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1. FASEA
AURRETIKO LANAK

Jarraian azaldutako lan-proposamenak udalaren onarpena behar du. Ahalik eta zehatzena izatea du
helburu, berrikuspena zilegi den arren.

1 HELBURUAK ETA MEKANISMOAK
Parte-hartze Planaren helburua da, Plana bera modu erreal eta eraginkorrean gauzatu ahal izateko
mekanismoez hornitzea, modu antolatuan, eta parte-hartze nahiz informazio printzipioak errespetatuz;
helburu horrekin antolaturiko ekintza guztiak proiektuaren fase desberdinetan garatu beharreko programa
batean jasoko dira. Parte-hartze Planari dagozkion ekintzen aldi baterako antolaketa lotuta dago HAPO
idazteko faseekin; eta fase horietan guztietan, informaziorako eta parte-hartzerako zenbait mekanismo
ezarriko dira, hala nola, kontsultak, eztabaidak, elkarrizketak...
Parte-hartze Programan jasotako mekanismoek, Planaren honako helburuak betetzea ahalbideratu behar
dute:
a) Esparru eraginkorra antolatzea, plangintza garatzeko orduan parte-hartzerako eskubidea
bermatu eta, ondorioz, parte-hartze efektiboa ahalbideratu dadin.
b) Administrazioari helaraztea, alde batetik, hirigintza arloan herritarrek izan ditzaketen kezka eta
beharrizanak; eta bestetik, plan horren bidez erdietsi nahi diren helburuak.
c) Parte-hartzearen eta demokraziaren artean dagoen harreman estua ikusirik, erabakiak hartzeko
orduan ahalik eta kalitate demokratiko handiena lortzea.
d) Garapen-eredu berri bat lortzea, bateratuagoa, eta iraunkortasun arduratsua ahalbideratzen
duena.
e) Arazoak ahalik eta modu eraginkorrenean ebaztea, eta etorkizunean sor litezkeen gatazkak
saihestea.
f) Burokraziarako joerak ekidinez, herritarren interesei lehentasuna ematea.
g) Hartutako erabakiak hobeto ulertzea, eta erabaki horiei are legezkotasun gehiago ematea.
h) Oreka bat ezartzea, parte-hartze ahalik eta zabalenaren, eta erabakiak hartzeko egitura
eraginkor zein efizientearen arten.
Programa honetan proposaturiko Parte Hartze prozesuak ondoko esparruak landuko du::
-

Lurralde antolamendu eta hirigintza antolamenduko oinarrizko kontzeptuak herritarrei zabaltzea,
informazio eta formazioa lanarekin.

-

Parte hartzeak dituen mailak jasotzen dituen eskema osoa antolatzea.

-

Faseen araberako parte hartze ekintza desberdinetan erabili beharreko eduki eta materialak
prestatzea.

-

Lan saioetako ondorioak antolatu, jaso eta informatu, planaren idazle taldeak lehenik eta
udalbatzak ondoren, aztertu eta kontutan har ditzaten.

-

Parte-hartze prozesuan landutako edukien laburpena prestatzea, HAPOaren fase desberdinetan
banatuta.

-

Aurrerakinaren eta plana beraren edukiak zabaldu eta komunikatzeko beharrezkoak diren agiriak
prestatzea, informazio publiko epeetan jendearen hirigintza agirien ulermena errazteko.
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-

Udalak zehaztutako lekuetan Aurreikuspena eta HAPOaren jendaurreko azalpenetara bertaratzea,
informazio publikora zabaldutako edukien inguruan herritarrek izan ditzaketen kezka edo galderei
erantzuteko..

Mekanismo horiek Planaren fase guztietan aplikatuko dira: aurre azterlanean eta aurrerapenean; hasierako
onarpenean, behin-behinekoan, eta behin betikoan. Betiere, herritarren parte-hartzea sustatu eta herrieredu bateratuagoa lortzeko helburuarekin. Zentzu horretan, nahitaezkoa da hiria helburu duten bestelako
parte-hartze prozesuak ere kontuan hartzea.
Administrazioen arteko koordinazioa gauzatzeko orduan, 2/2006 Legeak xedatutako kontsulta-izapideak eta
txostenak kontuan hartuko dira; horregatik, mekanismo eraginkorrenak lirateke, bilerak egitea, eta partehartze foro desberdinetara dagozkion erakundeak gonbidatzea, sor litezkeen zalantza guztiak argitu aldera.
Parte-hartze programak ahalik eta gehien aprobetxatzen du udalerrian dagoen parte-hartze kultura; modu
horretara, gizarte zibilak ere ekarpenak egin dakizkioke Plan Orokorraren berrikuspen-prozesuari. Partehartze programaren bidez honakoen ahotsa jasoko da: talde politikoak, teknikariak, eta herritarrak, hala
norbanakoak nola elkarteak; izan ere, guztiz garrantzitsua da udalerriko sentsibilitate guztiek prozesuan
parte hartu eta ekarpenak egitea, Ondarroako herritar guztien beharrizanei erantzungo dien plangintza
orokorra lortu ahal izateko.
Herritarrek Plan Orokorrean duten parte-hartzea antolatzeko, funtsezko bi bide erabiliko dira:
•

Informazioa hartu eta ematekoak. Inprimatutako informazio publikoa: gutunak, posterrak, buletinak,
etab. Internet teknikak eta inkestak.

•

Izaera interaktiboa dutenak: Informazio saioak, bisita teknikoak, Talde lanak, tailerrak, hitzaldiak,
etab.

Herritarren parte hartzea egituratzeko hiru bide proposatzen dira:
•

Informazio publikoko izapideak.

•

Formakuntza eta informazio hitzaldiak. Udaleko web orrialdea.

•

Tailerrak/taldeak.

Web orrian jasoko da eskuragarri dagoen informazio guztia; era berean, etengabe eguneratzen den
egutegia ere azalduko da bertan, plangintzaren unea zehaztuz eta lanen exekuzio-fasea azalduz.
Nahiz eta komunikazio bide bezala kontutan hartu ez, Komunikabideei dagokienez, prozesuaren une jakin
batzuetan erabiliko direla aipatu behar da.
INFORMAZIO PUBLIKO IZAPIDEAK ohikoak dira, indarrean dagoen legediak jasotzen dituenak.
WEB ORRIAn jasoko da eskuragarri dagoen informazio guztia; era berean, etengabe eguneratzen den
egutegia ere azalduko da bertan, plangintzaren unea zehaztuz eta lanen exekuzio-fasea azalduz.
LANTALDEEN eta HIRIGINTZA TAILLERREN bidez hobeto ezagutu ahalko dira lurralde-eremu bakoitzean
dauden herriko arazoak; espazio publikoaren eta bere erabileraren gizarte talde ezberdinek, haurrek,
nerabeek, emakumezkoek eta adinekoek daukaten pertzepzioa eta era berean, giza-talde guztien partehartze zuzena ahalbideratu behar du, inguruneko arazoak ebazteko orduan.
Taldeak aztertu beharreko eremuen arabera sortuko dira.
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AURRETIKO LANAK

Hirigintza tailerrak planteatzen dira planeamenduaren fase bakoitzean eta landutako gaiak eta zehaztasun
maila, dagokion faseari egokituko zaizkio. Tailerrak nagusiki ondorengo gizarte taldeei bideratuta daude:
haurtzaro-nerabezaro, gazteria, emakumezkoak, adineko pertsonak, funtzio aniztun pertsonak, enpresa
taldeak ( industria, komertzioa, ostalaritza) eta interesa izan dezakeen beste edozein.
Talde bakoitza 15 lagunekoa izango da gehienez. Kopuru hori gaindituz gero, erredakzio-taldeak hautaketa
bat egiteko edota taldea banatzeko irizpideak proposatuko dizkio udalari. Talde horiek lansaio bidez
jardungo dute, eta erredakzio-taldeko kideren bat izango da koordinatzailea, betiere. Lansaioak gauzatu
aurretik, hausnarketarako eta eztabaidarako beharrezkoak diren agiri guztiak bidaliko zaizkie partehartzaileei. Saioa bukatzean, lansaioan eztabaidatu diren gaien ondorioak jasotzen dituen dokumentu bat
banatuko da, bai eta antolaketari, emandako informazioari eta lansaioaren aprobetxamenduari buruzko
asebetetze-galdetegi bat ere. Informazio hori eskuan, erredakzio-taldeak txosten bat emango dio
udalbatzari.
Talde politikoen kasuan, informazio eta prestakuntza saioak antolatuko dira.
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2 PARTE-HARTZE PROGRAMA
Honako parte-hartze programan, HAPOren fase desberdinetan gauzatuko diren parte-hartze mekanismoak
jaso dira.
Hauek dira fase bakoitzerako ezarri diren mekanismoak:
1. FASEA: AURRETIKO LANAK.
•

Prentsaurrekoa

•

Udalaren web orriaren bidez informazioa jaso nahiz
erakutsi

•

Herritar guztiei zuzenduriko informazio-hitzaldi irekia "
Zer da Plan Orokorra? Norentzat eta zertarako idazten
da?".

•

HAPOren aurkezpena zinegotziei.

•

Planaren erredakzio-taldeak “HAPO berrikusteko
herritarren Parte-hartze Plana”-ren zirriborroa egingo
du-

•

Udaleko teknikariekin lan-mahaia.

•

Prestakuntza-informazio bilera alderdi politikoekin

HAPO martxan jartzea, prozesua martxan jartzearen

•

Parte-hartze Planaren onarpena

komunikazioa, laneko faseen eta parte-hartze

•

Parte-hartze Planaren sozializazioa.

•

Informazio-bilketa.

•

Informazio-bilketaren txostena.

•

Elkarteen eta interesdunen datu-basea.

•

Alderdi politikoekin bilera: Egindako diagnostikoa
azalduko zaie.

•

Dibulgazio-materiala prestatzea

•

Dibulgazio-material hori zabaltzea

•

Informazioa jasotzea: Talde-bilerak

•

Iradokizunak jasotzeko epea.

•

Parte-hartze txostena egitea.

•

Antolamenduko aholku
txostena idaztea.

prozesuaren jakinarazpena

batzordeak

emandako

Ekintza adierazgarrienen edukia
Azalpen diptikoa: Diptiko honen edukiaren bidez azalduko da zer den HAPO bat, zein diren eskura dauden
parte-hartze mekanismoak, eta izapide-faseak.
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Informazio hitzaldia: Erredakzio-taldeko langileek hartuko dute parte. Udalaren egoitzetan egingo dira,
zehazten den ordutegian, eta gutunontzi bidez emango da jakitera, udalaren parte-hartze programaren
baitan. Hitzaldiaren amaieran, saioan jorratu diren gai guztiak biltzen dituen agiri bat emango da. Agiri
horretan jasotakoa udalaren webgunean jarriko da. Federico Arruti eta Oihana Arruti arkitektoak izango
dira hizlariak. Beharrezkoa izanez gero, Joseba de Beristain eta Ibane Beristain abokatuak, edota
Lantec-idema enpresako ordezkariren bat ere egongo dira saio horietan
Herritarren Parte-hartze Programaren zirriborroa idaztea: Zirriborro hori udalbatzarekin, oposizioarekin,
udal teknikariekin eta Aholku Batzordearekin adostu beharko da, Osoko Bilkuran dagokion onarpena eman
eta BAOn argitaratu ahal izateko.
Lan-mahaia: Udaleko teknikariekin laneko bilera bat egingo da; horiekin elkarlanean, Planaren garapenean
agertu daitezkeen arazoak identifikatuko dira. Hori guztia, herritarren parte-hartzerako udalaren arlo
teknikoarekin bateratu eta adostuko da.
Prestakuntza-informazio bilera alderdi politikoekin: bilera horretan, parte-hartze planaren fase eta
izapide guztiak azalduko dira; era berean, Parte-hartze Planaren zirriborroa ere aurkeztuko da.
Parte-hartze Planaren onarpena: udalbatzak.
Parte-hartze Planaren sozializazioa: Parte-hartze plana modu hezitzaile batean ezagutzera ematea da
helburua; horretarako, honako mekanismoez baliatuko gara: prentsaurrekoa, udalaren web orria, eta
elkarteei zuzenduriko emaila.
Informazio-bilketa: Planak sorrarazi dituen informazio eta iritzi guztiak jasoko dira, baina hirigintza, Agenda
21, eskolako Agenda 21, eta tokiko iraunkortasun-planetik at.
Txostena: Fase honetan bildutako informazio guztiarekin, txosten bat prestatuko da. Bertan jasoko dira,
alde batetik, gauzatu den jardueraren azalpena, eta bestetik, udalerri mailan esanguratsuak diren pertsona
eta erakunde guztien datu-basea. Txostenaren edukia udal teknikariekin kontrastatuko da.
Datu-baseak honako eremuak izango ditu: erakundearen izena, jarduera-esparrua, posta helbidea, emaila,
telefono-zenbakia, eta oharrak (alde desberdinei buruzko oharrak)
Dibulgazio-materiala egitea: Aurkezpenerako powerpoint fitxategia.
Zabalkundea: Udalaren web orriaren bidez, herritarrei zuzenean, eta elkarteei emaila bidaliz.
Talde-bilerak: Kolektibo desberdinen iritzi eta iradokizunei buruzko informazioa jasotzea; horretarako
ondokoak antolatuko dira:


1. Hirigintza Tailerra Ingurumena, espazio publikoa, mugikortasuna, etxebizitza eta ekipamenduen
gaur eguneko egoeraren azterketa.



Haurren marrazki eta Tailerrak. Arratsalde baten kultu-etxean, umeek Forua zelakoa den eta
zelakoa izatea gustatuko litzaiekeen marrazteko saioa egingo da. Mugikortasun eta espazio
publikoa landuko dira.



Parte-hartze karpa irekia. Egituratutako galdetegi eta informazio gunea jarriko da espazio
publikoan.

Alderdi politikoekin bilera. Jasotako informazioarekin laburpen txostena, udal teknikariekin adostua.
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2. FASEA: AITZIN-AURRERAKINAREN PARTAIDETZA.
•

Hirigintza

gaiaren

inguruko

tailerraren

dinamizazioa: ingurugiroa, gune publikoak,
irisgarritasuna,

etxebizitza

eta

hornidura

publikoak. (1.Tailerra)
•

Hiritar orori eta bereziki elkarteei gonbidapenak
luzatu.

•

Hirigintza Barneratzailea. Emakumeak/ Kaleek
badute generoa (2.Tailerra)

•

Aitzin- aurrerakina idaztea

Haurrentzako

tailerraren

eta

diagnostiko

marrazkiaren dinamizazioa burutu. (3.Tailerra)
•

Tailerretan

lortutako

ondorioen

balorazio

txostena burutu.
•

Hiritarren

Partaidetza

Ibilbidearen

Lehen

Aurreikuspena
•

Hiritarren Partaidetza Ibilbidearen txostena
idatzi eta berau Hirigintza Udal Batzordeari
aurkeztu, ondorioen txostenarekin batera.

Dibulgazio-materiala: Aurrerapenaren eduki bera izango du.
Zabalkundea: Informazioa zabaldu eta hedatzeko programa bat ezarriko da: prentsaurrekoa, emaila...
Talde-bilerak: Kolektibo desberdinen iritzi eta iradokizunei buruzko informazioa jasotzea; horretarako
ondoko ekintzak antolatuko dira:
 Hirigintza gaiaren inguruko tailerraren dinamizazioa: ingurugiroa, gune publikoak, irisgarritasuna,
etxebizitza eta hornidura publikoak. (1.Tailerra)


Hirigintza Barneratzailea. Emakumeak/ Kaleek badute generoa (2.Tailerra)



Haurrentzako tailerraren eta diagnostiko marrazkiaren dinamizazioa burutu. (3.Tailerra)

3. FASEA: AURRERAKINAREN PARTE-HARTZEA
•

Aurrerakina

aurkeztu

aurretik,

prestakuntza-

informazio bilera alderdi politikoekin.
•
Azalpen-fasearen garapena

Hirigintza gaiaren inguruko tailerraren dinamizazioa:
ingurugiroa,

gune

publikoak,

irisgarritasuna,

etxebizitza eta hornidura publikoak.
•

Aurrerakin fasearen 3 proposamenak abiapuntu
hartuz irtenbideak bildu
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•

Aurrerakin fasearen Hiritarren Partaidetza Ibilbidea
burutu

eta

ELE

erremintaren

aplikazioaren

ondorioak aztertu.
•

Bilera publikoak non hiru hazkunde ereduen
proposamenen aurkezpena egingo den.

•

Aurkezpen

publikoa

burutzen

den

denboran

laguntza teknikoa eskainiko da astean behin
Udaletxean.
•

Iradokizunen eta hautabide aurkezpenen epea.
Erantzunak

era

telematikoan

eta

udal

erregistroan/errolda bidez jasoko dira.
•

Erredaktore Taldearen txostena iradokizunen eta
hautabide

aurkezpenak

txertatuz,

Udal

Kontseiluaren txostena (hilabete 1 ), Hiritarren
Partaidetza Ibilbidearen emaitzen aurkezpena eta
emandako erantzuna, inguruko Udalekin partekatu.
•

Plangintza Aholkularitza Kontseiluarekin bilera eta
ondorioen txostena idatzi.

•

Hitzartutako helburuen eta irizpideen informazioa
zabaldu. Aurkeztutako iradokizunei erantzun.

•

Dibulgazio-materialaren zabalkundea

•

Jendaurrean erakustea

•

Talde-bilerak

•

Iritziak-jasotzea, web orrian jarriko den galdetegi
bidez.

•

Elkarrizketak.

•

Iradokizunak,

proposamenak

eta

alegazioak

aurkezteko epea.
•

Alderdi politikoekin bilera.

•

Alegazioei erantzuna.

Dibulgazio-materialaren zabalkundea: Email bidez, udalaren web orriaren bidez, eta elkarteei bidalitako
emailen bidez gauzatuko da.
Talde-bilerak: Kolektibo desberdinen iritzi eta iradokizunei buruzko informazioa jasotzea; horretarako
ondoko ekintzak antolatuko dira:


1. Hirigintza Tailerra. Ingurumena eta espazio publikoa, formakuntza adin eta ikasketa
desberdinetako jendearekin talde heterogeneoak gauzatuko dira.



2. Hirigintza Tailerra. Mugikortasuna, etxebizitza eta ekipamendu publikoa.

Aurrekoaz gain, aurrerakinaren edukiarekin esku-papera egingo da, azalpen hitzaldiak antolatuko dira eta
faseari dagokion parte hartzea burutuko da.
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Alderdi politikoekin bilera. Agiriaren aurkezpena.
Aurreikuspena jendaurrean erakustea, idatzizko nahiz irudi bidezko dibulgazio-materialarekin. Diptiko bat
egingo da, informazio garrantzitsuenarekin (erredakzio-taldea arduratuko da idazketaz eta maketazioaz;
inprimatu eta banatzea, ordea, Udalaren kontura izango da). Udalak berariaz prestaturiko lokaletan egingo
da. Erakusketa horretan informazio-panelak jarriko dira. Erredakzio-taldeko kideak astero egongo dira
erakusketan, udalak kudeatutako aurretiazko hitzordua eskatu duenari dagozkion azalpenak emateko.
Udalak ezartzen duen egutegi eta ordutegia errespetatuz, betiere.
Aurrerapena aurkezteko, jendaurreko saio bat egingo da, herritar guztientzat. Erredakzio-taldeak hartuko
du horren ardura.
Dibulgazio-materiala euskarri informatikoan egingo da, hedapen zabala duten programez baliatuz.
Informazio hori web orrian jarriko da.
Aurrerapenaren eduki garrantzitsuenei buruzko galdetegia prestatuko da. Galdetegi hori web orrian jarriko
da, eta erakusketara doazen herritarrei eskura emango zaie. Biltzen diren emaitzekin, erredakzio-taldeak
txosten bat egingo du.
Alegazioak jasotzea
Alegazioei erantzutea.

4. FASEA: HIRIA ANTOLATZEKO PLAN OROKORRA EGITEA.
•

Alegazioak

aurkeztu

dutenei

erantzunak

jakinaraztea

Hiria Antolatzeko Plan Orokorra egitea

•

Laburpen txostena

•

Zabalkunde-programa prestatzea

•

Hirigintza gaiaren inguruko tailerraren dinamizazioa:
ingurugiroa,

gune

publikoak,

irisgarritasuna,

etxebizitza eta hornidura publikoak.

Aurrerapen eta lehen aurreikuspen faseetan gertatutakoari buruzko laburpen txostena egingo da; bertan
jasoko dira, besteak beste, jendaurreko erakustaldiak izandako bisita-kopurua, galdetegien bidez jasotako
informazioa, elkarrizketen edukia, taldeen ondorioak eta alegazioak. Alegazioei dagokien atalean, alegazio
eta iradokizunak onartu edota ukatzearen arrazoiak azalduko dira, bai erredakzio-taldearen aldetik, bai
eskumena duen Udalaren aldetik.
Udalaren eritzien arabera, Ondarroako HAPOa idazteko oinarri izango diren helburu eta irizpide orokorrak
onartuko dira.
Talde-bilerak: Kolektibo desberdinen iritzi eta iradokizunei buruzko informazioa jasotzea; horretarako
ondoko ekintzak antolatuko dira:


1. Hirigintza Tailerra. Aukera desberdinen azterketa ( helburu eta irizpide orokorretan oinarrituz)



2. Hirigintza Tailerra. Hazkunde eredu bat adostu.
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5. FASEA: HASIERAKO ONARPENA
•
Plan

Orokorraren

edukiari

buruzko

Plan Orokorrari buruzko dibulgazio-dokumentua
prestatzea

Izapidetze

Administratiboa eta herritarren parte-hartzea.

•

Zabalkundea gauzatzea

( Hasierako onarpenerako dokumentua)

•

Jendaurrean erakustea

•

Laguntza teknikoa

Dibulgazio-materiala: Plan Orokorraren dokumentua egingo da, honakoak adieraziz: jadanik gainditu diren
faseak, behin betiko onarpenera arte egiteko dagoen bidea, proposamen nagusiak, eta aurrerapenari egin
zaizkion aldaketak. Herritarren parte-hartzetik eratorritako datuak modu berezian azpimarratuko dira.
Jendaurreko erakustaldia. Espazio jakin bat irekiko da, hilabete eta erdiz, herritarrek HAPOri buruzko
informazioa eskura dezaten.
Hitzaldiak: Plan Orokorra azaltzeko, jendaurreko bat edo bi saio egingo dira, Udalbatzak egiteko horretara
bideratzen dituen material eta lokalez baliatuz. Saio horietan parte hartuko dute: proiektuaren zuzendariak,
eremu bakoitzaren erredakzio-taldeko ordezkari batek, aholkulari juridikoak, ingurumenekoak eta partehartzekoak.
Erredakzio-taldeak Plan Orokorraren dokumentuaren aurrean laguntza teknikoa eskainiko du, astero.
Udalbatzak egingo du ordu horien banaketa.
Posta-helbide bat ahalbideratuko da, herritarrek dagozkion alegazioak helarazteko erredakzio-taldeari.
Alegazio bakoitza erantzuteko txostena, herritarren Parte-hartze Programaren garapena laburbiltzen duen
txostena, eta ondorioei buruzko txostena idatzi beharko dira.

6. FASEA: BEHIN- BEHINEKO ONESPENA.
Jendaurreko erakustaldirako epea agortzen denean, Plan Orokorraren hasierako onespena egin ondoren,
eta erredakzio-taldeak alegazio guztiak jaso eta gero, alegazio bakoitzaren inguruko ebazpen-txostena
idatziko da, bai eta herritarren parte-hartze prozesua laburbiltzen duen bigarren txosten bat ere. Txosten
horrek barne hartuko ditu: herritarren parte-hartze prozesuari buruzko informazioa, jendaurreko erakusketafasean detektatu diren gertaera nagusiak, parte hartu duten taldeak, eta parte-hartzeari buruzko informazio
esanguratsua.

ONDARROAKO HAPOaren PARTE-HARTZE PLANA.
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7. FASEA: BEHIN BETIKO ONESPENA
Etapa honetan, erredakzio-taldeak, Plan Orokorraren izapidetzeari buruzko informazioa emango du.
Informazio hori web orrian jarriko da, eta berrikuntza guztiak telematikoki jakinaraziko zaizkie interesdunei.
Fase honetan, Plan Orokor osoari buruzko dibulgazio-dokumentua egingo da; era berean, Plan Orokorraren
zabalkunde programa abiaraziko da, honako egitekoen bidez:
•

Zabalkunde irekiko bi jardunaldi egingo dira; Udalbatza eta erredakzio-taldea izango dira hizlariak

•

Dibulgazio-dokumentu bat egin, eta web orrian jarriko da.

•

Informazio garrantzitsuena biltzen duen triptikoa egingo da.

Erredakzio-taldeak Udalbatzarekin lankidetzan jardungo du, triptikoan, diptikoan edo/eta informaziokarteletan jaso beharreko informazio grafikoa nahiz idatzizkoa zehatza izan dadin, eta prozesua osatzen
duten fase guztietako eduki esanguratsuenak azaldu daitezen. Euskarri desberdinak paperean editatzeko
beharrezkoak diren inprenta-gastuak Udalbatzaren kontura izango dira, bai eta komunikazio-kanpainari
dagozkion gastuak ere, hala nola, prentsa, irrati edota tokiko telebistetatik eratorritako gastuak, baldin eta
halakoak baliatzen badira bai faseak bai Plan Orokorra bera herritarren artean zabaltzeko. Maketazioa,
edukiak eta proiektuaren zabalkundera bideraturiko aholkularitzagatiko gastuak, honako proposamenean
jasota daude.
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1. FASEA
AURRETIKO LANAK

Faseak

Parte-hartze

1. Fasea
Aurretiazko

Aitzin-

lanak

aurrerakina

bideak

Lan- mahaiak

2. Fasea

3. Fasea
Aurrerakinaa

4. Fasea

5. Fasea

Plan

Hasierako

Orokorra

onarpena

6. Fasea
Behinbehineko
onespena

7. Fasea
Behin betiko
onespena

Agenteen
sailkapena

Lan taldeak

Aurre

Informazioa

Aurrerakinaren

Informazio

HAPOaren

Aurrerakinaren

tailerrak,

informazioa

Tailerrak.

sozializazioa

informazioa

hirigintza

eta

tailerrak

eztabaida.

eta

eztabaida.

aukeren

eta eztabaida.

genero
Informazio

ikuspegiekin

Tailerrak.

Informazio
Tailerrak.

eta
haurrentzako
tailerrak.

Esposizio

Aurrerakina

HAPOa.

Iradokizunak

Alegazioak

aurkezteko

aurkeztea

Publikoak

epea.

Web orria
Informazioaren

HAPOa

Aurrerakinaren

HAPOaren

HAPOaren

Berrikuntzen

Behin

jartzeko

martxan

informazioa

informazio

informazioa.

informazioa.

HAPOaren

komunikazioa.

eta

eta

bidalketa
informatikoa

aukeren

eztabaida.

izapidetzea.U

Parte-hartze

publikazioa.
Alegazioak
aurkeztea

planaren

Iradokizunak

sozializazioa

aurkezteko

betiko

HAPOaren
sozializazioa.

epea.
Aurre
Aurrerakinaren
informazioa

eta

eztabaida.

Prentsaurrekoa

HAPOa

martxan

Aurrerakinaren

jartzeko

esposizio

komunikazioa.

publiko
epearen

Parte-hartze

hasiera.

planaren
sozializazioa
Aurre
Aurrerakinaren
informazioa

eta

eztabaida.

Diptiko-

HAPOaren

HAPOaren

HAPOaren

Triptikoa

prozesuaren

eduki

emaitza

azalpena.

garrantzitsuak.

Aurrerakina

Hitzaldi

Aurrerakinaren

HAPOaren

HAPOaren

Informatiboak

esposizioa

esposizioa

emaitza
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