hobetzea erraztea.

2.- MUGITZEKO MODU IRAUNKORRAGOAK SUSTATZEA
2.1.- Ibilgailuen eta komunikazio-bideen arrazoizko erabilera sustatzea
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2.1.1.- Errepide, auzo eta kaleetan bide-seinaleak hobetzea.
2.1.2.- Udalerrian abiadura mugatzea.
2.1.3.- Hirigunea lasaitzea.
2.1.4.- Aparkaleku berriak sortzea.
2.2.- Udalerriko irisgarritasun baldintzak hobetzea
2.2.1.- Errepide eta landa bideen sarea hobetzea.
2.2.2.- Bazterbideak eraiki eta zabaltzea.
2.2.3.- Udaleko Irisgarritasun planaren ekintza burutugabeak antolatu eta gauzatzea.
2.3.- Mugikortasunerako sistema iraunkorren elkarguneak sustatzea: garraio publikoak,
oinezkoak, bizikleta
2.3.1.- Lemoan garraio ezberdinetarako geltokia sortzea babestea.
2.3.2.- Komunikazio-bideak eta garraioa hobetzea (mugikortasun planaren arabera)
2.3.3.- Udalerrien arteko sarearen barnean bidegorri bat egitea sustatzea.
2.3.4.- Beste batzuk, Mugikortasun planaren arabera.
3.- NATUR INGURUNEA BABESTU ETA BIRSORTZEA
3.1.- Natur, historia eta kultur balioak sustatu eta babesteko programa
3.1.1.- Gorbeialderekin sustapen eta babes ekintzak koordinatzea.

4.- IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK SARTZEA URAREN ZIKLOAREN KUDEAKETAN
4.1.- Hondakin uren saneamendu eta hornikuntza azpiegiturak hobetzeko programa
4.1.1.- Ur ihesak eta kontrolik gabeko kontsumoak kontrolatzeko sistemak ezartzea.
4.1.2.- Udalerriko ur hornikuntzako sarea hobetzea (Partzuergoa).
4.1.3.- Gune isolatuetako isurien saneamenduari konponbidea ematea (Partzuergoa)
5.- IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK SARTZEA HONDAKINEN SORKUNTZA ETA
KUDEAKETAN
5.1.- Hiri hondakinen ingurumen kudeaketa hobetzeko programa
5.1.1.- Mankomunitatearekin elkarlanean, etxeko hondakin arriskutsuen ingurumen kudeaketa zuzena
errazteko mekanismoak ezartzea.
5.1.2.- Mankomunitatearekin elkarlanean, hiri hondakinak biltzeko azpiegiturak hobetzea, birziklapen
tasak optimizatzeko.
5.1.3.- Eskualdeko Garbigunea sortzea indartzea.
6.- ENERGIAREN ERABILERA OPTIMIZATZEA ETA KONTSUMOA MURRIZTEA
6.1.- EEEren energia diagnostikoak zehaztutako ekintza-ildoetan sakontzea
6.1.1.- Udal eraikin eta zerbitzu berrietan energia eraginkortasuna sustatzea.
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6.1.2.- Udalerrian (eskola, pilotalekua, ...) energia berriztagarriak erabiltzen diren aztertzea.

7.- HERRITARREN SENTSIBILIZAZIOA ETA PARTAIDETZA SUSTATZEA
7.1.- Herritarrentzako informazio, prestakuntza eta sentsibilizazio programa
7.1.1.- Herritarrentzako informazio eta komunikaziorako plana egin eta abiaraztea.
7.1.2.- Baliabideen erabilerari lotutako ingurumen jardunbide egokiei buruzko sentsibilizazio kanpaina.
7.1.3.- Kontsumo arduratsuari eta hiri hondakinen sorkuntzari lotutako ingurumen jardunbide egokiei
buruzko sentsibilizazio kanpaina.
7.1.4.- Herritarrei iraunkortasun prozesuaren inguruko informazioa, prestakuntza eta sentsibilizazioa
ematea helburu duten kultur eta jolas jarduerak egitea.
7.1.5.- Mugikortasunaren inguruko sentsibilizazio kanpaina.
7.1.6.- Eskola Agenda 21 sustatzea.

7.2.- Tokiko Agenda 21 prozesuan gizarte eragileen eta, oro har, herritarren partaidetza
sustatzeko programa
7.2.1.- Arteako Herritarren Partaidetza Foroa sendotzea.
7.2.2.- Ekonomia eta gizarte eragileen partaidetza erraztea.

8.- UDAL KUDEAKETA GARAPEN IRAUNKORRAREN BEHARRIZANETARA EGOKITZEA
8.1.- Iraunkortasuneko eta ingurumena babesteko irizpideak sartzea udal politiketan,
horiek behar bezala garatzeko beharrezko baliabideak emanda
8.1.1.- Ingurumen-ikuspegia udal kudeaketan gehitzeko baliabideak ematea.
8.1.2.- Ingurumenari buruzko ordenantza garatu, onetsi eta abiaraztea.
8.1.3.- Udal kudeaketako arloetan ingurumen kudeaketako sistemak ezartzea, beren ingurumen-eragina
dela-eta (industrialdea, hiriko mantentze-lanak, ...).
8.2.- Erakundeen arteko koordinazioa bultzatzea
8.2.1.- Mankomunitateko udalerriekiko koordinazioa bultzatzea, ingurumen kudeaketarako.
8.2.2.- Gainerako erakunde eta entitateekiko koordinazioa sustatzea, tokiko biztanleek erakunde horien
gaitasunak ahalik eta neurri handienean aprobetxatzen dituztela bermatzeko asmoz.
8.2.3.- Eusko Jaurlaritza, BFA eta herri erakundeekin (IHOBE, EVE...) informazioa trukatu eta
komunikatzeko mekanismoak bultzatzea, proiektuak diseinatu eta abiarazteko beharrezko laguntza eta
baliabideak lortzeko asmoz.
8.2.4.- TA21 garatzeko bidean dauden beste udalerri batzuekin informazio/lankidetza sarea (Udalsarea,
Hiri Iraunkorren Sarea, ...) eratzea.
8.3.- Udal langileentzako iraunkortasun alorreko prestakuntza eta sentsibilizazio programa
8.3.1.- Udaleko langile guztiei iraunkortasun alorreko prestakuntza orokorra ematea.
8.3.2.- Udal kudeaketako arloetako arduradun tekniko eta politikoei iraunkortasun alorreko prestakuntza
orokorra ematea.
8.4.- Iraunkortasun irizpideak sartzea Hiri Plangintzaren garapenean
8.4.1.- Iraunkortasun irizpideak sartzea plangintza zehatzaren garapenean, udal teknikari eta
arduradunei prestakuntza eta informazioa emanez.
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