
2021ERAKO EKINTZA PLANA 

 

Arestian aipaturiko helburuak kontutan hartuta, 2021erako honako ekintza-plana 

proposatzen da: 

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 2021.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 

(otsailaren 

hasieratik 

maiatzak 10 

bitarte. 15 

igandeetan) 

 

   koordinatzailea   

2022an zerbitzu 

hau kentzeko 

lanketa burutu 

aurten 

 Teknikoa -

hezitzaile-Udala 

 

 Sagardotegi 

garaian goizeko 

ekipoaren 

ordutegia honako 

hau izango da 

6:30-14:30 

(urtarrilak 18tik 

maiatzak 7 

bitarte) 

    koordinatzailea   

Errefusaren 

bilketa 

Fokuen jarraipena 2020ko 

lanketarekin 

jarraitu. Udalak 

osatu dezakeen 

ekipoarekin 

koordinatuta. 

  tekniko-hezitzaile-

udala 

  

Erreka 

bazterretako 

hondakinen 

bilketa 

 2020ko 

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   hezitzailea   



hondakinen bilketa 

 Igandeetako 

errefusa 15ero 

egiteko lanketa 

osatu: 2022an 

indarrean sar 

dezakegun 

aztertu 

  Udala -Teknikoa  

Poligonoen 

bilketa 

Enpresei formazio 

eta aholkularitza 

   hezitzailea   

Fakturen 

erreklamazioa 

  Udala-hezitzailea  

Komertzioetako 

errefusa 

2019an hasi zen 

lanketarekin 

jarraitu irailaren 

30 bitarte. 

Irailetik aurrera 

baliabide finko 

bihurtuko diren 

hausnartu 

Sortzen den 

errefusaren 

jarraipena: 

kantitatea 

gutxitzea helburu. 

Heziketa oinarri 

(komertzio eta 

herrian) 

   Udala-Teknikoa   

Altzarien bilketa Zerbitzuaren 

kontratazio gunea 

eta bilketaren 

koordinazioa 

duten 

arduradunen 

etengabeko 

koordinazio 

bermatuko duen 

sistemaren 

eraikuntzan 

  Udala -

koordinatzaileak-

teknikoa 

 

Oialumeko 

ekarpen-gunea 

Autopistako bi 

gasolindegiak 

biltzeari utzita 

Oialumeko gunea 

kendu eta atez 

ateko bilketako 

froga pilotua 

egitea aztertu 

Baserritarrekin 

hitz egin eta 

bilketa aldatzeko 

ibilbidea egin 

 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 

dimentsionamend

ua 

Banatu eta 

jasotakoaren 

jarraipen zehatza 

egin. Feedback -a 

eginda urte osoko 

ekitaldiak 

artxibatu 

 Hezitzailea  

Miniguneak  Hustuketa Bilketa hilean 

behin burutuko 

dugu 

 udala   



Azterketa Kudeatzaile 

autorizatu batekin 

kudeatzea aztertu 

 Udala-Teknikaria  

Auto konposta 687 etxebizitzari 

aholkularitza 

(eskaerapean)  

Ikastaroen 

antolaketa 

itxaron 

zerrendaren 

arabera 

  

2021ean 

erabiltzaile 

zaharrei 

eskaerapean 

bisitak egin 

  hezitzailea   

Auzo konposta Hedapena Ez da hedapenik 

aurreikusten 

 hezitzailea-udala   

Mantenua: 49 

guneren 

jarraipena (992 

etxebizitza) 

    hezitzailea   

Jarraipen plana 

egokitu egoera 

berrira 

Trazabilitatea eta 

banaketa arauak 

ezarri, loteen afera 

epaitegietan 

argitzen denean. 

2022rako pausoak 

zehaztu 

  hezitzailea   

Eusko 

Jaurlaritzaren 

arauaren 

inguruko txostena 

oinarri hartuta 

lanketa burutu 

 Hezitzailea-

teknikoa 

 

Azpiegituren 

txukuntzea 

Bahea pasatu ez 

duen konpostari 

irteera bilatzea 

 Udala-hezitzailea  

 Dekretuaren 

ibilbidearen 

arabera egoerara 

egokitu 

Dekretura 

egokitzeko egin 

beharreko 

pausoak gidatu 

 Hezitzailea -

zerbitzu juridikoak 

 

Larrialdi Guneak Ontzien garbiketa  2020an 

finkatutako 

egutegia jarraitu 

 Koordinatzailea  

Puskatutako 

kirtenak 

berritzea 

Zintzilikatzekoare

n lurrean dauden 

kuboetako kirten 

puskatuak berritu 

Urtean bitan egin  Koordinatzaileak  

Pertxen 

garbiketa 

2020an garbitu 

direnak kontuan 

izanda, premia 

gehien duten 

zonaldeetatik 

jarraitu 

Kale-garbiketako 

zerbitzuarekin 

koordinatuaz 

 Koordinatzaileak  

 

 

COVID 19aren oldartzearen araberako bilketa-zerbitzu berezia.  

Ohiko bilketan barneratu ezin den kopuruetara heltzean aparteko errefortzua kontratatuko da 

 

 

 

 

 

USURBIL 

     

ZERBITZUA ERLAZIOAK NOIZ ARDURADUNA TALDEA 



LANDU 

Sortzearen 

araberako 

ordainketa 

Softwarean 

aldaketa txikiak 

egin  

 Ezarpena bukatu   hezitzaile-udala   

Poligonotako 

frakzio guztiak 

irakurtzen jarraitu 

  udala-teknikoa-

hezitzailea 

 

Poligonoak/Ko

mertzioak Vs 

Herria 

Poligonotako/ko

mertzioetako Vs 

herriko 

hondakinen 

pisuak bereizita 

pisatu 

Urtero egiten 

jarraitu 

 Teknikoa-

hezitzailea 

 

Zubieta 2 larrialdi 

guneetako bilketa 

eta komertzioak 

jasotzen jarraitu. 

Hipodromoa ez. 

 

Donostiarrek 

erabiltzen duten 

larrialdi gunearen 

argazki bidezko 

jarraipena (bio 

hondakina eta 

errefusean) egin, 

hura eskatzen 

zaigun heinean. 

  udala-teknikoa-

hezitzailea 

  

Kaxkoan atez ate 

jasotzea ez da 

aurreikusten 

 

Udala oraindik 

erabakia hartzeke 

 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 Hedapenerako 

kanpaina egin 

  Udala-hezitzailea   

Auzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

konposta 

Eusko 

Jaurlaritzaren 

arauaren 

inguruko txostena 

oinarri hartuta 

lanketa burutu 

Brigadarekin 

batera Dekretua 

betetzen saiatzeko 

lanketa egin 

  Udala-hezitzailea   

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 

  

Paperaren eta 

ontzi arinen 

bilketa 

errafiazko poltsa 

Udalak urte 

hasieran banatu 

nahi ditu 

(borondatezkoak 

Kanpainaren 

ondoren, 

errafiazko poltsen 

erabilerak bilketa 

   



bidez egitea izatea 

aurreikusten da) 

denboran zein 

eragin duen 

aztertu  

Hondakin 

sanitarioak 

ateratzeko 

poltsa bereziak 

banatzeko 

kanpaina 

Herritarrei 

udalean banatuko 

zaizkie gurutze 

gorria duten 

poltsak 

  Udala-Hezitzailea  

Intzidentzien 

jarraipena eta 

kudeaketa 

hobetzea 

Hezitzaileak 

zerrendatuta 

dauzkan 

guneetan 

zentratuko gara. 

Protokoloa 

finkatuko du 

Hezitzaileak.  

Biltzaileei 

hezitzaileak 

egiten duen lana 

erakutsiko zaie. 

    

Zintzilikatzekoe

n oinarriak 

garbitzea 

Karcherrarekin 

urtean behin 

garbitzea 

Kale-garbiketako 

brigadarekin 

koordinatuta 

 Koordinatzaileak  

Larrialdi 

guneetako 

ontzien eta 

lurraren 

garbiketa 

Horretarako 

ezarritako 

egutegiaren 

maiztasunarekin 

jarraitu 

  koordinatzaileak  

COVID 19aren oldartzearen araberako bilketa-zerbitzu berezia.  

Ohiko bilketan barneratu ezin den kopuruetara heltzean aparteko errefortzua kontratatuko da 

 

 

 

 

 

 

    

ASTIGARRAGA     

ZERBITZUA ERLAZIOAK NOIZ 

LANDU 

ARDURADUNA TALDEA 

Herrian, egun 

egiten den 

hondakinen 

bilketaren 

diagnosiarekin 

jarraitu eta 

ondorioak idatzi 

Egun jasotzen 

den 

zerbitzuaren 

jarraipena egin 

 Urte osoa Udala -

Garbitania 

 

Indarguneak 

eta ahulguneak 

definitu 

 Urte osoa Udala -

Garbitania 

 

Komertzioek 

errefusean 

ateratzen 

dituzten 

material 

birziklagarriak 

murrizteko 

lanak burutu 

 Urte osoa Udala -

Garbitania 

 



Bilketa 

emaitzekin 

alderatu 

 Urte osoa Udala -

Garbitania 

 

Udalak 

lehentasunak 

ezarri (irizpide 

ekonomiko eta 

ingurumen 

ikuspegiak 

kontuan 

hartuta) 

 Urte osoa Udala -

Garbitania 

 

Poligonoen 

bilketa 

Enpresetarako 

bisitak amaitu 

Tekniko eta 

hezitzailearen 

beharra 

Urte erdia Udala -

Garbitania 

 

Zerbitzu berria 

dimentsionatu 

Urte erdia Udala -

Garbitania 

 

Ordenantzak 

prestatu 

Urte erdia Udala -

Garbitania 

 

Beharrak 

definitu 

Urte erdia Udala -

Garbitania 

 

Ezarpena egin 

eta jarraipena 

bideratu 

Urte osoa Udala -

Garbitania 

 

Auzo eta auto 

konposta 

Hedakuntza 

kanpainarekin 

jarraitu eta 

egituratzailea 

homogeneoa 

izan dadila lortu 

tenperaturak 

igotzeko 

Hezitzaileak Urte osoa Garbitania  

Dekretua 

betetzeko 

pausuak 

ematen hasi: 

lote eta 

hustuketak 

antolatu eta 

hauen analisiak 

egin 

Hezitzaileak Urte osoa Garbitania  

Termopar 

termometroak 

erabiltzen hasi 

eta 

formularioen 

erabilera 

normalizatu 

Hezitzaileak 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 2021.urtean. 



Laranja Ez dute eragingo zuzenean zerbitzuan, baina bai aurrekontuan. 

     

ZERBITZUA ERLAZIOAK  ARDURADUNA TALDEA 

Opor guztien 

zein bajen 

ordezkapena 

egin 

   Koordinatzailea  

Asteburuetako 

errefortzuekin 

hasi 

   Koordinatzailea  

Puntu beltzak: 

zaborrontzi 

inguruak eta 

kontrol gabeko 

puntuak 

2020an hasitako 

ekintzek 

jarraituko dute 

  Teknikoa-udala-

koordinatzaile-

hezitzailea 

 

Herriaren 

espaloiak 

garbitzeko 

plangintza 

Udalarekin 

adostutakoaren 

arabera egingo 

da*   

  Udala-

koordinatzailea 

 

* Ikus proposamena  25. orrian 

 

3) Teknikoki egin beharreko lanak 

  

 

 

  

ZERBITZUA ERLAZIOAK 
NOIZ 

LANDU 
ARDURADUNA TALDEA 

Herrietako 

datuen 

jarraipena 

Adierazleen 

etengabeko 

eguneratzea PEMAR 

barne 

    Teknikoa 

(hezitzaileek 

datuak 

eguneratuak) 

  

Irakurketen 

gailuak windows 

sistematik 

androidera 

migrazioa 

Aurrekontuak 

prestatu eta 

finantziazioa bilatu 

  Gerentzia-zerbitzu 

juridikoak -

ingurumen 

teknikaria 

 

Trantsizio 

ekologikorako 

prestaketa: 

ibilgailu 

ekologikoen 

inguruko 

azterketa 

Ibilgailu elektrikoak 

eta azpiegitura. 

 

Gasezko ibilgailuak 

eta azpiegiturak 

  Ingurumen 

teknikari eta 

koordinatzaileak 

 

Lizitazioak 
Kale-garbiketako 

produktuen horniketa   

Gerentzia-zerbitzu 

juridikoak 
  

 

Ibilgailuen mantenu 

eta konponketa   

Gerentzia-zerbitzu 

juridikoak 
  

 

Kontratu ezberdinen 

luzapenak 
  

Gerentzia-zerbitzu 

juridikoak 
 

Aseguruen inguruko 

aholkularitza 

zerbitzua 

  

Gerentzia-zerbitzu 

juridikoak 
 

Astigarragako 

bilketatik 

eratorritakoak 

  

Gerentzia-zerbitzu 

juridikoak 
 



Zerbitzu berrien 

azterketa 
  

Gerentzia-zerbitzu 

juridikoak -udala  

Espazio berria   

Gerentzia-zerbitzu 

juridikoak -udala  

Garbitaniak 

gestore pribatu 

izaera erdiestea 

Prozedura aztertu eta 

abian jarri 
  

Zerbitzu juridikoak 

eta ingurumen 

teknikaria 

 

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 

  

Arroparen stockaren 

kontrola: erabilerak, 

itzulerak eta 

kontsumoen 

jarraipena 

  

Koordinatzaileak -

administraria 

 

Plan 

estrategikoa: 

hausnarketa 

Pardelen gaia Bilketa eta 

tratamendua 
  

Teknikoa-

gerentzia-udalak   

Helburu 

estrategikoaren 

berrikusketa eta 

horrela badagokio 

sorrera eskritura eta 

estatutuen aldaketen 

prozesua abiatu 

  

  

 

4) Egiturazko gaiak 

Prebentzioa 

 

NBE garbiketa 

zerbitzuaren erabilera 

bultzatu 

 

 

Gerentzia-zerbitzu 

juridikoa 

 NBEn erabileraren 

kontrolerako 

inspekzioak 

 Koordinatzaile-

gerentzia 

 Aktibitateen 

koordinaketaren 

berrikusketa 

San Marko (garbiguneak), 

FCC,  

 

 Baldintza psikosozialen 

azterketa 

 Osasun-batzordea 

Gardentasunaren legea eta 

kontratazio publikoen legera 

egin beharreko moldaketa 

Webgunea elikatzea Informazio finantzarioa, 

instituzionala eta 

jardueraren inguruko 

informazioa 

Zerbitzu juridikoak-

gerentzia-teknikoa-

administraria 

Kontratu txikiak Publikazioarekin jarraitzea Zerbitzu juridikoak 

Softwarearen garapena Garbitaniaren bilketa- 

datuen sistemaren 

diseinu eta ebaluazioa 

 Gerentzia 

Aurrekontuaren kontrola  Giza-baliabideak 

  

  

  

  

Istripu eta bajak Gerentzia 

 CGPko proposamena 

adostu 

  

Urteko kontuak Kudeaketa kontrolak   



Giza baliabideak Postuen eta funtzioen 

definizio 

Esku liburua Gerentzia eta 

postuko 

arduraduna 

Postuko eta egiteko 

bakoitzeko prozedurak 

Esku liburua Gerentzia eta 

postuko 

arduraduna 

 Egituratze berria 

proposatu beharrezkoa 

bada 

 Gerentzia 

Datuen babeserako 

egokitzapena 

Daynticekin elkarlanean   

 

 

 

 



 


