
 

 

2020RAKO EKINTZA PLANA 

 

1) Atez ateko zerbitzua 

Txuria Bilketa zerbitzuan zuzenean eragiten dute, eta ondorioz, aurrekontuan ere bai 

Hori argia Egiteko lanak dira, baina bilketa zerbitzuan ez dute zuzenean eragingo 2020.urtean. 

Laranja Ez dute bilketan eragingo zuzenean, baina bai aurrekontuan. 

      

HERNANI      

ZERBITZUA ERLAZIOAK NOIZ LANDU ARDURADUNA TALDEA 

Sagardo garaiko 

bilketa estrak 

Igandeetan 

ostalaritzari ontzi 

arinen bilketa 

burutzea (otsaila 

hasieratik maiatzak 

10 bitarte. 15  

igandeetan) 

 

   koordinatzailea   

 2021ean zerbitzu 

hau kentzeko 

lanketa burutu 

aurten 

 Tekniko-hezitzaile-

Udala 

 

 Sagardotegi 

garaian goizeko 

ekipoaren 

ordutegia honakoa 

izango da 6:30-

14:30 (urtarrilak 

20tik maiatzak 8 

bitarte) 

    koordinatzailea   

Errefusa bilketa Igandeetako 

errefusa 15ero 

egiteko lanketa 

osatu: 2021ean 

indarrean sar 

dezakegu 

    

Fokuen jarraipena 2019ko lanketarekin 

jarraitu baina kale 

garbiketako 

arduraduna 

jarraipen taldean 

sartuta 

  tekniko-hezitzaile-

udala-kale 

garbiketa 

  

Erreka 

bazterretako 

hondakinen bilketa 

 2019ko 

esperientziatik 

ondorioak atera eta 

aplikatu: beira 

batzeko iglua jarri 

berriro 

  udala-hezitzailea   

Eraikin publikoak Igerilekuen 

hondakinen bilketa. 

Bermeen eskaria 

egin behar dela 

koordinatu 

  hezitzailea   

Areto publikoetako 

hondakinen bilketa 

  hezitzailea   

Ikastetxeetako 

hondakinen bilketa 

  hezitzailea   

Poligonoen 

bilketa 

Enpresei formazio 

eta aholkularitza 

   hezitzailea   

Fakturazioa eta 

sortzetiko 

Softwarean 

informeak sortzea 

 Urtarrila-

otsaila-

Hezitzailea-

teknikoa 

  



 

 

ordainketa 

mekanizatuaren 

ezarpena 

martxoa-

apirila 

Fakturen 

erreklamazioa 

  Udala-hezitzailea  

Komertzioetako 

errefusa 

2019an Udalak 

hezitzailea 

kontratatuta hasi 

duen lanketarekin 

jarraitu maiatzak 

31 bitarte. 

Ekainetik aurrera 

egitekoak 

zehazteke. 

Sortzen den 

errefusaren 

jarraipena: 

kantitatea gutxitzea 

helburu. Heziketa 

oinarri. 

   Udala-Teknikoa   

AP1eko 

gasolindegiak 

Autopistako bi 

gasolindegiak 

biltzeari utzi 

urtarrilaren 1etik 

aurrera 

Hemendik aurreztu 

denbora Oialumeko 

gunea kendu eta 

atez ateko bilketako 

froga pilotua 

egiteko baliatu 

(kostuak parekatuz) 

 Udala-

Koordinatzaileak-

teknikoa 

 

San Joanetako 

bilketa 

San Joanetako 

zerbitzua: 

orokorrean eta 

ostalaritzari 

ematen zaiona  

Kale garbiketarekin 

koordinazioa 

  Koordinatzaileak 

(KG barne) 

  

Festa eta 

ekitaldiak 

 

Banatzeko ontzien 

jarraipena eta 

dimentsionamentu

a 

Banatu eta 

jasotakoaren 

jarraipen zehatza 

egin. Feed-back-a 

eginda urte osoko 

ekitaldiak artxibatu 

 Hezitzailea  

Hondakin 

arriskutsuak 

zerbitzua 

  Bilketa hilean behin 

burutuko dugu 

 udala   

 Kudeatzaile 

autorizatu batekin 

kudeatzea aztertu 

 Udala-Teknikaria  

Auto konposta 681 etxebizitzari 

aholkularitza 

(eskaerapean)  

Ikastaroen 

antolaketa itxaron 

zerrendaren 

arabera 

  

2021ean erabiltzaile 

zaharrei bisitak 

egiten hasteko 

antolatu 

  hezitzailea   

Auzo konposta Hedapena Ez da hedapenik 

aurreikusten 

 hezitzailea-udala   

Mantenua: 49 

guneren jarraipena 

(990 etxebizitza) 

    hezitzailea   

Jarraipen plana 

egokitu egoera 

berrira 

Trazabilitatea eta 

banaketa arauak 

inplementatu. 

2021erako pausoak 

zehaztu 

  hezitzailea   

Eusko 

Jaurlaritzaren 

arauaren inguruko 

txostena oinarri 

hartuta lanketa 

burutu 

 Hezitzailea-

teknikoa 

 

Azpiegituren 

txukuntzea 

Akarregiko gunea 

hormigonatzea 

 Udala-hezitzailea  



 

 

Kriba pasatu ez 

duen konpostari 

irteera bilatzea 

 Arduraduna talde 

teknikoak 

txertatzea 

Dekretura 

egokitzeko egin 

beharreko pausoak 

gidatuz 

   

Larrialdi Guneak Ontzien garbiketa  Maiztasuna 

kontrolatu 

 Koordinatzailea  

Puskatutako 

kirtenak berritzea 

Zintzilikatzekoaren 

lurrean dauden 

kuboetako kirten 

puskatuak berritu 

Urtean 2 tan  Koordinatzaileak  

Pertxen garbiketa 2019an garbitu 

direnak kontuan 

izanda, premia 

gehien duten 

zonaldeetatik 

jarraitu 

Kale garbiketako 

zerbitzuarekin 

koordinatuaz 

 Koordinatzaileak  

 

 

 

 

 

     

USURBIL      

ZERBITZUA ERLAZIOAK NOIZ LANDU ARDURADUNA TALDEA 

Sortzearen 

araberako 

ordainketa 

Softwarean 

aldaketa txikiak 

egin  

 Ezarpena bukatu   hezitzaile-udala   

Poligonotako 

frakzio guztiak 

irakurtzen hasi 

Bitartekoak 

prestatu 

 udala-teknikoa-

hezitzailea 

 

Poligonoak/Kom

ertzioak Vs 

Herria 

Poligonotako/kom

ertzioetako Vs 

herriko hondakinen 

pisuak bereizita 

pisatu 

Urtero egitea nahi 

du Udalak 

 Teknikoa-

hezitzailea 

 

Zubieta 2 larrialdi 

guneetako bilketa 

eta komertzioak. 

Hipodromoa ez. 

 

Donostiarrek 

erabiltzen duten 

larrialdi gunearen 

argazki bidezko 

jarraipena (bio-

hondakina eta 

errefusean) 

  udala-teknikoa-

hezitzailea 

  

Errefusa Poligonoen bilketa Errefusaren 

jarraipenarekin segi. 

Inerte eta plastiko 

nahasketen 

bilketetan egin 

beharreko 

doikuntzak egiten 

jarraitu 

 Teknikoa-

hezitzailea-

koordinatzailea-

udala 

  

Auto konposta Ondorioetan 

oinarrituta 

jarraipen plana 

osatu 

Material lehorraren 

gunea egokitu 

Udalak 

 Egokitzapene

rako hiru urte 

Udala-hezitzailea   

Auzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

konposta 

Eusko 

Jaurlaritzaren 

arauaren inguruko 

txostena oinarri 

hartuta lanketa 

Erabakiak hartu: 

auto gestioarekin 

jarraitu, giza 

baliabideak sartu, 

guztia eraitsi 

  Udala-hezitzailea   



 

 

burutu 

Mantenua.  

Udalak ez du 

hedapenik 

aurreikusten.  

       

Organikoa Baserritarrekin 

egin beharreko 

lanaren 

erabakiaren zain: 

aurrera badoa 

bilketan 

moldaketak egin. 

Astelehenero 2 tn 6 

hilero  deskarga 

tokia txandatuz 

 Udala-teknikaria-

hezitzailea 

  

Belar eta 

kimaketa bilketa 

2019an Arsuagan 

egin den froga 

errepikatu. 

Astelehenetan 

egingo da 

boluminosoekin 

batera. Apiriletik 

iraila amaierara. 

Bolumen handiko 

gaien bilketaren 

prezio berean. 

Bilketarako poltsak 

adostu biltzaileekin 

 Hezitzailea-

koordinatzailea-

teknikoa+ 

Behemendi 

 

Intzidentzien 

jarraipena eta 

kudeaketa 

hobetzea 

Hezitzaileak 

zerrendatuta 

dauzkan guneetan 

zentratuko gara. 

Protokoloa 

finkatuko du 

Hezitzaileak.  

Biltzaileei 

hezitzaileak egiten 

duen lana 

erakutsiko zaie. 

    

Zintzilikatzekoen 

oinarriak 

garbitzea 

Karcherrarekin 

urtean behin 

garbitzea 

Kale garbiketako 

brigadarekin 

koordinatuta 

 Koordinatzaileak  

Larrialdi 

guneetako 

ontzien garbiketa 

Atalluko larrialdi 

gunearen 

maiztasunaren 

jarraipena 

  koordinatzaileak  

     

     

ASTIGARRAGA     

ZERBITZUA ERLAZIOAK NOIZ LANDU ARDURADUNA TALDEA 

Herrian, egun 

egiten den 

hondakinen 

bilketaren 

diagnosia 

Egun jasotzen 

den zerbitzuaren 

nondik norakoak 

definitu 

Tekniko bat 

kontratatu 

Urte osoa Udala-

Garbitania 

 

Indarguneak eta 

ahulguneak 

definitu 

Urte osoa Udala-

Garbitania 
 

Komertzioen 

bilketa aztertu 

Urte osoa Udala-

Garbitania 
 

Bilketa 

emaitzekin 

alderatu 

Urte osoa Udala-

Garbitania 
 



 

 

Udalak 

lehentasunak 

ezarri (irizpide 

ekonomiko eta 

ingurumen 

ikuspegiak 

kontutan 

hartuta) 

 Urte osoa Udala-

Garbitania 
 

Poligonoen 

bilketa 

Erroldak 

eguneratu 

Tekniko eta 

hezitzailearen 

beharra 

Urte osoa Udala-

Garbitania 

 

San Markok 

egiten duena 

behatu eta 

dimentsionatu 

Urte osoa Udala-

Garbitania 
 

Ordenantzak 

prestatu 

Urte osoa Udala-

Garbitania 
 

Beharrak 

definitu 

Urte osoa Udala-

Garbitania 
 

Ezarpenerako 

prestatu 

Urte osoa Udala-

Garbitania 

 

Kale garbiketa Zerbitzuaren 

azterketa burutu 

 Urte osoa Udala-

Garbitania 

 

Ibilbideak 

zehaztu 

 Urte osoa Udala-

Garbitania 

 

Bitartekoak 

zehaztu 

 Urte osoa Udala-

Garbitania 

 

Langileei 

dagozkien gaiak 

zehaztu 

 Urte osoa Udala-

Garbitania 

 

Ezarpena 

prestatu 

 Urte osoa Udala-

Garbitania 

 

Auzo eta auto 
konposta 

Gai honetan 
lehenik egoeraren 
diagnosia egin 
beharko da 

Hezitzailea Urte osoa Garbitania  

Ondoren 
lehentasunak 
ipinita bisitak eta 
hedakuntza 
kanpaina antolatu 
beharko da 

Urte osoa Garbitania  

 

 

 

2) Kale garbiketa 

 

   

Txuria Zerbitzuan zuzenean eragiten dute, eta ondorioz, aurrekontuan ere bai 

Hori argia Egiteko lanak dira, baina zerbitzuan ez dute zuzenean eragingo 2019.urtean. 

Laranja Ez dute eragingo zuzenean zerbitzuan, baina bai aurrekontuan. 

     

ZERBITZUA ERLAZIOAK  ARDURADUNA TALDEA 

Opor guztien zein 

bajen 

ordezkapena 

   Koordinatzailea  



 

 

burutuko da 

Asteburuetako 

errefortzuekin 

hasi 

     

Inbertsioak  Hidro-garbigailua    

  Haizagailua 3   

  Desbrozadora 2   

  Bestelako kale 

garbiketarako 

tresneria orokorra 

   

  Akarregiko altzariak Bilera gelako 

mahai eta 

aulkiak 

  

  Azpiegituraren 

egokitzapena 

Bainera, 

garbiketa 

zentroa eta 

gasolina 

depositua 

egokitzapena

k 

Proiektua eta 

tramitazioa  

 

Puntu beltzak: 

zaborrontzi 

inguruak eta 

kontrol gabeko 

puntuak 

Jarraipen 

teknikorako talde 

iraunkorra sortu. 

2019an abiatu 

kanpainarekin 

jarraitu. 

  Teknikoa-udala-

koordinatzaile-

hezitzailea 

 

Zalantzagarriak 

diren puntuen 

garbiketarako 

protokoloa 

Eremua publikoa 

edo pribatua dela 

zalantzagarria 

denean, bildu 

beharreko 

hondakinen arrisku 

maila 

zalantzagarria 

denean..   

  Udala-

koordinatzailea 

 

Kimaketa 

garaian, 

lorategiak 

txukuntzerakoan 

e.a. parte hartzen 

duten agenteen 

arteko 

koordinazioaren 

hobekuntza 

   Goroldi-Garbitania-

udala 

 

 

 

3) Teknikoki egin beharreko lanak 

  

 

 

  

ZERBITZUA ERLAZIOAK 
NOIZ 

LANDU 
ARDURADUNA TALDEA 

Herrietako 

datuen 

jarraipena 

Adierazleen 

etengabeko 

eguneratzea PEMAR 

barne 

    Teknikoa 

(hezitzaileek 

datuak 

eguneratuak) 

  

Lizitazioak Ibilgailuak 

2019an hasitakoa 

amaitu 

 

  

Gerentzia-

teknikoa-zerbitzu 

juridikoa   



 

 

 

Epien hornikuntza 

eta garbiketa 
    

Gerentzia-

teknikoa-zerbitzu 

juridikoa   

 

Gasoilaren 

espedientea. 
  

Gerentzia-

zerbitzu juridikoak  

Kale garbiketako 

produktuen 

horniketa 

  

Gerentzia-

zerbitzu juridikoak 
 

Kontratu ezberdinen 

prorrogak 
  

Gerentzia-

zerbitzu juridikoak 
 

Ibilgailuen mantenu 

eta konponketa 
  

Gerentzia-

zerbitzu juridikoak  

Aseguruen inguruko 

aholkularitza 

zerbitzua 

  

Gerentzia-

zerbitzu juridikoak  

Astigarragako 

lanketatik suertatzen 

direnak 

  

Gerentzia-

zerbitzu juridikoak  

Garbitaniak 

gestore pribatu 

izaera erdiestea 

Prozedura aztertu 

eta abian jarri 
  

 

 

Stock-aren 

kontrola eta 

urteko kalkulua 

Edukiontziak, 

kierrak... Urte 

osorako zenbat 

behar diren 

kontabilizatu 

Espazio faltarengatik 

urtean behin baino 

gehiagotan egin 

beharko da eskaria. 

  

Teknikoa 

  

Plan 

estrategikoaren 

kimuak 

Pardelen gaia Bilketa eta 

tratamendua 
  

Teknikoa-

gerentzia-udalak   

Organikoaren 

transferentzia 
    

Teknikoa-

gerentzia-udalak   

Astigarragaren 

beharrak 

Diagnosia, 

ebaluazioa eta 

proposamenak 

lantzea 

Teknikari eta hezitzaile 

berri bana 
 

  

 

4) Egiturazko gaiak 

Prebentzioa 

 

Lastaolako suteen kontrako 

babesa 

EPI guztiak plantilla/ lan 

poltsakoei berritu/ arropa  

 

Udako alerta laranjen 

gaineko protokoloaren 

lanketa 

Koordinatzai

leak-

administrari

ak 

 Epien erabileraren 

kontrolerako inspekzioak 

 Koordinatzai

le-gerentzia 



 

 

 Aktibitateen koordinaketaren 

berrikusketa 

San Marko (garbiguneak), 

FCC,  

 

Formakuntza Biltzaile/gidarien 

formakuntza. Batez ere 

poligonoetako frakzio eta 

irakurketen inguruan. 

Waste in progress 

Municipalia 

Sage: kontabilitateko eta 

laboraleko formakuntza 

 

 Gerentzia 

teknikoa eta 

administrari

a 

Gardentasunaren legea eta 

kontratazio publikoen legera 

egin beharreko moldaketa 

Webgunea elikatzea Informazio finantzarioa, 

instituzionala eta jardueraren 

inguruko informazioa 

Zerbitzu 

juridikoak-

gerentzia 

Kontratu txikiak Publikazioarekin jarraitzea Zerbitzu 

juridikoak 

Softwarearen garapena Sageren ezarpenarekin 

jarraitu 

Kontabilitate analitikoa 

bermatuz eta langileen 

historikoak bermatuz 

Administrari

a 

Garbitaniaren sistema 

informatiko integralaren 

diseinu eta ebaluazioa 

 Gerentzia 

Softwarearen migrazioa Guztiontzat erabilgarri eta 

etor daitezkeen herrietarako 

erabilgarri jartzeko 

migrazioa. 

teknikoak 

Aurrekontuaren kontrola  Giza-baliabideak 

  

  

  

  

Istripu eta bajak Gerentzia 

 Opor/lizentzi/AS  

 Ordu estren gutxitzea   

 Informazio bulegoak: plantilla 

(oporrak e.a) 

  

 Saturazio maila: 

produktibitatea/ neurtu eta 

analizatu 

  

Urteko kontuak Kudeaketa kontrolak  

Inbertsioak Sageko lizentzia berria    

 Wordeko 6 lizentzia eguneratu   

 Skaner irakurgailuak Bi Skanner berri Teknikoa-

gerentzia 

 Hardwarea   

Giza baliabideak Postuen eta funtzioen 

definizio 

Esku liburua Gerentzia 

eta postuko 

arduraduna 

Postuko eta egiteko 

bakoitzeko prozedurak 

Esku liburua Gerentzia 

eta postuko 



 

 

arduraduna 

 Zerbitzu juridikoetarako 

eskaintza publikoa 

Hautaketa prozesua Gerentzia 

 Peoien poltsa   

Datuen babeserako 

egokitzapena 

Foru Aldundiko akordio eta 

kontratuaren bidez 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


