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1

SARRERA

Dokumentu honek Hondarribiko Udalak 2019-2023 aldirako zehaztutako Agintaldi Plana pandemiaegoeraren arabera eguneratu eta gero gizarteratzea du helburu. Planaren definizioa 2019an hasi genuen,
gobernu berriaren eraketarekin batera. 2020ko hasierarako planaren definizioa ia amaitua genuen eta
edukia publiko egitea zen gure konpromisoa. Alabaina, COVID19aren pandemiak gure asmoak oztopatu
zituen: larrialdi egoerari aurre egitea izan zen gure lehentasuna, unean uneko beharrak aztertuz eta egoerak
eskatzen zituen neurriak kudeatuz. Agintaldi planari zegokionez, aldiz, berrikuspen ariketa bat egin behar
izan zen proiektu estrategiko batzuk moldatzeko eta baita berriak sartzeko ere. Zailtasunei aurre eginez,
beraz, gure plan eguneratua gizarteratzeko garaia iritsi da.
Dokumentu honen antolaketa honako hau da:
-

Ikuspegia eta Balioak: agintaldi plan honen oinarri eta ipar nagusiak jaso nahi izan ditugu hasierako
atal honetan.

-

Planaren edukiak: agintaldi plana nola egituratu dugun eta bertan zein gai jorratzen ditugun
azaltzen da.

-

COVID 19 lehentasunak: pandemiari eta horrek sortu duen egoerari aurre egiteko zein lehentasun
ezarri diren laburbiltzen du.

-

Garapen Jasangarrirako Helburuak: gure
planak

NBEak

zehazturiko 2030

Agenda

kontuan hartzen du, hasierako hurbilpen
ariketa

gisa,

gure

proiektuak

Agenda

honetako helburu eta helmuga zehatzekin
lerrokatu baititugu.
-

Gobernantza eredua: agintaldi planaren jarraipena, eguneraketa, ebaluazioa eta kontu ematea
nola egingo den zehazten da atal honetan.
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2

IKUSPEGIA ETA BALIOAK

2.1

Ikuspegia

Gure helburua egungo eta etorkizuneko hondarribiarren bizi-kalitate egokia bermatzea eta, garapen
jasangarriko helburuekin bat eginez, Hondarribia ingurune eta ondare apartaren, kulturaren, euskararen,
kirolaren eta elkartasunaren hiria izateko lan egitea da. Horretarako, gobernantza ona oinarritzat harturik,
udal kudeaketa eraginkorraren eta irekiaren alde egingo dugu.

2.2

Balioak
1.

Iraunkortasuna: oraina eta geroa zaindu gure herriko pertsona eta esparru guztiak kontuan hartzeko.

2.

Zuzentasuna: udaleko kide guztien jokabidea etikoa eta gizalegezkoa izan dadin.

3.

Gardentasuna, hurbiltasuna eta lankidetza: Udala herritarrengana modu proaktiboan ireki eta
gerturatzeko; eta udal-jarduna herritarren ezagutza eta ekimenekin lerrokatu eta uztartzeko.

4.

Eraginkortasuna: gure asmoak plangintza sendo batean oinarritu, horri jarraipena egin eta emaitzak
ebaluatzeko konpromisoa hartzeko.

5.

Berrikuntza: dauzkagun erronkei erantzun egokiena eman ahal izateko, betiko bideez gain,
bestelakoak ere jorra ditzagun.

6.

Euskalduntasuna eta euskaltzaletasuna: euskarak gure herrian duen presentzia bermatu, sustatu eta
aintzat eman dezagun.
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3

AGINTALDI PLANA

3.1

Planaren antolaketa

Hondarribiko Udalak 2019-2023 agintaldirako zehaztu duen plan eguneratuak honako egitura hau du:

3 Esparru

7 Ardatz
Estrategiko

43 Helburu

81 Proiektu

Esparruak eta ardatzak honako hauek dira:
1.

Herritarrak: esparru honetan hondarribiarrak erdigunean jarri dira eta zuzenean eragiten dieten
beharrak jaso dira. Gaiak bi ardatz nagusitan multzokatu dira:

2.



Gizarte politikak



Herritarrak oro har

Udalerria: esparru honetan herri mailako egituraketan kontuan hartu eta landu nahi diren Ardatz
Estrategikoak jaso dira:

3.



Tokiko ekonomia



Mugikortasun jasangarria



Hirigintza eta etxebizitza



Garapen iraunkorra

Udala: esparru honetan garatu beharrekoak ardatz bakarrean multzokatu dira:


Gobernu ona

Sarreran aipatu den moduan, agintaldi plan hau ia definitu bezain pronto moldatu egin behar izan zen
COVID-19aren eraginak kontuan hartzeko. Moldaketa honetan, esparru eta ardatzak berdin mantendu ziren
arren, lehentasun batzuk aldatu egin ziren, hainbat helburu eta proiektu birformulatu eta elementu berriak
ere jaso ziren. Planeko lehentasunezko proiektuak “Planaren laburpena” atalean ikus daitezke; aldiz, COVID
lehentasunak 4. atalean jaso dira.

Horretaz gain, Hondarribiko Udalak Garapen Jasangarrirako Helburuekin (GJH) ere bat egin nahi izan du eta
hori bermatzeko lehen urrats gisa, Agintaldi Planeko proiektuak GJH etako helmugekin lerrokatu dira.
Emaitzak “Planaren laburpena” atalean jasotzeaz gain, GJHei bereziki egindako tartean ere ikusgai daude.
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3.2

Planaren edukiak

Atal honetan ardatz bakoitzean lortu nahi diren helburuak eta horretarako abian jarri nahi diren proiektuen
inguruko azalpena eskaintzen da.

3.2.1

HERRITARRAK

3.2.1.1

Gizarte politikak

Gizarte politiken barruan, gizarte zerbitzuak, garapen bidean dauden herrialdeak, zahartze aktiboa,
emakume eta gizonen arteko berdintasuna eta COVID19ak eragindako egoerari aurre egiteko bideak
jorratzea da asmoa. Hona hemen helburu eta proiektuak:
-

Gizarte zerbitzu hurbilak izatea: Gizarte premia duten pertsona eta familiei informazioa eskaini,
aholkua eman eta hobeto laguntzeko lan egingo da; Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa definituko
da; Zerbitzu-Karta osatu eta, gero, modu hurbil eta errazean gizarteratuko da; eta Gizarte Zerbitzuen
departamentua leku irisgarriagoan kokatuko da.

-

Garapen bidean dauden herrialdeei lagundu: diru-laguntzak bideraturiko dira helburu honetara.

-

Zahartze aktiboari bultzada ematea: Biztanleriaren zahartzeari modu positiboan heltzeko, Hondarribi
lagunkoia programa bereziki sustatuko da; eta Kasino Zaharraren programazioa gauzatzen ere
jarraituko da.

-

Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea: Udalaren Berdintasun Plana onartu eta lanildo eta ekintza nagusiak abian jarriko dira; eta indarkeria matxistaren aurkako udal protokoloaren
bidez erantzungo zaie eraso matxistei.

-

COVID 19 krisi egoerari aurre egiteko gizarte beharrei erantzutea: horretarako “Pertsonak eta
familiak” lan mahaia sortuko da hirugarren sektoreko eragileekin batera.

3.2.1.2

Herritarrak oro har

Ardatz honen barruan Hondarribiko herritarren bizitzako hainbat esparru hobetu eta aberastuko duten
elementuak batu eta jorratu nahi izan dira. Hala, hauek dira geure buruari jarri dizkiogun 10 helburu:
1.

Urte osoan zehar kalitatezko kultur programazio sendoaren aldeko apustuarekin segitzea: kultur
programazioa egiten jarraituko dugu; eta baita Bidasoa-Txingudi Partzuergoko programak (kirola,
kultura, hizkuntzak, turismoa, gazteria, ingurumena) egiten ere.

2.

Hiriko elkarte eta taldeekin harreman estua mantentzea: beraiekin kolaborazioan antolatuko ditugu
kultur eta jai ekintza nagusiak.

3.

Gure ondarea sustatzea: bidelagun nagusi Arma Plaza Fundazioa izango dugu eta honen bidez
gizarteratuko dugu gure ondarea, herritarrei zuzendutako programak landuz; Harresien Plan
Zuzentzailea eta Hirigune Historikoa eraberritzeko Plana ere gizarteratu nahi ditugu.
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4.

Euskararen erabilera sustatzea: batetik, EAJ-PNVko zinegotziek euskara erabiliko dute jendaurreko
agerraldietan eta Udaletxeko lanean; bestetik, Euskara lan hizkuntza modura indartuko dugu
erabilera planaren bidez; azkenik, Euskara Sustatzeko Ekintza Plana gauzatzen jarraitu eta
Euskaraldia proposamenarekin bat egingo da.

5.

Euskararen ezagutza hobetzea: bide hau Euskaltegiaren bidez jorratuko da, herritarren
euskalduntzea eta alfabetatzea sustatuz.

6.

Aisialdi osasungarrirako aukera gehiago izatea: Hondartza futbol zelaia, Hondartza kiroldegiko
futbol zelaia eta ur-gunea berrituko dira, beti ere Ministerioak emakidak berritu ahala.

7.

Kirol taldeen beharrei modu egokian erantzutea: Kirol taldeekin harreman estuan segitzea da
asmoa eta baita kirol elkarteak diruz laguntzea ere. Bestalde, Kirolaren Plan Estrategikoa garatuko
dugu Hondarribirako.

8.

Haur eta gazteen artean kirol jarduera ahalbidetu eta sustatzea: hau Eskola Kirola programa
gauzatuz landuko da.

9.

Bereziki haur, nerabe eta gazteei zuzenduriko zerbitzu eta eduki egokiak bermatzea. Honetarako
hainbat proiektu jaso dira agintaldi plan honetan: Sainduko gaztelekua eraberritzea; gazte
zerbitzuak eskaintzen jarraitzea; haur, nerabe eta gazte programak eguneratzea; Psilocyberen
egitasmoei eta sor daitezkeen beste gazte-ekimenei laguntzen jarraitzea; Talaia Biteri eta Satarka
ikastetxeetan inbertsioak egitea; eta, nola ez, ikastetxeei COVID-19aren ondorioz sortutako egoera
berrietan laguntzea.

10. Gure gaztetxoen artean bizimodu osasungarrien aldeko lanketa egitea. Horretarako, Udal
Prebentzio Zerbitzuaren ekimenak gauzatzen jarraituko da.

3.2.2
3.2.2.1

UDALERRIA
Tokiko ekonomia

Hondarribiak lehen sektorearekin, merkataritzarekin, zerbitzuekin eta turismoarekin duen lotura nabarmena
da. Horiek guztiak uztartu eta bertako izaerari garrantzia ematen dion ekonomia eredua bultzatu nahi dugu.
Gainera, COVID19aren eragin negatiboak apaltzea ere jorratu beharreko arloa da. Hauek dira landuko
diren arloak:
1.

COVID 19 krisi egoerari aurre egiteko tokiko ekonomia berpizten laguntzea: helburu honen barruan
jasotzen dira enpresa eta autonomoentzako Itxeki Hondarribia! aparteko diru-laguntzak; hiriko
ekonomia indartzea sustatzeko bonuak; bide publikoa erabiltzen duten establezimenduei tasa
kentzea krisiaren eraginak dirauen bitartean; eta hiria sustatzeko eta posizionatzeko kanpainak
egitea.

2.

Ekintzailetza, berrikuntza eta prestakuntza sustatzea: Bidasoa Bizirik garapen agentziaren programa
gauzatuko da; ekintzaileei diru laguntzak eskaintzen jarraituko dugu lehenengo inbertsioak
ordaintzeko; eta bigarren enpresa-gunea ere irekiko dugu bertako ekintzaileek beren enpresak sortu
eta abian jartzeko.
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3.

Ekonomia hazkundea eta enplegua areagotzea: Hondarribia Abian programa gauzatuko da eta
enplegu sustapeneko programekin ere jarraituko da.

4.

Bertako produktuen kontsumoa handitzea: horretarako Hondarribiko produktuen azoka indartuko
da, azpiegitura eta ekimenen bidez.

5.

Hiriko merkataritza eta zerbitzuei babesa ematea: merkataritzaren dinamizazio plana garatuko da
eta kolektibo honen modernizaziorako diru-laguntzak ere eskaintzen jarraituko da.

6.

Turismo jasangarriaren aldeko apustua egitea: zentzu honetan, 2019-2022 Turismo Plan Estrategikoan
jasotako ekintzak garatuko dira eta Erdi Aroko eta Herribilduen Sarearen indartze prozesuan ere
lanean jarraituko da.

3.2.2.2

Mugikortasun jasangarria

Gure herriko mugikortasuna hobetzeko hainbat arlo jorratzeko beharra ikusi da:
1.

Txirrindaz eta oinez seguruago eta maizago mugitzea: Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana
indarrean jarri eta bertan zehaztutako ekintzak burutuko ditugu; baita sentsibilizazio planak burutu
ere. Horrekin batera, herrian zehar txirrindentzako sarea osatuko dugu “Bidasoa pasealekua” eta
“Portua” ibilbideekin.

2.

Ikastetxeetara oinez joaten diren haur eta gazteei arreta berezia ematea: Ama Guadalupekoa
LHko ikastetxeko sarrerak egokituko dira, baita Talaiakoak eta institutukoak ere Talaia Alai
proiektuaren bidez.

3.

Dibertsitate funtzionala eta mugikortasun-arazoak dituzten pertsonen irisgarritasuna hobetzea:
hainbat kale berriritartzeko plan nagusia eta espaloiak egokituko dira eta zebra-bide irisgarriak
egiten ere jarraituko da.

4.

Garraio publikoa gehiago erabiltzea: gure herriko auzoen arteko mugikortasuna hobetzeko
mikrobusa jartzeko egin den proiektua martxan jarri nahi dugu.

5.

Aparkaleku-sistema

hobetzea:

batetik,

Donostia

kaleko

eta

Damarriko

aparkalekuen

bideragarritasunaren azterketak egingo dira eta, bestetik, Alde Zaharra egoiliarrentzat finkatu,
Mendelun hobekuntzak egin eta TAO sistema egokituko dira.
6.

Mugikortasuna hobetzea: helburu orokor honen baitan, mugikortasun araudia onartzeko lanak
egingo ditugu.

3.2.2.3

Hirigintza eta Etxebizitza

Ardatz estrategiko honen barruan bost helburu ezberdintzen dira:
1.

Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak bere eraginkortasuna berreskuratzea da ardatz honetako
helburu nagusia, hain zuzen, HAPOaren izapidetze berria egitea.

2.

Etxebizitza publikoen alde egitea: Presa 1en alokairuzko etxebizitza publikoak egiteko lanak
burutuko dira eta baita Damarrin 86 etxebizitzako sustapen berria abian jartzeko lanak ere.

2021eko maiatza

Orrialdea | 8

2019 – 2023 Agintaldi Plan eguneratua

3.

Mendelu eraldatzea: eraldaketa hau burutzeko, Mugondo etxe-saila biziberritzen laguntzeko
plangintza abian jarriko da.

4.

Portua eta Alde Zaharra berritzea: Portu auzoa berriritartze-lanekin jarraituko dugu eta Alde
Zaharrean ere lan egingo da (Satarka-Harategi kaleak); Alde Zaharrari dagokionez, gainera, Alde
Zaharraren Plan Berezia onartuko da; azkenik, San Nikolas pasabide berria jartzea ere aurreikusten
da.

5.

3.2.2.4

Txiplauko ingurua berritzeko, ingurua egokitzea da asmoa.

Garapen iraunkorra

Ardatz honen barruan leku berezia izango du Nazio Batuen 2030 Agendak, izan ere hemen jasoko da
Hondarribiko Agenda 2030 ekintza planaren definizioa. Alabaina, dokumentu honetan ikus daitekeen
moduan, Agendak Hondarribiko Udalaren jarduera osoan isla izatea da asmoa edo, beste modura batera
esanda, Hondarribiko Udalaren jarduna Agenda 2030ari begira jarri nahi da, orain arte egiten dena
Agendarekin lerrokatuz eta, hutsunerik balego, horiek gainditzeko eginbehar berriak identifikatu eta garatuz.
Honetaz gain, bestelako helburu eta proiektu batzuk ere zehaztu dira ardatz honen baitan. Guztira hauek
dira eduki nagusiak:
1.

Ingurumena zaintzea eta Nazio Batuen 2030 Agenda Iraunkorreko helburuei Hondarribiaren
ekarpena egitea: arestian aipatu moduan, Agenda 2030 ekintza plana definituko da eta baita
Aldaketa Klimatikoaren aurkako plana ere.

2.

Gure kale eta plazak hiri-bizikidetzarako atseginak izaten jarraitzea: honetarako, eguneroko
garbiketa-lanak egiten jarraituko da; komun publiko gehiago jarriko dira; eta Alde Zaharreko nahiz
Portu auzoko saneamendu proiektuekin jarraituko da.

3.

Hondakinen sailkapen tasak igotzea: sentsibilizazio programak burutuko dira herritarren inplikazio
aktiboa lortzera begira.

4.

Higer bideko bailaretako urak jasotzea: Mendiko ur bilketaren lehenengo fasea egin eta bigarrena
hitzartzea da asmoa.

5.

Argiteria publikoa irizpide iraunkorrekin bermatu: herriko argiteria LED teknologiara berritzen
segituko da eta koadroen monitorizazioa ere egingo da.
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3.2.3
3.2.3.1

UDALA
Gobernu ona

Gobernantza onaren hiru zutabeak zaintzea da gure nahia: zuzentasun instituzionala, gobernu irekia eta
efizientzia. Horretarako honako helburu eta proiektuak ezarri ditugu:
1.

Zuzentasun instituzionala sendotzea. Zentzu honetan, EAJ-PNVko zinegotziek jokabide kode etikoa
sinatuko dugu

2.

Udaleko gardentasuna hobetzea. Honetarako, udalaren gardentasun planean aurrera egingo
dugu.

3.

Herritarren parte-hartzea sustatzea, Agintaldi- planaren jarraipena eginez eta herritarrek parte
hartzeko egitasmoa garatzen jarraituz.

4.

Udalaren barne antolaketa hobetzea. Hondarribia Udal Kudeaketa Eraginkorrerako Sistema (HUKES)
garatzen jarraituko dugu eta belaunaldi-aldaketa egiteko plana ere jorratuko dugu.

5.

Udal instalazioak hobetzea. Zehazki Biztanleentzako Arreta Zerbitzua eta Hirigintza departamentua
eraberrituko dira.

6.

Herritarrei zerbitzu hobea ematea. Honen baitan bi proiektu nagusi jaso dira: Izapideen eskuliburua
osatzea, sinplifikazio administratiboa ardatz hartuta; eta E-administrazioa martxan jartzea.
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3.3

Planaren laburpena

Jarraian plan osoaren laburpena jasotzen duen taula aurkezten da, 3 esparruak, 7 ardatzak, 43 helburuak eta 81 proiektuak euren artean nola antolatzen diren
garbiago ikusteko. Horretaz gain, 81 proiektu horietatik udalak lehentasunezkotzat zein jotzen dituen ere jasotzen da eta baita proiektu bakoitzak Garapen
Jasangarrirako Helburuetako (GJH) zeini eragiten dion ere. GJH mailan geratu gabe, gainera, zehazki zein helmuga lortzen lagundu nahi dugun jaso da. Zentzu
honetan, aipatu behar da, proiektu batek GJH bati baino gehiagori eragin diezaiokeen arren, hemen, zuzenen laguntzen duen helmuga zehaztu dela.

Hau da, beraz, hurrengo orrialdeetan aurkituko duzuen informazio interpretatzeko modua:
ESPARRUA
ARDATZ ESTRATEGIKOA

(Ardatz estrategikoa)

HELBURUAK

(Helburua)

PROIEKTUAK

(Proiektua)

Lehent.

Zeinu hau dute proiektuak
lehentasunezkotzat jo ditu udalak.

GJH

1.1
Proiektuak zein GJHrekin eta
helmugarekin lotzen den adieraziko da
GJHren irudia eta helmuga kodea
erabiliz.
Helmuga kodeak “X” bat duen
kasuetan, adierazi nahi da NBEaren
169 helmugetako bat jaso beharrean,
beste helmuga bat definitzea
egokiago ikusi dela.
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HERRITARRAK
ARDATZ ESTRATEGIKOA

HELBURUAK

PROIEKTUAK

Lehent.

GJH

Gizarte premia duten pertsona eta familiei informazioa eskaini, aholkua eman eta
hobeto laguntzeko lan egin
10.2
Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa egin
10.2

Gizarte zerbitzu hurbilak
izatea
Zerbitzu-Karta osatu eta gero modu hurbil eta errazean gizarteratu

10.2
GIZARTE POLITIKAK

Gizarte Zerbitzuen departamentua leku irisgarriagoan kokatu
10.2
Garapen bidean dauden
herrialdeei lagundu

Garapen bidean dauden herrialdeei diruz lagundu
1.a
Hondarribi lagunkoia programa bereziki sustatu
10.2

Zahartze aktiboari bultzada
ematea
Kasino Zaharraren programazioa gauzatzen jarraitu

10.2
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Udalaren Berdintasun Plana onartu eta lan-ildo eta ekintza nagusiak abian jartzea
5.1

Gizon-emakumeen arteko
berdintasuna sustatzea
Indarkeria matxistaren aurkako udal protokoloaren bidez erantzun eraso matxistei

5.2
COVID 19 krisi egoerari aurre
egiteko gizarte beharrei
erantzutea

Pertsonak eta familiak lan mahaia sortu hirugarren sektoreko eragileekin batera
10.2
7

ARDATZ ESTRATEGIKOA

HELBURUAK

PROIEKTUAK

Lehent.

Kultur programazioa egiten jarraitu
Urte osoan zehar kalitatezko
kultur programazio sendoaren
aldeko apustuarekin segitzea Bidasoa-Txingudi Partzuergoko programak (kirola, kultura, hizkuntzak, turismoa, gazteria,
ingurumena) egiten jarraitu

HERRITARRAK

Hiriko elkarte eta taldeekin
harreman estua mantentzea

GJH

11.4

11.4

Hiriko elkarte eta taldeekin antolatu kultur eta jai ekintza nagusiak
11.4
Gure ondarea Arma Plaza Fundazioaren bidez gizarteratu, herritarrei zuzendutako
programak landuz

Gure ondarea sustatzea

11.4

Harresien Plan Zuzentzailea eta Hirigune Historikoa eraberritzeko Plana gizarteratu
11.4
2021eko maiatza
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EAJ-PNVko zinegotziek euskara jendaurreko agerraldietan eta Udaletxeko lanean erabili
11.X
Euskararen erabilera
sustatzea

Euskara Sustatzeko Ekintza Plana gauzatzen jarraitu eta Euskaraldia proposamenarekin
bat egin
11.X
Euskara lan hizkuntza modura indartu erabilera planaren bidez
11.X

Euskararen ezagutza
hobetzea

Euskaltegiaren bidez euskalduntzea eta alfabetatzea sustatu
11.X

Aisialdi osasungarrirako
aukera gehiago izatea

Hondartza futbol zelaia, Hondartza kiroldegiko futbol zelaia eta ur-gunea berritu, beti ere
Ministerioak emakidak berritu ahala
3.X
Kirol taldeekin harreman estuan segitu eta kirol elkarteak diruz laguntzen jarraitu
3.X

Kirol taldeen beharrei modu
egokian erantzutea
Kirolaren Plan Estrategikoa garatu

3.X
Haur eta gazteen artean kirol
jarduera ahalbidetu eta
sustatzea

2021eko maiatza

Eskola kirola programa gauzatu
3.X
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Haur, nerabe eta gazte programak eguneratu
11.X
Sainduko gaztelekua eraberritu
11.X
Psilocyberen egitasmoei eta sor daitezkeen beste gazte-ekimenei laguntzen jarraitu
11.X

Bereziki haur, nerabe eta
gazteei zuzenduriko zerbitzu
eta eduki egokiak bermatzea "Gaztelekua" gazte zerbitzua eskaintzen jarraitu

11.X
Ikastetxeei COVID-19aren ondorioz sortutako egoera berrietan laguntzea
4.a
Talaia Biteri eta Satarka ikastetxeetan inbertsioak egitea
4.a
Gure gaztetxoen artean
bizimodu osasungarrien
aldeko lanketa egitea

Udal Prebentzio Zerbitzuaren ekimenak gauzatzen jarraitu
3.X
6

2021eko maiatza
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UDALERRIA
ARDATZ ESTRATEGIKOA

HELBURUAK

PROIEKTUAK

Lehent.

GJH

Itxeki Hondarribia! aparteko diru-laguntzak ematea enpresa eta autonomoei
8.3
COVID 19 krisi egoerari
aurre egiteko tokiko
ekonomia berpizten
laguntzea

Hiriko ekonomia indartzea sustatzeko bonoak
8.3
Bide publikoa erabiltzen duten establezimenduei tasa kentzea krisiaren eraginak dirauen
bitartean

8.3

Hiria sustatzeko eta posizionatzeko kanpaina egitea
8.9

TOKIKO EKONOMIA
Bidasoa Bizirik garapen agentziaren programa gauzatu

8.3
Ekintzailetza, berrikuntza eta
Bigarren enpresa-gunea ireki
prestakuntza sustatzea

9.1

Ekintzaileei diru laguntzak eskaintzen jarraitu lehenengo inbertsioak ordaintzeko
8.3
Ekonomia hazkundea eta
enplegua areagotzea

2021eko maiatza

Hondarribia Abian programa gauzatu
8.3
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Enplegu sustapeneko programarekin jarraitu.
8.3
Bertako produktuen
kontsumoa handitzea

Hondarribiko produktuak sustatu azoka indartuz: azpiegitura eman eta ekimenak sustatu.
8.3
Merkataritzaren dinamizazio plana garatu
8.3

Hiriko merkataritza eta
zerbitzuei babesa ematea
Merkatarientzako modernizazioko diru laguntzak eskaintzen jarraitu

8.3
2019-2022 Turismo Plan Estrategikoko ekintzak gauzatu
8.9

Turismo jasangarriaren
aldeko apustua egitea
Erdi Aroko eta Herribilduen Sarean indartze prozesuan jarraitu

8.9
6
ARDATZ ESTRATEGIKOA

MUGIKORTASUN
JASANGARRIA

HELBURUAK

Txirrindaz eta oinez
seguruago eta maizago
mugitzea

PROIEKTUAK

Lehent.

Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana onartu, indarrean jarri eta zabaltzea
sentsibilizazio-kanpainak eginez

GJH

11.2

Herrian zehar txirrindentzako sarea osatu: Bidasoa pasealekua eta Portua proiektua
11.2

2021eko maiatza
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Ikastetxeetara oinez joaten
diren haur eta gazteei
arreta berezia ematea

Ama Guadalupekoa LHko ikastetxeko sarrerak egokitu
11.2
Talaia eta Institutuko sarrerak egokitu Talaia Alai proiektuaren bidez
11.2

Dibertsitate funtzionala eta
mugikortasun-arazoak
dituzten pertsonen
irisgarritasuna hobetzea

Zebra-bide irisgarriak egiten jarraitu
11.7
Hainbat kale berriritartzeko plan nagusia eta espaloiak egokitu
11.7

Garraio publikoa gehiago
erabiltzea

Mikrobusa jartzeko egin den proiektua martxan jarri
11.2
Donostia kaleko eta Damarriko aparkalekuen bideragarritasunaren azterketa egin

Aparkaleku-sistema
hobetzea

Mugikortasuna hobetzea

11.2
Alde Zaharra egoiliarrentzat finkatu, Mendelun hobekuntzak egin eta OTA sistema
egokitu

11.2

Mugikortasun araudia onartzeko lanak egin
11.2
8

2021eko maiatza

Orrialdea | 18

2019 – 2023 Agintaldi Plan eguneratua

ARDATZ ESTRATEGIKOA

HELBURUAK
Hiri Antolamendurako Plan
Orokorrak bere
eraginkortasuna
berreskuratzea

PROIEKTUAK

Lehent.

GJH

HAPOaren izapidetze berria egin
11.3
Presa 1en alokairuzko etxebizitza publikoak egiteko lanak burutu
11.1

Etxebizitza publikoen alde
egitea.
Damarrin 86 etxebizitzako sustapen berria abian jartzeko lanak burutu

11.1
Mendelu eraldatzea

Mendeluko Mugondo etxe-saila biziberritzen laguntzeko plangintza abian jarri
11.1

HIRIGINTZA eta
ETXEBZITIZA

Portu auzoaren berriritartzea jarraitu
11.7
Alde Zaharra berriritartzen jarraitu: Satarka-Harategi kaleak
Portua eta Alde Zaharra
berritzea

11.7
San Nikolas pasabide berria jarri
11.7
Alde Zaharraren Plan Berezia onartu
11.7

Txiplauko ingurua berritzea

Txiplau ingurua egokitu

11.3
6

2021eko maiatza
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ARDATZ ESTRATEGIKOA

HELBURUAK
Ingurumena zaintzea eta
Nazio Batuen 2030 Agenda
Iraunkorreko helburuei
Hondarribiaren ekarpena
egitea

PROIEKTUAK

Lehent.

GJH

Agenda 2030 ekintza plana egin
13.2
Aldaketa klimatikoaren aurkako plana egin
13.2
Eguneroko garbiketa-lanak egiten jarraitu
11.7

GARAPEN IRAUNKORRA

Gure kale eta plazak hiribizikidetzarako atseginak
izaten jarraitzea

Komun publiko gehiago jarri
11.7
Alde Zaharreko saneamenduarekin jarraitu
11.7
Portu auzoaren saneamendu proiektua jarraitu
11.7

Hondakinen sailkapen tasak
Hondakinen inguruko sentsibilizazio programak egiten jarraitu
igotzea

11.6

Higer bideko bailaretako
urak jasotzea

Mendiko ur bilketaren lehenengo fasea egin eta bigarrena hitzartu

Argiteria publikoa irizpide
iraunkorrekin bermatu

Herriko argiteria LED teknologiara berritzen jarraitu eta koadroen monitorizazioa.

6.1

7.3
3

2021eko maiatza
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UDALA
ARDATZ ESTRATEGIKOA

HELBURUAK
Zuzentasun instituzionala
sendotzea

PROIEKTUAK

Lehent.

GJH

EAJ-PNVko zinegotziek jokabide kode etikoa sinatu
16.6

Udaleko gardentasuna
hobetzea

Udalaren gardentasun planean aurrera egin
16.6
Agintaldi- planaren jarraipena egin
16.6

Herritarren parte-hartzea
sustatzea
GOBERNU ONA

Herritarrek parte hartzeko egitasmoa garatzen jarraitu
16.7
Hondarribia Udal Kudeaketa Eraginkor Sistema (HUKES) garatzen jarraitu
16.6

Udalaren barne antolaketa
hobetzea
Belaunaldi-aldaketa egiteko plana jorratu

16.6
Udal instalazioak hobetzea

Biztanleentzako Arreta Zerbitzua eta Hirigintza departamentua eraberritu
16.6

2021eko maiatza
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Izapideen eskuliburua osatu, sinplifikazio administratiboa ardatz hartuta (Biztanleei
erantzuna emateko epe logikoak finkatu eta errespetatu)
16.6

Herritarrei zerbitzu hobea
ematea
E-administrazioa martxan jarri

16.6
3

2021eko maiatza
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4

COVID LEHENTASUNAK

Jarraian, Hondarribiko Udalak COVID19ak eragindako egoera sozial eta ekonomiko zailari aurre egiten
laguntzeko 2020an abian jarri zituen eta pandemiaren eraginak irauten den bitartean jorratuko dituen
lerroak azaltzen dira. Nagusiki aipatu nahi duguna da 2020tik 2021era aurrekontua ia %10 handitu dugula
eta COVID 19aren aurrean gure lehentasunak honako hauek izan zirela eta direla:


Pertsonak eta familiak



Jarduera ekonomikoa suspertzea



Zerbitzuak (mugikortasuna, hondartza, kultura, kirolak, jaiak, udal eraikuntzak…) itxi edo eremu
seguruan eskaintzea

Zentzu honetan, hainbat ideia azpimarratu nahi genituzke:
Pertsonak eta familiak


2020an Pertsonak eta familiak lan mahaia sortu genuen hirugarren sektoreko eragileekin batera



Gastu soziala 2021ean ia 8 milioi eurokoa izatea aurreikusi dugu, aurrekontuaren herena: bertan
jasoak ditugu Gizarte Zerbitzuak oro har eta Prebentzio Komunitarioa, Hezkuntza, Gazteria, Euskara
eta Kultura.



2021eko aurrekontuan Gizarte zerbitzuetara 3.274.463€ bideratuko dira. Hemen kokatua dugu,
herritarrak oro har eta batez ere pertsona kalteberenak babestea eta haien bide-lagun izatea.



Aurrekontuaz gain, Gizarte Zerbitzuen departamentua indartzeko hainbat neurri hartu ditugu:


Pertsona gehiago kontratatu ditugu eta antolakuntza hobetzeko pausoak ematen ari gara.



Departamentuaren egoitza berria Muliaten egiteko proiektua aurrekontuetan sartu dugu:
80.000€.



Eta batez ere, edozein momentutan sor daitezkeen premiei erantzuteko gaitasuna dugu
Kreditu globalaren 366.000€-ko partidarekin



Hondarribian hainbat herritar eta elkarte bikain aritzen direnez, ezinbesteko lankidetza bultzatzeko
aurreikusia dugu herriko hainbat gizarte-eragilerekin: Hondarribiko Caritas, Gurutze Gorria,
Nagusilan, DYA, Emeki eta Odol emaileen elkartea.



Herri ikastetxeetan desinfekzio eta garbiketa gehigarrietarako sortutako behar berriei erantzuteko
150.000 €tik gorako diru-partidak finkatu ditugu 2021eko aurrekontuetan.

2021eko maiatza
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Jarduera ekonomikoa suspertzea
Hauek dira, ohiko jardunaz aparte, COVID19ak sorturiko egoerari aurre egiteko 2020an martxan jarri ziren eta
2021ean indarrean jarraituko duten hainbat ekimen:


Itxeki Hondarribia! Aparteko diru-laguntzak autonomo eta enpresa txikientzat: 272.850 €, 2021ean.



Hiriko ekonomia indartzea sustatzeko bonuak: 200.000€: 2021ean



Ekintzailetza eta enpresa-lehiakortasuna hobetzeko diru-laguntzak: 60.000€, 2021ean.



Bide publikoa erabiltzen duten establezimenduei tasa kentzea krisiaren eraginak dirauen bitartean.
Neurri honek gure herriko establezimenduei, 180.000€-ko zerga-kostu murrizketa ekarriko die.



Hiria sustatzeko eta posizionatzeko kanpaina egitea

2021eko maiatza
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5

AGINTALDI PLANA ETA GARAPEN JASANGARRIKO HELBURUAK (GJH)

Agintaldi planaren laburpen taulan jaso den moduan, Hondarribiko Udalak bere jarduna Garapen Jasangarrirako Helburuekin (GJH) uztartzeko lehenengo
hurbilketa egin du. Grafiko honetan GJH bakoitzari agintaldi planeko zenbat proiektu lotzen zaizkion islatzen da. Honetaz gain, hurrengo orrietan, xehetasun mailan
handitu eta proiektu horiek GJHetako zein helmuga lortzera bideratzen diren ere jaso da.

GJH BAKOITZERA LOTURIKO PROIEKTU KOPURUA
40
35
30
25
20
15
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5
0
Proiektu kop.
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1
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0
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GJH
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GJH
16
9
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5 GJH proiektu gabe daude: 2, 12, 14, 15 eta 17. Hori ulertzeko, kontuan hartu behar da, batetik, proiektu hauek Hondarribiko Udalaren Agintaldi planekoak direla
eta, beraz, ez dutela udalaren jarduketa guztia islatzen eta, gainera, udalaren eskumenekoak diren arloak soilik hartzen direla kontuan. Bestetik, planaren
laburpenean aipatu den moduan, proiektu bakoitza GJH/Helmuga bakarrera lotu da (gertukoenera), beraz, nahiz eta, sarritan, proiektu berak hainbat
GJH/Helmugatan eragina eduki dezakeen, hemen lotura zuzenena islatu da.

2021eko maiatza
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GHJ

Helmuga

Proiektu kopurua

1.a. Hainbat iturritatik datozen baliabideen mobilizazio esanguratsua
bermatzea,

baita

garapenerako

lankidetza

hobetuz

ere,

aurreikusteko moduko nahikoa baliabide emateko garapen‐bidean
dauden herrialdeei, batez ere, aurrerapen txikienekoei, pobreziari

1

dimentsio guztietan amaiera emateko programa eta politikak
ezartzeko.
0
3.X.- Osasuna ingurune komunitarioan bultzatzea, jarduera fiskoa eta
elikadura osasungarria sustatuz (EJren Agenda Euskadi 2030eko 15.

5

helmuga).
4.a Haurren eta desgaitasunen bat duten pertsonen beharrak eta
genero desberdintasunak kontuan dituzten eta ikaskuntza‐ingurune
seguruak,

indarkeria

gabeak,

inklusiboak

eta

guztiontzako

2

eraginkorrak eskaintzen dituzten hezkuntzako instalazioak eraikitzea
eta egokitzea.
5.1 Mundu guztian emakume eta neskatoen aurkako diskriminazio
modu guztiekin amaitzea.

1

5.2 Emakume eta neskato guztien aurkako indarkeria modu guztiak
ezabatzea eremu publiko eta pribatuetan, sexu‐salerosketa eta sexu

1

ustiapena eta beste ustiapen mota batzuk barne.
6.1 Hemendik 2030era, ur edangarria lortzeko aukera unibertsala eta
bidezkoa izan dadila lortzea, denontzako prezio egokian.
7.3 Hemendik 2030era, energia‐eraginkortasunaren hobekuntzaren
munduko tasa bikoiztea.

1

1

8.3 Garapenera bideratutako politikak sustatzea, honako alderdi
hauei babesa emango dietenak: ekoizpen‐jarduerak, lanpostu
egokien

sorrera,

ekintzailetza,

sormena

eta

berrikuntza;

eta

10

mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen eraketa eta hazkuntza
sustatzea, baina finantza‐zerbitzuak eskuratzearen bidez ere.

2021eko
maiatza
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8.9 Hemendik 2030era, turismo jasangarria sustatzera bideratutako
politikak egitea eta martxan jartzea, lanpostuak sor ditzan eta tokiko

3

kultura eta produktuak susta ditzan.
9.1 Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, sendoak eta kalitatezkoak
egitea, eskualde‐mailako eta mugaz gaindiko azpiegiturak barne,
garapen ekonomikoa eta giza garapena babesteko, arreta berezia

1

eskainiz pertsona guztiek horiek modu arrazoizko eta bidezkoan
erabiltzeko aukera izateari.
10.2 Hemendik 2030era, pertsona guztien gizarte‐ ekonomia‐ eta
politika‐inklusioa indartzea eta sustatzea, beren adina, sexua,
desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo

7

beste edozein egoera edonolakoa izanda ere.
11.1 Hemendik 2030era, pertsona guztiek etxebizitza eta oinarrizko
zerbitzu egokiak, seguruak eta arrazoizkoak izan ditzatela bermatzea,

3

eta auzo marjinalak hobetzea.
11.2 Hemendik 2030era, pertsona guztientzako garraio‐sistema seguru,
arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko aukera ematea, batez ere,
garraio

publikoa

areagotuz

eta

ahultasun‐egoeran

dauden

8

pertsonen beharrei arreta berezia eskainiz (emakumeak, haurrak,
desgaitasunen bat dutenak eta adineko pertsonak).
11.3

Hemendik

2030era,

hirigintza

inklusiboa

eta

jasangarria

areagotzea, eta baita giza kokaguneen kudeaketa parte‐hartzailea,

2

integratua eta jasangarria ere, herrialde guztietan.
11.4 Munduko kultura‐ eta natura‐ondarea babesteko eta zaintzeko
ahaleginak bikoiztea.

5

11.6 Hemendik 2030era, murriztea hirietako per capita ingurumen‐
inpaktu negatiboa, eta arreta berezia eskaintzea airearen kalitateari

1

eta udal‐hondakinen eta beste hondakin batzuen kudeaketari.
11.7 Hemendik 2030era, berdegune eta espazio publikoak, inklusiboak
eta

irisgarriak

izateko

aukera

unibertsala

ematea,

bereziki,

emakumeentzat, haurrentzat, adinekoentzat eta desgaitasunen bat

10

duten pertsonentzat.
11.X1 Euskararen erabilera sustatzea (EJren Agenda Euskadi 2030eko
66. helmuga).
2021eko
maiatza

4
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11.X2 Gazteak herriko komunitatean eragile aktibo izatea sustatu
(Hondarribiko Udalak berariaz sorturiko helmuga).

4

0
13.2 Klima‐aldaketari lotutako neurriak sartzea politika, estrategia eta
plan nazionaletan.

2

0

0
16.6 Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak
sortzea maila guztietan.
16.7 Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte‐hartzaileak
eta esanguratsuak hartuko direla bermatzea maila guztietan.

8

1

0

2021eko
maiatza
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6

AGINTALDI PLANAREN GOBERNANTZA EREDUA

Plan baten helburuak lortzeko gako nagusietako bat bere exekuzioa gidatuko duen gobernantza prozesua
zehaztea da. Hori bereziki garrantzitsua da, plan honen moduan, partaidetza politiko, tekniko, ekonomiko
eta soziala hain esanguratsua izan den kasuetan.

Gobernu onaren eta HUKES -Udal kudeaketa ereduaren printzipioekin koherentzian, plan honek kontuan
hartu ditu, besteak beste, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna, zeharkakotasunaren
sustapenean, departamentuen arteko kolaborazioa, gardentasuna, ingurumenaren iraunkortasuna,
partaidetza eta Nazio Batuen GJHen marko estrategikoarekiko lerrokatzea.

Zentzu honetan, aipatu behar da, aurreko agintaldian kudeaketa aurreratuko hainbat dinamika eta
erreminta ipini zirela abian Hondarribiko Udalean (nagusiki aurreko Agintaldi Planarekin eta Emaitzetara
Bideratutako Aurrekontuarekin -EBA)- eta, horiei esker, honako lorpen hauek izan ditugu, balio publikoa
sortzeari dagokionez:
-

Arreta handiagoa ipintzea emaitzetan, errendimenduan edo lanean bertan.

-

Erantzukizunak hartzeari eta kontu-emateari garrantzia ematea.

-

Hainbat aldaketa martxan ipintzea antolaketa eta kudeaketa egituretan.

-

Hondarribiko Udalean diren plangintza erremintei eta planei koherentzia ematea (denborari
dagokionez, epe laburra, ertaina eta luzea kontuan hartuta; eta plan departamentalak,
zeharkakoak edo sektorial aintzat hartuta).

Horri jarraiki, agintaldi honen hasierako helburua izan zen, plangintza erreminta eta planen segimendua,
ebaluazioa eta egokitzapena egiteko eta kontu-emateko prozesua indartzea eta perfekzionatzea; izan ere,
Hondarribiko Udalaren hautua izan da kudeaketa eraginkorreko kultura berrian sakontzea. Zentzu honetan,
Agintaldi Plan hau departamentuetako aurrekontuekin dago lotuta EBA proiektuaren bidez (sendotua
datozen urteetarako), baita HUKES ereduarekin ere (zeinaren gobernantza eta kudeaketa euskarri eta
egitura prozesuak modu artikulatuan eta lotuan funtzionatzeko sortuak baitira).
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6.1

Jarraipena, eguneraketa eta ebaluazioa

Agintaldi planak sorreran izan zuen izpirituari jarraiki, bi printzipiok gidatuko duten gobernantza eredua
proposatzen da: etengabeko eta hiruhileko jarraipena; eta dinamika ireki eta partekatu bidezko
zuzendaritza.

Etengabeko jarraipenari loturik, planaren edukiaren aurrerapena hiru hilero monitorizatuko da. Jarraipen
honek planeko proiektuen aurrekontuaren exekuzioaz gain, aurrerapen maila ere hartzen du bere baitan.
Horretaz gain, ekitaldi bakoitzaren amaieran ebaluazioa ere egingo da.

Etorkizun hurbilak ekarriko digunaren gainean dugun ziurgabetasuna eta Planaren sorreran parte-hartu zuten
eragileek (politiko, tekniko, ekonomiko eta sozialek) erakutsi duten inplikazio maila altua kontuan hartuta,
garrantzitsua da lan dinamika ireki eta partekatu bat ezartzea. Honek dakarrena da, etorkizunean hartu
beharreko erabakietan zenbait printzipio errespetatzea. Lehenik, planak izan ditzakeen aldaketa eta
ekarpenetan behetik gorako sortze eredua mantenduko da; hori dela eta, proposamenak maila teknikotik
eta departamentuetako arduradunengandik jasoko dira eta ez dira goitik behera zehaztuak etorriko, beste
plan eta lan dinamika batzuetan gertatzen den moduan. Bigarrenik, partaidetza zein administrazio eta
erakunde ezberdinen arteko ekarpenak sustatzen jarraituko da. Azkenik, lan dinamika guztietan eragile
ekonomiko eta sozialen presentzia indartuko da.

Alderdi
politikoak

Udal
Departamentuak

Eragile sozialak

Gobernantza
eredua

Eragile
ekonomikoak
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Lan sistema honetan arrakasta izateko, izaera duala duen gobernantza eredua jarriko da martxan. Alde
batetik, barne ikuspegia landuko da. Hemen, Hondarribiko Udaleko Gobernu Taldeak, Planaren
koordinatzaile gisa, behar den informazioa bilduko du aurrerapenak eta emaitzak zein diren ezagutzeko eta
gainerako partaideei behar den moduan kontu-emateko. Bestetik, kanpo ikuspegia ere jorratuko da. Honek
eragile guztien partaidetza bermatu eta inor kanpo ez uztea bilatuko du, eta horretarako hainbat
mekanismo jarriko dira martxan.

Honetan guztian, planaren gobernantzaren barne ikuspegia gakoa izango da planari behar duen bultzada
eman eta bere iraupen osoan zehar, 2023 arte, jarraipen zorrotza egiteko. Koordinazio lan hori Gobernu
Taldeak, eta bereziki Alkateak, bere gain hartu du. Honi esker, planeko ardatz eta helburu ezberdinetako
proiektuen aurrerapenaren jarraipen orokorra egin ahal izango da.

Alkatearen zuzendaritzaz gain, planaren jarraipena eta informazioaren eguneratzea udaleko teknikarien
esku egongo da; beraiek izango dira aldian-aldian informazioa jasoko dutenak kontu-ematea egoki burutu
ahala izateko. Planeko proiektu bakoitzak arduradun politiko bat izendatua du Gobernu barruan eta
arduradun bakoitza izango da aldizkako jarraipena egiteko informazio bilketa burutzen dela ziurtatu beharko
duena.

Gobernu Taldeak hiru hilero Planaren eboluzioa aztertuko du eta urteko aurrekontuen likidazioaren
aurkezpenarekin batera, planaren funtzionamenduaren eta emaitzen urteko ebaluazioa bat ere egingo du.
Une horretan Plana hobetu edo egokitzeko ekarpenak jaso ahal izango dira.

Azkenik, agintaldi planaren epea agortzerakoan, urte guztietan egindakoaren ebaluazio bat egingo dugu,
planaren garapena zenbatekoa izan den, zer lortu den eta bidean zerbait geratu ote den baloratzeko.

Ikusten da, beraz, plan honen garapenak lanketa, ikasketa eta etengabeko egokitzapen prozesu
aberasgarri bat izatea duela helburu, gure ingurunea ez baitago geldi, ezustekoak etortzen baitira (COVID
19a kasu) eta, beraz, ezin baitugu plangintza zurrunekin funtzionatu.

6.2

Koordinazio organoak

Planaren ezarpenerako udaleko eragile gakoen partaidetza aktiboa bermatuko duen Planaren
Jarraipenerako Batzorde Tekniko-Politiko bat sortu da; honen helburua planaren aurrerapen orokorra eta
zailtasun nagusiak komunean jartzea izango da, baita erakunde publiko zein pribatuekin egon litezkeen
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sinergia posibleak sustatzea ere; eta, nagusiki, batzorde honen lana izango da Planaren emaitzak behar
bezalakoak izaten ari ez diren kasuetan, planaren arrakasta bermatzeko hartu beharreko neurri zuzentzaileak
zehaztea ere.

Batzorde Tekniko-Politiko hau gutxienez hiru hilean behin bilduko da eta plan honetan aktiboki inplikatu diren
udaleko arlo ezberdinetako ordezkari tekniko eta politikoez osatua egongo da.

Aipaturiko batzordeaz gain, Gobernu batzordeak ere hiru hilero egingo dio jarraipen politikoa agintaldi
planari eta, behar den kasutan, unean-unean hartu beharreko erabakiak hartuko ditu.

Gobernu
batzordea

6.3

Mahai
politikoteknikoa

Kontu ematea

Planari eta bere jarraipenari buruzko informazioa Hondarribiko
Udaleko web gunean egongo da nahi duenak nahi duenean
kontsultarako eskuragarri izan dezan.
Era

berean,

urtez

urteko

garapena

hondarribiarrekin

partekatzeko, urtearen likidazioarekin batera egiten diren
balorazioak herritarrei zabalduko zaizkie. Horretarako, hainbat
bide erabiliko dira:
-

Udaleko web orria bera

-

Prentsaurrekoa

-

Sare sozialak

-

Jendaurreko saioak
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