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Bilbo gero eta kohesionatuagoa eraikitzen jarraitzea, pertsona guztiei bizi-kalitate 
altua bermatuz, auzo guztietan kalitatezko zerbitzuak finkatuz, inbertitzeko eta en-
plegua sortzeko hiri erakargarria osatuz. Partekatutako balio sendoetan oinarrituta-
ko hiria, emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasunari lehentasuna ematen 
diona.
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10 KONPROMISO  
BILBOREN ALDE

 
1. PERTSONAK

 
2. AUZOAK

 3.  ENPLEGU ETA EKONOMIA

4.  INGURUMENA

 5. GARRAIOAK

 6. GAZTERIA

 7. SEGURTASUNA

 8. KULTURA

 9. EUSKARA

 10.  KUDEAKETA, GARDENTASUNA ETA 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA
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10 KONPROMISO BILBOREN ALDE

1.-  PERTSONAK dira gure HELBURU NAGUSIA. Lanean jarraituko dugu 
gizarte-zerbitzu eta gizarte-politikarik aurreratuenak, hurbilenak eta berri-
tzaileenak izateko. Gure ibilbide-orrian finkatuta daude Adinekoentzako eta 
Haurrentzako etengabeko arreta, Emakumeen eta Gizonen arteko egiazko 
Berdintasuna, hiri solidarioa izatea, aniztasunari, lankidetzari eta inklusioari 
irekitakoa, inor atzean utzi gabe.

2.-  Bilboren ERALDAKETA AUZO GUZTIETARA iritsiko da. Auzo guztie-
tara iritsi nahi dugu proiektu eta ekintza zuzenen bitartez, herritarrei entzu-
nez. Hobekuntza-lanak, igogailuak, berdeguneak, haurrentzako parkeak, 
dinamizazio kulturala eta soziala. 100 ekintza baino gehiago aurreikusiak 
ditugu, Bilbokoak izatearen Harrotasuna Auzo guztierara hedatzeko.

3.-  Bilbo EKONOMIAREN ERAGILE eta ENPLEGUAREN sortzaile be-
zala bultzatuko dugu. Negozio berrietarako inbertsioak erakarriko dituen 
hiria izan nahi dugu, ekonomiaren eragilea; enplegu gehiago, egonkorragoa 
eta kalitate handiagokoa lortzeko. Sektore estrategikoei dagozkien proiek-
tu handiak ditugu; hala nola, Nazioarteko Ekintzailetza Zentroa edo Zorro-
tzaurreko Parke Teknologiko Enpresariala. Tokiko merkataritza eta kalita-
tezko Turismo iraunkorra bultzatzen jarraituko dugu.

4.-  Hiri eta ingurumen eraldaketa LIDERATZEN jarraituko dugu. Gure au-
zoak modernizatzeko, airearen kalitatea eta garbitasuna segurtatzeko eta 
une oro hiri osoa, orekatua eta kohesionatua izateko planak ditugu. Proiek-
tu berritzaileak ditugu Zorrotzaurrerako, Zorrotzako Muturrerako, Itsa-
sadarrerako, Artxandarako, Goiko Auzoetarako, Abandorako... Bilbo beti 
aurrera.

5.-  Hobeto KONEKTATUTA dagoen eta GARRAIO PUBLIKO gehiago 
duen hiria. Bilbotarren bizi-kalitaterik onena lortu nahi dugu Bilbobus, bizi-
kleta elektrikoak, Metroa, Tranbia eta abar tarteko dituen sareari esker. Eta 
munduari irekita eta lotuta dagoen hiri lehiakorra izateko lanean dihardugu 
AHTarekin, autobusen Geltoki Intermodalarekin, Portuarekin, Airepor-
tuarekin…
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6.-  BALIOAK dituzten GAZTE prestatuak BILBOK ETORKIZUNA izan 
dezan. Bilbo Unibertsitate-Hiri bezala indartuko dugu, nazioarteko ikas-
leak, ikerketa, ezagutza eta talentua erakartzeko gunea izan nahi dugu, gure 
hiriaren eta enpresen mesedetan. Gazteek senti dezatela Bilbo bizitzeko, 
lan egiteko eta gozatzeko leku erakargarria dela, parte-hartze gehiagorekin, 
familia eta lana uztartuz, haurreskola gehiagorekin… Hiria gazteago egiteko.

7.-  SEGURTASUN handiagoa BILBO SEGURUA izan dadin. Bilbo hiri 
segurua da, eta etorkizunean ere horrela jarraitu nahi dugu; horretarako, 
Udaltzain gehiago izango ditugu kalean, eta larrialdien prebentzioan eta ku-
deaketan lan egiten duten prestakuntza altuko profesionalak, beti bilbotar 
guztiengandik oso hurbil.

8.-  Bilbo NAZIOARTEAN, HIRIAREN eta EKITALDIEN hirburu. Urteko 
365 egunetarako programazioaren bitartez sustatuko dugu Kulturaren hi-
riburu bezala dugun garrantzia, munduko mapan kokatzen gaituzten ekital-
di, kongresu eta foro handien hiri trakziogilearen izaerari eutsiz.

9.-  Bilbo EUSKALDUNAGOA izatekon lan egingo dugu. Gure hiri moderno 
eta abangoardistak Euskara du ikur eta ezaugarri. Gaur, inoiz baino gehiago, 
Bilbok euskaraz egiten du, baina gehiago nahi dugu: euskara entzun dadila 
eta euskaraz egin daila kalean eta eskolan, unibertsitatean, merkataritzan, 
Udaletxean… Euskara maite dugulako.

10.-  Zorroztasuna eta KUDEAKETA Ona, GARDENTASUNA ETA 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA. Kudeaketa eredu modernoa bul-
tzatzen jarraitu behar dugu; zorroztasuna, kaudimen ekonomikoa, zorrik 
eza eta aurrekontu orekatuak oinarri dituen eredua, betiere herritarren 
parte-hartzearen laguntzaz. Konpromisoei eusten dien Udal sendoa gara, 
Gardentasunaren buru, eta halaxe jarraitu nahi dugu.





LEHENTASUNEZKO  
10 JARDUERA-ILDO

1.  JARDUERA EKONOMIKOA  
ETA ENPLEGUA

2.  GIZARTE POLITIKAK

3.  GAZTERIA, BALIOEN GARAPENA, HEZKUNTZA 
ETA PRESTAKUNTZA

4.  KULTURA ETA KIROLA

5.  BIZIKIDETZA ETA SEGURTASUNA

6.  HIRI-ERALDAKETA IRAUNKORRA

7.  GARRAIOA, MUGIKORTASUNA  
ETA IRISGARRITASUNA

8.  AUZOEN GARAPENA

9.  BILBO EUSKALDUNA

10.  GARDENTASUNA, PARTE-HARTZEA, 
ZORROZTASUNA ETA KUDEAKETA ONA
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LEHENTASUNEZKO 10 JARDUERA-ILDO

1. 
JARDUERA EKONOMIKOA ETA 

ENPLEGUA

Ia 10 urteko krisi ekonomiko eta finantzarioaren ondoren, Bilbo egoera ekonomiko 
onean dagoela esan dezakegu. Bilbo aukerez beteta dagoen hiri dinamiko eta aktibo 
bezala aurkezten da.
Hazkunde iraun eta orekatuko garaian sartuta gaudela, hiria, Industriarako Zerbitzu 
Aurreratuetan espezializatu (hiriko ekonomiaren % 23 da) eta kalitatezko helmuga 
turistiko bezala indartu da, turismoak gure ekonomiaren % 6 suposatzen duelarik. 
Horren ondorioz, enpleguari eta enpresari buruzko adierazleak etengabe hobetuz 
joan dira, duela 4 urte baino 9.181 langabe gutxiago erregistratuta daudelarik (datuak 
2015eko otsailetik 2019ko otsailera bitarteko epealdiari dagozkio). Gainera, Bilbok 
ia 17.297 pertsona gehiago afiliatuta dauzka eta 3.730 jarduera ekonomiko baino 
gehiago irabazi ditu (datuak 2015eko martxotik 2019ko martxora bitarteko epeal-
diari dagozkio).
Hala ere, kualifikaziorik txikieneko pertsonen langabezia kronifikatzeko arriskuak, 
enpresek eskatzen dituzten profil berrietara egokitzeko premiak, enpleguaren kali-
tatean gertatutako polarizazioak, ekintzailetzaren aldeko bultzadaren galerak, tokiko 
merkataritzaren lehiakortasunari eusteko erronkak eta nazioarteko egoera ekono-
mikoari buruzko zalantzek gure onena ematera behartuko gaituzte datozen urteotan 
Bilboren bultzada ekonomikoa haziarazteko.
Esparru honetan, hauxe izango da 2019-2023 agintaldirako gure helburu nagusia: 
ekonomia globalera irekitako sektore lehiakorretan jarduera ekonomiko berriaren 
sorrera erraztuko duten baldintzak sortzen jarraitzea, bilbotarrek aukera horietaz ba-
liatzeko aukera izan dezatela lortuz. Hori guztia, langabezia tasa murrizten jarraitze-
ko eta kalitatezko enplegua sortzeko asmoz.
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LEHENTASUNEZKO 10 JARDUERA-ILDO

1.  JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA

1.1-  AUTOENPLEGUA ETA EKINTZAILETZA
HELBURUA 

Sorreran nahiz finkatze eta azelerazio aldian, hirian kalitatezko enplegua 
sortzeko gaitasuna duten ekintzailetza-ekimen guztiak sustatu eta ba-
bestea, ekintzailetzaren kultura handitzeko sustapenari eta beharrezko 
finantzaketarako sarbideari arreta berezia emanez.

NEURRIAK
1.  “Nazioarteko Ekintzailetza Zentroa” abian jartzea barne-ekintzailetza 

sustatzeko, start-upen azelerazioa bultzatzeko eta hiriko ekintzailetza 
ekimenak nazioarteko merkatu eta sareetara hurbiltzeko.

2.  Bertako oinarrizko autoenplegu eta ekintzailetza ekimenei laguntza 
integrala ematea, gutxienez 600 mikro-ekintzailetza berriren eta 
900 enplegu berriren sorrera errazteko..

3.  “BIG Bilbao” Bilboko ekintzaileei arreta integrala emateko zentrotzat 
indartzea.

4.  Enpresa eta ekintzailetzaren kulturak gure hirian duen balioa sustatu 
eta aitortzeko ekintzak areagotzea.

5.  Bertako ekintzailetza bultzatzeko “Egoitza Plana” garatzea.
6.  “Mentoring Bilbao” programa bultzatzea.

1.2-  SEKTORE ESTRATEGIKOAK ETA ESPEZIALIZAZIO ADIMENDUNA
HELBURUA 

Sektore estrategikoen eta espezializazio adimendunaren garapena sus-
tatzea hiriaren garapen ekonomikoaren mesedetan, hiri-plangintzaren 
eta garapen enpresarialaren arteko lotura indartuz eta garapen ekono-
mikoarekin zerikusia duten enpresen, Unibertsitateen, bestelako eragile 
zientifiko-teknologikoen eta erakundeen arteko lankidetza bultzatuz.

NEURRIAK
1.  Zorrotzaurreko “Enpresa eta Teknologia Parkea” eta “Hiriko Berri-

kuntza Barrutia” delako proiektuaren eredua definitu eta abian jar-
tzeko aurrerapausoak ematea.

2.  Hirian jarduera ekonomia sortzeko dauden aukera esparru berrien 
definizio estrategikoa: Zorrotzako Muturra, Errekalde, AHTa Bilbora 
iristearekin eta trenbide-lubakia lurperatzearekin lotutako esparruak, 
Artxanda, Elorrieta,…
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3.  “Nagusi Intelligence Center” delakoa diseinatu eta sortzea, Bil-
bo-Bizkaian “zilarrezko ekonomia” deritzon sektorearen garapena 
bultzatzeko.

4.  Biomedikuntza/bioingeniaritzari lotutako industrien estrategia zabal-
tzea.

5.  Industriarako Zerbitzu Aurreratuak, Ekonomia Digitala eta Sormen 
eta Kultura Industriak sortzea hainbat kluster eta elkarte sektoriale-
kiko lankidetzaren bitartez. “AS Fabrik Bilbao” proiektuaren 2. fasea 
garatzea 4.0 Industriari lotutako prestakuntza gradu berrien garape-
nerako.

6.  “Smart City Bilbao” estrategiaren garapena.

1.3-  TURISMO IRAUNKORRA ETA OREKATUA
HELBURUA 

Bilbo balio erantsi handiko nitxoetan (turismo kulturala, turismo gastro-
nomikoa, konbentzioen turismoa,…) espezializatutako helmuga turistiko 
erakargarritzat eraikitzen eta sustatzen jarraitzea, fluxu turistikoen eta 
hiri barruko dinamiken artean ahalik eta iraunkortasun eta orekarik han-
diena bermatuz.

NEURRIAK
1.  Bilbao-Bizkaia marka eta aliantza indartzea Bilboren nazioarteko sus-

tapen turistikorako.
2.  Hiriaren sustapen turistikorako online tresnak eta teknologia berriak 

indartzea bisitatzen gaituztenen esperientzia hobetzeko.
3.  Bilbao-Bizkaiaren Marketin Turistikoko Estrategia berria inplemen-

tatzea, ohikoak ez diren merkatu igorleetan sustapen lana indartzeko.
4.  Bilbao Convention Bureauren eginkizuna indartzea, Bilbora jarduera 

korporatibo berriak erakartzeko eta horiei buruzko aholkularitza eta 
laguntza emateko.
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1.4-  BERTAKO MERKATARITZAREN SOSTENGUA
HELBURUA 

Bertako merkataritzari sostengu integrala ematea, lehiakortasunari eu-
tsiz eta kontsumo-eredu berrieta egokitzea sustatuz, eta Bilbok merkata-
ritza-hiriburu bezala duen erakargarritasuna indartzea, ez soilik Bizkaian, 
baita gure inguruko eraginpeko eremuan ere (“Bilbo 90 minutura”).

NEURRIAK
1.  “Bertako Merkataritzaren Plan Integral” berria lantzea sektorea or-

dezkatzen duten elkarte eta erakundeen lankidetzaz, hirigintzan, en-
presa-kudeaketan nahiz merkataritzaren sustapenean merkataritza 
biziberritzea xeden duten neurriak sartuz eta auzoei arreta berezia 
emanez.

2.  Bertako merkataritza txikiaren lehiakortasuna, digitalizazioa, kudea-
keta-ereduen berrikuntza nahiz bezeroaren esperientzia indartzeko 
ekintza espezifikoak abian jartzea.

3.  Hiriko merkataritza establezimendu bitxien nortasuna nabarmentze-
ko ibilbideak diseinatu eta sustatzea, sustapen turistikoaren eta ber-
tako merkataritzaren sustapenaren arteko lotura indartuz.

4.  “Bilbo, Merkataritza Hiria” proiektua diseinatu eta abian jartzea, 
Bizkaian zein gure inguruko eraginpeko eremuan Bilbok merkatari-
tza-hiriburutzat duen posizionamendua indar dezaketen ekintzak ga-
ratuz sektorea ordezkatzen duten eragileekin batera.

1.5-  INBERTSIOAK ETA TALENTUA ERAKARTZEA:  
 INVEST IN BILBAO-BIZKAIA

HELBURUA 
Maila altuko enplegua zein ikerketa eta teknika arloko talentua sor deza-
keten inbertsio produktiboak Bilbora erakartzen laguntzeko lan proak-
tiboa garatzea.

NEURRIAK
1.  Inbertsioak eta talentua erakartzeko Bilbao-Bizkaia aliantza indartzea 

eta Ekintza Plana zabaltzea.
2.  Bilbora erakarritako inbertsio produktiboei zerbitzu integrala eskain-

tzea, sortutako enplegu-aukerak hiriko biztanleei helaraziko dizkie-
ten prestakuntzaekintza espezifikoen antolaketari eta bertako zentro 
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teknologiko nahiz klusterrekiko harremanei arreta berezia emanez.
3.  Beste lurralde batzuetan lan egin ondoren gure hirira itzuli nahi du-

ten bilbotarrei laguntza ematea, kanpoko talentuaren komunitatea 
sortuz. Bizkaia Talentekiko lankidetza, kolektibo honi zuzendutako 
lan-eskaintzen bilketa eta kudeaketa, enpresen eta profesionalen ar-
teko networkinga eta kontrataziorako laguntza-programa.

4.  Hirian talentua sustatzea, Bilbo “Unibertsitate Hiri” bezala garatuz 
eta posizionatuz.

1.6-  LANERATZEA ETA KALITATEZKO ENPLEGUA
HELBURUA 

Jarduera ekonomikoak bilbotarren mesedeko kalitatezko enplegu-au-
kerak sortzea lortzea, enplegua lortzeko zailtasunik handienak dituzten 
pertsonei zuzendutako programei bultzada berezia emanez.

NEURRIAK
1.  Enplegu-planak eta bestelako esperientzia-programak garatzea Lan-

bide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta beste eragile batzuen lankide-
tzaz.

2.  Kualifikazio murritzeko pertsonei nahiz lana lortzeko zailtasunik han-
dienak dituztenei prestakuntza eta enplegurako sarbidea erraztea 
xede duten ekimen propioak nahiz beste erakunde, entitate edo en-
presa batzuek sustatutakoak bultzatzea.

3.  Lanbide Heziketako titulua nahiz Unibertsitate Graduak dituzten 
gazteei zuzendutako enplegu-planak garatzea, enpresen eta kluste-
rren lankidetzaz.

4.  Hiriko enpresetan gizarte-konpromisoaren inguruko sentsibilizazioa 
zabaltzea enpleguaren kalitateaz, aukera berdintasunaz eta lana lor-
tzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen kontratazioaz.

5.  Enplegua lortzeko aukerak sortzea Udalaren Lan Eskaintza Publikoen 
bitartez.
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1.7-  EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOA
HELBURUA 

Ekonomia sozial eta solidarioa garapen eredutzat sustatzea, gizarte eran-
tzukizunezko enplegu eta aberastasunaren sorkuntzaren mesedetan.

NEURRIAK
1.  Ekonomia sozial eta solidarioa herritarren artean sustatzea autoenplegurako 

eta enpresa berrien sorkuntzarako aukera bezala eta ekonomia, ingurumen 
nahiz gizartearen ikuspegitik iraunkorra den garapenaren aldeko konpromi-
soaren eredu bezala.

2.  “Ekonomia sozial eta solidarioaren poloa” abian jartzea, ekintzailetza sozial eta 
solidarioari buruzko prestakuntza eta sostenguaren erreferentziazko esparrua 
izan dadin.

3.  Jarduera ekonomikoa beren-beregi kooperatibaren ereduaren arabera susta-
tzea, Kooperatiben Lege berriak izaera sozialeko mikro-ekintzailetzei eskainiko 
dizkien aukerak profitatuz.

4.  Klausula sozialak bultzatzea kontratazio publikoan eta erosketa publiko berri-
tzailean ekonomia sozial eta solidarioko proiektuak garatzeko.

5.  Hirugarren eta Laugarren Sektoreetako ekimenak finkatzeko aukera-espa-
rruak erraztea.

1.8-  NAZIOARTEKO JARDUERAK ERAKARTZEA
HELBURUA 

Kultura eta aisia arloko jarduera sortu eta/edo ezagutza erakarri eta hirian 
aberastasuna eta enplegua sortzeko helburu bikoitza betetzen duten na-
zioarteko ekitaldiak Bilbora modu iraunkorrean erakartzea.

NEURRIAK
1.  Kultura, kirola, enpresa, ekonomia, gizarte-garapena eta teknologia bezalako 

esparruak ardatz dituzten nazioarteko ekitaldien estrategia diseinatu eta in-
plementatzea, Bilbora erakarri beharreko ekitaldien lehentasunezko tipologia 
zehaztuz. Estrategia hau modu kolaboratiboan diseinatuko da, Bilbora azken 
urteotan erakarritako nazioarteko ekitaldiek ekonomiaren, gizartearen nahiz 
ingurumenaren ikuspegitik izan duten inpaktuari buruzko azterketa abiapuntu-
tzat hartuta.

2.  Ekitaldi horiek erakarri eta kudeatzea, betiere iraunkortasuna sustatuz (bertako 
dinamikekiko koexistentzia), segurtasun publikoa bermatuz eta hiriko enplegua-
ren gaineko inpakturik handiena eta itzulkin ekonomikorik handiena bultzatuz.

3.  Zientzia eta ikerketa esparruko ekitaldiak Bilbon antola daitezela berariaz sus-
tatzea, inpaktu ekonomikoarekin batera Bilbo-Bizkaia-Euskadiri maila altuko 
ezagutza ekar diezaioten.
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2. 
GIZARTE POLITIKAK

Gizarte-politika aurreratua izatea funtsezkoa da pertsona guztien oinarrizko eskubi-
deak bermatzeko eta Bilbo kohesionatua eraikitzeko.
Gizarte-politika herrialde mailako politika da, eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Siste-
maren bitartez, lankidetza koordinatuan biltzen ditu 3 maila instituzionalak (Eusko 
Jaurlaritza, Foru Aldundiek eta Udalek Forales y Ayuntamientos). Sistema honetan, 
udalek eginkizun bikoitza dute zerbitzuak zuzenean emateko (batez ere mendekota-
sun moderatua duten edo bazterkeria arriskuan dauden pertsonetzako hurbiltasu-
nezko zerbitzuak) eta zerbitzuetarako sarbidea behar duten pertsonak informatu eta 
laguntzeko, baita laguntzak banatzeko ere horietarako eskubidea dutenei.
2015-2019 epealdian, gure gizarte-zerbitzuak indartzen eta hobetzen jarraitu dugu. 
Horretarako, programa eta zerbitzu berriak abiarazi dira; hala nola, “Begirada Ak-
tiboa” Programa, adinekoen bakardadea arintzeko, eta Adinekoentzako Orientazio 
Juridikoko Zerbitzua, eta Gizarte Larrialdiko Laguntzen erabateko estaldura berma-
tzen jarraitu da, horietarako eskubidea duten Bilboko 6.000 familiaren baino gehia-
goren mesedetan. Araugintza arloan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
Ordenantza onartu da. Gainera, Gizarte Politiken aldeko Ituna sinatu da, laguntza 
behar duten pertsona, familia eta kolektibo guztien beharrei erantzungo dieten 46 
neurri zehatz finkatuz. Jardunera honek guztiak kanpoko erakunde espezializatuen 
aitorpena lortu du, eta beste hiri batzuek bisitatu gaituzte Bilboko ereduan inspiratu-
tako gizarte-politikak eraikitzeko asmoz.
2019-2023 agintaldirako helburu nagusia Udal Gizarte Zerbitzuen kalitatea indar-
tzea izango da, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemarako sarbide bezala, Udalean ezarri 
dugun arreta-ikuspegi komunitarioari jarraiki, betiere pertsonak ardatz dituzten zer-
bitzuak bermatuz eta esku-hartze sozialaren abangoardian kokatuz. Horretarako, 
funtsezkoa izango da kudeaketa-sistema aurreratuak aplikatzea soluzio teknologiko 
berrien bitartez, gizartezerbitzuetako profesionalen prestakuntza bultzatzen jarrai-
tzea, eta zerbitzu eta programen inpaktua ebaluatzeko lana indartzea.
Hori guztia, sozialki kohesionatuta dagoen Bilbo inklusiboa lortzeko helburuari lo-
tuta, pertsonarik ahulenei eta behar handienak dituztenei inor atzean utzi gabe au-
rrera doan hiri honetako partaide direla sentiarazteko asmoz.
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2.1-  ADINEKOAK, AUTONOMIAREN SUSTAPENA ETA MENDEKOTA-
SUNAREN SOSTENGUA

HELBURUA 
Zahartze aktiboa sustatu eta ahalbidetzen duen hiriaren eraikuntzan au-
rrera egitea, osasun aukerak optimizatuz, zahartu ahala pertsonen par-
te-hartzea eta segurtasuna bultzatuz eta hiriko errealitatearen dimentsio 
guztiak adinaren eta belaunaldiartekotasunaren ikuspegiaren arabera uz-
tartuz. Adinekoei zerbitzuak ematea, etxean ahalik eta luzaroen geldi-
tzeko aukera izan dezaten, eta hau ezinezkoa denean, kalitateko egoitza
-baliabideetara bideratzea, mendekotasun mailaren arabera.

NEURRIAK
1.  “Bilbo Uri Adeitsua Adinekoekin” delako III. Plana landu eta 

inplementatzea, Bilboko adinekoen behar eta eskari berriak ebaluatuz, 
zehaztuz eta horiei guztiei erantzun egokia emanez.

2.  Adinekoen elkartegintza sustatzea, hirian dauden elkarteekiko 
lankidetza aktiboari eutsiz eta erretiratuen nahiz eskualdeetako 
zentroak mantendu eta horien programazio bultzatzea xede duten 
programak indartuz, gure adinekoen parte-hartze soziala eta aisia 
aktiboa bultzatzeko asmoz.

3.  Bikaintasunezko Etxez Etxeko Zerbitzua emanea, pertsonei ohiko 
bizitokian gelditzeko aukera erraztuko dien hurbiltasunezko eta 
giltzarrizko zerbitzu bezala.

4.  “Urrats Bat Gehiago” bezalako zerbitzuak indartzea, mendekotasuna 
duten pertsonei zein familiarik gabe edo bakarrik bizi direnei 
joan-etorrietarako laguntza emateko, horien autonomia sustatzeko 
eta ingurunearekiko gizarte-harremanak errazten zein bakardadea 
arintzen lagun dezaketen jarduerak egiteko.

5.  Bakarrik bizi eta sostenguzko sarerik ez duten adineko pertsonen 
bakardade eta isolamendu egoerak modu prebentiboan identifikatu 
eta detektatzea, “Begirada Aktiboa” Programa sakonduz eta 
komunitateko lana sustatuko duten ekimen berrien garapena erraztuz.

6.  Adinekoentzako Orientazio Juridikoko Zerbitzua finkatzea.
7.  Mendekotasun moderatua izanik etxebizitza komunitarioan plaza 

eskatu duten adinekoen eskariak artatzea, Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuen jarraibide teknikoen harira.

8.  Bakarrik bizi diren pertsonentzat partekatutako etxebizitza-sistema 
garatzeko aukera aztertzea.
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2.2-  BAZTERKETA ARRISKUAN DAUDEN PERTSONEN ARRETA
HELBURUA 

Behar adinako baliabide pertsonalak, sozialak edo ekonomikoak eskain-
tzea, pertsona guztiek bizitza-proiektu independentea eta normalizatua 
garatzeko aukera izan dezaten, eta talderik ahulenei lehentasun nagusia 
ematea, oinarrizko beharrak estaltzeko moduko bizi-maila bermatzeko 
asmoz.

NEURRIAK
1.  Banakako arreta goiztiarreko zerbitzua eskaintzea, 

bazterkeria-arriskuko egoerak detektatzeko eta egoera bakoitzari 
aplikatu beharreko irtenbideak zehazteko.

2.  “Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoan” ezarritakoari jarraiki, 
bazterkeria-arriskuan dauden pertsonei arreta egokia ematea, Gizarte 
Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretuan finkatutako ratioak betez, 
eta ezagututako edo aurreikusitako eskaria handiagoa duten kasuetan 
estaldura handituz.

3.  “Etxerik Gabeko Pertsonen Euskal Estrategiaren” garapenean 
modu aktiboan parte hartzea, horretarako beharrezkoak diren udal 
zerbitzuak eskainiz.

4.  “Etxerik Gabeko Pertsonen Udal Estrategia” garatzea, beste 
erakunde batzuekin lankidetzan, kalean bizi diren pertsonak 
ostatu-baliabideetara bidali ahal izateko.

5.  “Etxerik Gabeko Pertsonen Udal Batzordea” dinamizatzea, 
Hirugarren Sektorearekiko koordinazio-organoaren izaerari eutsiz, 
arazo hauei aurre egin ahal izateko.

6.  Lanbiderekiko lankidetza indartzea Diru-Sarrerak Bermatzeko Euskal 
Sistemarako sarbidearen eraginkortasuna hobetzeko eta Gizarte 
Inklusioa errazteko, gizarte-babeserako zein laneratzen laguntzeko 
sistemen erreferentziazko tutoreekiko koordinazioan aurrera eginez.
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2.3-  GENERO-BERDINTASUNA ETA INDARKERIA MATXISTAREN 
BIKTIKA DIREN EMAKUMEEN ARRETA

HELBURUA 
Bilbo genero-berdintasun eraginkorraren erreferentziazko hiri bihurtu-
ko duten politika publikoak diseinatzea, eta bereziki gizartean nahiz egu-
neroko bizimoduan modu estrukturalean gertatzen den indarkeria ma-
txista gainditzen laguntzea, eremu publikoan nahiz pribatuan.

NEURRIAK
1.  “Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Udal Plana” landu 

eta inplementatzea.
2.  “Berdintasunaren aldeko Bilboko Emakumeen Kontseilua” 

herritarren partaidetzarako organotzat dinamizatzea, udalerriko 
bizitza politiko, kultural, ekonomiko eta sozialaren hainbat esparrutan 
emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunaren printzipioa garatu 
eta bultzatzeko ahaleginean, Bilboko emakumeek demokratikoki 
parte hartzeko aukera izango dutela bermatzeko.

3.  Herritarrek eraso sexistei “0 Tolerantzia” adieraztea lortzea, auzoetako 
eragile sozial eta komunitario berriei emakumeen aurkako indarkeria 
matxistaren egoerak prebenitzeko eta indarkeria hau ezabatzearen 
aldeko borroka indartzeko sentsibilizazioa eta prestakuntza emango 
dien programen bitartez.

4.  Hezkuntza arloko kanpainak eta ekintzak garatzea, jaietan eraso 
sexistak prebenitu eta ezabatzeko.

5.  Genero nahiz Etxeko Indarkeriaren Biktimentzako Arreta Zerbitzua 
behar duten emakume eta adingabeen beharrak modu egokian 
artatuko direla bermatzea, gizarteratzeko nahiz laneratzeko eta 
etxebizitzarako sarbidea izateko laguntza berezia emanez da.

6.  Gazteen artean berdintasunezko harreman-ereduen eraikuntza 
sustatzea, “Ikastetxeetan Indarkeria Matxista Prebenitzeko eta 
Berdintasuna Sustatzeko Programa” bultzatuz.
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2.4-  ANIZTASUNA ETA IMMIGRAZIOA
HELBURUA 

Gizartearen ikuspegitik kohesionatuta dagoen Bilboren aldeko lana 
bultzatzea, gizartean dagoen aniztasun gero eta handiagoaren balioa au-
keratzat kudeatuz eta bizikidetzaren aldeko hiritzat nabarmenduz.

NEURRIAK
1.  “Herritarren eta Aniztasunaren III. Udal Plana” landu eta 

inplementatzea.
2.  Joan-etorrian dabiltzan pertsona migratzaileen kolektiboari eta 

Euskadira iristen diren errefuxiatuei beharrezko arreta ematen dieten 
gainerako erakundeekin lankidetzan jardutea.

3.  Bazterkeria-arriskuan dauden eta adingabeak kargupean dituzten 
familia migratzaileentzako arreta.

4.  Bazterkeria-arriskuan dauden pertsona migratzaileei laguntzeko aldi 
bateko ostatu-baliabideak finkatzea.

5.  “Bilbo Kultura arteko Hiriari” buruzko komunikazio estrategia berriak 
diseinatzea, herritartasun plural eta inklusiboaren balioak sustatzeko.

6.  “Immigrazio Gaietarako Bilboko Kontseiluaren” eginkizuna indartzea, 
kultura-aniztasunak hiriko eta auzoetako esparru eta jardueretan 
duen partehartzea begi-bistakoagoa izan dadin.

7.  LGTBI kolektiboari sostengua ematea ekimenak aurrera atera ditzan 
eta herritarren arteko ikusgaitasun handiagoa izan dezan.

2.5-  GARAPENERAKO LANKIDETZA
HELBURUA 

Bilbok onartutako elkartasun globalaren aldeko konpromisoa finka-
tzea, pobretutako herrialdeetako garapen-prozesuak eraldatzen lagun-
tzeko asmoz.

NEURRIAK
1.  Bilbok pobretutako herrialdeen arte hartutako elkartasunezko 

konpromisoa handitu eta Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko 
Helburuekin lerrokatzea.

2.  Lankidetza gardena eta arduratsua sustatzea, dirulaguntzak jasotzen 
dituzten erakundeei, balorazio-irizpideei eta aurrekontu-egikaritzeari 
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buruzko informazio zehatza eta ekintzen inpaktuari buruzko ebaluazioa 
tarteko dituena.

3.  Lankidetza kudeatzeko eraginkortasuna areagotzea, lankidetzan 
diharduten gainerako euskal administrazioekiko eta GGKEekiko 
aliantzak sustatuz Garapenerako Lankidetzako Bilboko Kontseiluaren 
bitartez.

2.6-  ETXEBIZITZA
HELBURUA 

Auzoen habitagarritasuna hobetzea eta erreferentziazko ingurunean bi-
zikidetza egokia izateko duintasunezko etxebizitzarik ez duten pertso-
nentzako bizitoki arloko ekintzak garatzea, etxebizitza publikoen parkea 
eta zizkidurazko bizitokiak gehituz.

NEURRIAK
1.  Jarduketa integraleko egungo eremuetatik kanpo dauden etxebizitzen 

premiazko birgaikuntzarako laguntza programa sortzea, baliabide 
ekonomiko eskaseko pertsonak bizi direnean edo pertsonentzako 
arriskua dagoenean.

2.  Gazteei egun emantzipatzeko eta bizitza-proiektu independentea 
hasteko aukera ematen dien programetarako sarbidea erraztea.

3.  Zuzkidurazko Bizitokiak alokairu-araubidean sustatzen eta garatzen 
jarraitzea, bereziki gazteei begira, emantzipatzeko aukera izan dezaten.

4.  “Peñaskal auzoko Hiri-Birsorkuntzarako Plan Integrala” garatzea, 
irisgarritasunari arreta berezia emanez.

5.  Irisgarritasunik gabeko etxebizitzak gazteen eskura jartzeko eta 
etxebizitza irisgarriekin trukatzeko programa aztertzea.

6.  Otxarkoagan errotzeko programari eta Eusko Jaurlaritzarekin 
hitzartutako planari jarraipena ematea.

7.  Gizarte-proiektuekin konprometitutako gazteentzako etxebizitza 
programari jarraipena ematea.
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2.7-  OSASUN PUBLIKOA ETA KONTSUMO OSASUNGARRIA ETA AR-
DURATSUA

HELBURUA 
Hiriko pertsona guztiei zuzendutako sentsibilizazioa, informazioa eta la-
guntza, ohitura eta bizi-baldintza osasungarriak eta osasun-sistema pu-
blikorako sarbidea izan ditzaten, oinarrizko eskubide bezala, eta kontsu-
mo arduratsua sustatzea.

NEURRIAK
1.  Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin lankidetzan jardutea, osasuna 

sustatzea xeden duten programak garatzeko.
2.  Ohitura osasungarriei buruzko kanpaina publikoak eta pedagogikoak 

garatzea.
3.  Adinekoen kolektiboaren osasuna hobetzea helburu duten ekimenak 

areagotzea.
4.  Elikagaiak ikuskatzeko planak indartzea Bilboko merkataritza 

esparruan, ostalaritza lokaletan eta elikadura-industrietan, hirian 
kontsumitzen diren elikagaien kalitatea bermatzeko.

5.  Udal Kontsumo Bulegoak kaltetutako pertsonen eta kexei lotutako 
produktu edo zerbitzuak hornitzen dituzten enpresen artean egiten 
duen bitartekaritza lanari eustea.

6.  Azoka tradizionalak hurbiltasunezko eta kalitatezko merkataritza 
osasungarriarekiko topagunetzat indartzea.

7.  Udalak “Kontsumo Arduratsuaren Nazioarteko Egunarekin” hartu 
duen konpromisoa indartu eta horri buruzko jarduerak antolatzea, 
herritarrei ekonomia sozial eta solidarioa bistaratzeko eta kontsumo 
arduratsuak pertsonarik ahulehen mesedeko aukerak sor ditzakeen 
eragile eraldatzaile bezala duen garrantzia jakinarazteko.

8.  Kontsumo arduratsuaren aldeko gizarte eta auzo ekimenak sustatzea 
Bilboko auzoetan.
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2.8-  HIRUGARREN SEKTOREA
HELBURUA 

Hirugarren Sektore Sozialarekiko lankidetzaren aldeko apustu sendoa, 
Euskadiko Hirugarren Sektoreari buruzko Legean ezarritakoaren harira, 
Bilboko gizartearen funtsezko aktiboa baita behar sozialei erantzuteko, 
politika sozialen diseinuan eta onura publikoko zerbitzuen prestazioan 
horren parte-hartzea erraztuz.

NEURRIAK
1.  Egun dauden topaguneak indartzea, Bilboko pertsonarik ahulenek 

eskatzen dituzten zerbitzuak eta beharrak ebaluatzeko, horietan 
berritzeko eta modu azkar eta eraginkorrean erantzun ahal izateko.

2.  Bilboko pertsonen borondatezko ekintza erraztea eta herritarrek 
antolatutako elkartasuna bultzatzea, elkartegintza eta gizarte 
parte-hartzea sustatzea xede duten programen bitartez.

3.  Hirugarren Sektorearen eta Udalaren arteko lankidetza-ingurune 
berrietan aurrera egitea, “Elkarrizketa Zibilaren Mahaian” ezarritako 
ildoei jarraiki.

4.  Hirugarren Sektoreko entitateei lehentasunezko eginkizuna 
ematea gizarte esparruko esku-hartze zerbitzuak garatzeko 
lankidetza-estrategiak egiterakoan, denboran iraungo duten aliantzak 
sustatuz eta behar adinako baliabide ekonomikoak eskainiz.

5.  Udal kontratazioan klausula sozialak sartzea sustatzea, Hirugarren 
Sektoreko entitateei, eta bereziki Laneratzeko Enpresei eta Enplegu 
Zentro Bereziei erantzukizun publikoko esku-hartzean lankidetza 
publiko-pribatua areagotzeko aukera erraztearren.
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Edozein hirirentzat funtsezkoa da etorkizunera begiratzea; Bilborentzat ere bai. Eta 
etorkizuna, zer esanik ez, gazteek eraikitzen dute. Ilusioak, proiektu profesionalak eta 
garatzeko moduko bizitza-proiektuak dituzten gazteak. Gure hiriko dinamiketan gil-
tzarrizko eginkizuna izan nahi duten gazteak. Hiri hobea eraikitzeko iritziak azaldu eta 
proposamenak egin nahi dituzten gazteak.
Bestalde, kalitaterik goreneko hezkuntza eta prestakuntza izateak lehentasunezko hel-
burua izan behar du edozein hirirentzat. Hezkuntza eta prestakuntza dira gure inber-
tsio nagusia, etorkizuneko apustu nagusia. Baina apustu horrek ez ditu bakarrik eza-
guera teknikoak kontuan hartu behar. Horiekin batera, bizitzarako prestaketa eta balio 
sendoen garapena ziurtatu behar ditu.
Azken 4 urteotan, garrantzi handiko proiektuak abiarazi ditugu gazteriaren arloan gaz-
teen parte-hartzea sustatu eta errazteko, hiriari gazteen ikuspegia gehitzeko, eta haien 
beharrak eta itxaropenak hobeto ezagutu eta betetzeko. Hezkuntza arloan, haurreskola 
publikoen udal eskaintza indartu da ia 100 plaza gehiago bilduz, barrutietako ikaske-
ta-gelen sarea osatu da ia 1.000 plaza eskainiz azterketa-garaian, eta garrantzi handi-
ko proiektuak gauzatu dira, datozen urteotan Bilbok kalitaterik goreneko unibertsitate 
eskaintza zabalagoa izan dezan, prestakuntzarik onena eskaintzeko eta gazte talentu 
berria erakartzeko. Horrez gain, Bilbok, UNICEFek emandako “Bilbo, hiri adiskide-
tsua haurrekin” deritzon aintzatespena lortu du, bilbotar gazteei laguntzeko garrantzi 
handiko ekimenak abiarazi ditu, eta hirian partekatutako balioak bultzatzea xede duen 
“Bilbao, Balioen Hiria” funtsezko proiektuaren lehenengo faseari ekin dio.
Esparru honetan etorkizuneko erronka handi bati lehentasuna eman behar izatekotan, 
Bilbo gazteagoa egitea izango litzateke erronka hori. Hiria gazte mantendu behar dugu, 
aukerez eta erakargarritasunez betea talenturik onena atxiki eta erakartzeko, gazteei 
kalitatezko enplegurako eta duintasunezko etxebizitzako sarbidea bermatuz, beraien 
bizitza-proiektuak sustatu ahal izateko. Unibertsitatearen pisua handiagoa duen hiria. 
Prestakuntza etorkizuneko aktibo nagusitzat jotzen duen hiria. Horrez gain, nahitaez-
koa da familiak babesten eta laguntzen jarraitzea, haurreskolen eskaintza handituz eta 
bizitza pertsonala, familia bizitza eta lan bizitza uztartzeko behar adinako baliabideak di-
tuen udalerri bihurtzearen alde apustu eginez.
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3.1-  GAZTERIA
HELBURUA 

Bilbo “hiri gaztea” bihurtuko duten gazteria arloko politiken udal 
estrategia antolatzea, gazteei ahalik eta garapen-aukerarik handienak 
eskainiz eta parte-hartze aktiboa bermatuz.

NEURRIAK
1.  Gazteen Ekipamendu Sarea sortzea.
2.  “Gaztelonjak” programa mantentzea, gazteen lonjen segurtasu-

nari eta bizikidetzari eusteko.
3.  Nerabeen artean aisia eta kirola sustatzeko “GazteKLUBA” pro-

grama berria.
4.  Udal jarduerari eta hiriari balioa ematen dieten gazte-ekimenak 

sustatzeko “Ideiak Martxan” programarekin jarraitzea.
5.  Gazte eta nerabeekiko informazio eta komunikazio kanalak indar-

tzea: Bilbaogazte webgunea eta sare sozialak.
6.  Emantzipatzeko bizitza-proiektuak ahalbidetzea, gazteei zuzen-

dutako berariazko etxebizitza eta enplegu politiken bitartez.
7.  Nerabe eta gazteen artean aisialdi osasungarria sustatzeko pro-

grama udal kiroldegietan.
8.  Gazteen boluntariotza sustatzea, “Europako Elkartasun Kidegoa” 

delako programa europarraren barruan.

3.2-  BALIOEN GARAPENA
HELBURUA 

Bilbo balioen hiri bihurtzea, herritarrek nahiz hiriko eragile eta en-
presek gizarte-kohesioan eta garapen iraunkorrean aurrera egiten la-
gunduko duten balioak partekatu eta bete ditzaten.

NEURRIAK
1.  “Bilboko Balioen Agirian” bildutako balioak udal jarduera osoan 

ezartzea, bereziki udal planetan eta umeekin nahiz nerabeekin lo-
tutako proiektuetan. Agirian bildutako balioak:
•	  Giza Eskubideen Errespetua, Justizia Soziala, Emakumeen eta 

Gizonen arteko Berdintasuna, Elkartasuna.
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•  Aniztasuna/Inklusioa, Konpromisoa, Ingurumenaren arloko 
Jasangarritasuna.

•  Parte-hartzea, Konfiantza, Sormena, Elkarbizitza, Nortasuna, 
Esfortzua.

•  Erantzunkidetasuna, Zintzotasuna, Ilusioa eta Osasuna.

2.  Enpresa eta elkarte gehiago “Bilboko Balioen Agiriarekin” kon-
prometi daitezela lortzea, balioren bat edo batzuk auzoan, barru-
tian zein hiri mailan garatuz sustatzen dituzten proiektuak aitotuz.

3.  “Bilbao, Balioen Hiria” proiektua parte-hartzearen bitartez gara-
tzen jarraitzea, horri buruzko Batzordea indartuz eta horren jar-
duerak ezagutzera emanez.

4.  Bilbo nazioartean Balioen Hiritzat posizionatzea nazioarteko foro 
eta sareetan.

5.  Hiriko Memoria Historia berreskuratu eta ezagutzera emango 
dela bermatzea.

6.  “Bakearen eta Bizikidetzaren aldeko Bilboko Topaguneari” jarrai-
pena ematea, adiskidetzearen aldeko bidean eta biktimen eskutik 
aurrera egingo duen adostasun-esparru bezala.

7.  Udal ekimen guztiak Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko Helbu-
ruen eta 2030eko Agendaren eskakizunetara egokitzea.

3.3-  HAURRAK ETA FAMILIA
HELBURUA 

Adingabeei, nerabeei eta hauen familiei arreta pertsonalizatua eta 
laguntza-zerbitzuak eskaintzea, arrisku-egoerak prebenitzeko de-
tekzio goiztiarrean ahalegin berezia eginez.

NEURRIAK
1.  “Bilboko Ume eta Nerabeen II. Udal Plana” landu eta abian jar-

tzea, ume eta nerabeen eskubideak garatzea xede duten neurriak 
bultzatuz eta herritarren lankidetza eta erakundeen arteko koor-
dinazioa dinamizatuz politika hauen etengabeko hobekuntza eta 
garapenerako bide bezala.
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2.  “Umen eta Nerabeen Udal Kontseilua” udalerriko ume eta ne-
rabeen parte-hartze eta ordezkaritzarako organo iraunkor bezala 
indartzea.

3.  Jardunbide egokiak partekatzeko eta ikasteko esparruak sortzea 
hiria umeen ikuspegitik eraldatzeko asmoz, “Haurren Hirien Sa-
rean” bildutako esperientzia finkatuz.

4.  Arrisku-egoeran dauden ume eta nerabeentzako arreta eta ba-
besaren arloan, gizarte eta hezkuntzako programa eta zerbitzuak 
zein izaera psikosozialekoak eta asistentzialekoak garatu eta fin-
katzea, betiere babesgabetasunezko arrisku-egoeren prebentzioa 
eta detekzio goiztiarra helburutzat hartuz, Bizkaiko Foru Aldun-
diko Umeen Zerbitzuarekin nahiz Eusko Jaurlaritzako osasun eta 
hezkuntza sistemekin batera landutako balorazio diagnostiko ego-
kiaren bitartez.

5.  Bilbo kontziliazioaren arloko erreferentziazko udalerri bihurtzea-
ren alde apustu egitea, hiriko eragileek partekatutako konpromi-
sotik abiatuta.

6.  “Red Denbbora” ekimenean parte hartzen duten enpresetan kon-
tziliazioa sustatzeko abiarazitako jardunbide egokiak zabaltzea.

7.  Etxeko zein zaintza lanetan egiazko erantzukidetasun handiagoa 
lortzearen aldeko programak indartzea.

3.4-  HEZKUNTZA
HELBURUA 

Bilbon hezkuntzaren kalitatearen hobekuntza bultzatzea, herrita-
rrekiko eta hezkuntza-komunitatearekiko elkarrizketari arreta bere-
zia emanez.

NEURRIAK
1.  Haurreskoletako plaza-kopurua handitzea hiriko hainbat auzotan.
2.  Legeriak Eusko Jaurlaritzari aitortzen dizkion eskumen zabalak 

ezagututa ere, ikastetxe publikoak hobetzeko inbertsioak egitea 
eta mantentzea, hiriko hezkuntza instalazioek kalitate egokia izan 
dezaten.
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3.  Familiekiko elkarrizketa bideak indartzea Eusko Jaurlaritzaren 
lankidetzaz, hezkuntza arloko gabeziei eta beharrei erantzun ego-
kia emateko.

4.  Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan jardutea “Bilboko Eskola Mapa” 
eguneratzeko.

5.  Bilboko Lehen Mailako ikastetxe publikoetarako 2019-2023ko 
Inbertsio Plana lantzea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin 
batera.

6.  Gazteei “ikasteko” plaza-kopururik handiena bermatzea, azterke-
ta-garaietara egokitutako ordutegi malguak eskainiz.

7.  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardutea, 
eskolaz kanpoko ordutegietan ikastetxe publikoetako instalazioe-
tan hezkuntza eta kirol jarduerak garatu ahal izateko.

8.  Gizarte eta hezkuntza arloko laguntza-tailerren programa handi-
tzea.

9.  Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartean (AICE) modu aktiboan 
parte hartzea eta “Hiri Hezitzaileen Gutunean” ezarri eta adostu-
tako konpromisoak betetzea.

10.  Gazteen artean berdintasunezko harreman-ereduen eraikuntza 
sustatzea, “Ikastetxeetan Indarkeria Matxista Prebenitzeko eta 
Berdintasuna Sustatzeko Programa” bultzatuz.

3.5-  UNIBERTSITATE ETA EZAGUTZA HIRIA
HELBURUA 

Gaikuntza eta pertsonen, enpresen eta hiriko eragile garrantzitsuen 
arteko ezagutza sustatzea, eta Bilbo nazioartean talenturik onena 
erakartzeko gaitasuna duen kalitatezko prestakuntza-eskaintzaz 
hornitutako hiri bezala posizionatzea.

NEURRIAK
1.  Bilbon unibertsitate arloko zein lanbide-heziketako bikaintasu-

nezko prestakuntza-eskaintza berria finkatzeko esparru fisikoak 
definitu eta erraztea.
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2.  UPV/EHUren Medikuntza Fakultate berria garatzen laguntzea.
3.  Hiriko unibertsitate-prestakuntzaren eskaintzari lotutako ikerke-

ta-jarduerak garatzeko esparru fisikoak definitu eta erraztea.
4.  Bilboko gazteen eta enpresen etorkizunaren gaineko inpaktua 

izango duten hezkuntza-politikak diseinatzeko foro instituziona-
letan modu aktiboan parte hartzea.

5.  Hirian finkatutako unibertsitateekiko koordinazio eta lankidetza-
rako foro iraunkorra eratzea.

6.  Bilbo unibertsitate-hiritzat duen posizionamendua indartzea, Es-
tatuko zein nazioarteko ikasleak erakartzeko gaitasuna izan dezan, 
bereziki gradu ondoko eta master mailako ikasketetan eta izaera tek-
niko eta teknologikoko gaietan.

7.  Enpresaren eta unibertsitatearen arteko interakzioa erraztuko duen 
ekosistema sortzea, hirian prestakuntza-eskaintza berritzailea eta 
ezagutza trinkoa tarteko duten enpresa-ekimen berriak ezartzeko.

8.  Bilbok udan unibertsitate-jarduerak (Udako Ikastaroak) erakartzeko 
duen gaitasuna sendotzea.
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Bilbok kultura jarduera zabala du urteko 365 egunetan (“Bilbao Kultura 365”), eta 
horrek, bilbotarren gozamena areagotzeaz gain, hiriko dinamika turistikoei ere era-
giten die, kalitatezko turismoa erakarriz, gure kultura eta nortasunari buruzko jakin-
minak bultzatuta. Urterik urte, Udalak 2.000 kultur ekitaldi baino gehiago antolatu 
edo babesten ditu, kultura Bilboko auzo guztietara iristea erraztuz. Kultura eta sor-
men industriak ere sektore ekonomiko garrantzitsua bilakatu dira, bertako ehun eko-
nomikoaren % 6 eta enpleguaren % 5 inguru suposatzen dutelarik.
Azken 4 urteotan, aurrera egin dugu Bilbo kultura hiriburutzat posizionatzeko aha-
leginean. Aurrerapauso sendoak eman ditugu giltzarrizko ekipamenduak handitu eta 
berritzeko; hala nola, Arte Ederren Museoa eta Euskal Museoa. Dantzerti Euskadi-
ko Arte Dramatiko eta Dantzako Goi Mailako Eskolaren sorrera garrantzi handikoa 
izan da kultur adierazpideei lotutako izaera publikoko hezkuntza arautua eskaini ahal 
izateko. Inauguratu eta 20 urte geroago, Bilboko Guggenheim Museoak bisitariei 
buruzko errekorrak hobetzen jarraitu du. Horrez gain, hainbat kultur jarduera babes-
ten jarraitu dugu, horietako asko gure nortasun kulturalari lotutakoak, ezinbesteko 
osagaia baitira gure hiriaren dinamismoa kulturalari eusteko. Hori guztiori, hiri osoan 
nahiz auzoka, kaleko antzerki programak eta literatura nahiz euskararen arloko jar-
duerak bultzatuz.
Hauexek dira kultura arloko erronkak datozen 4 urteotarako: alde batetik, gure kul-
tur eskaintzak nazioarteko izaera hardiagoa har dezala sustatzea, eta bestetik, sor-
men-jarduera horrek guztiak jarduera ekonomikoan inpaktu handiagoa izan dezala 
lortzea. Betiere partaidetzan eta lankidetzan oinarritutako kultur politika baten ba-
rruan eta Bilboko herritarren nahiz hiriko sortzaile eta kultur eragileen beharrak kon-
tuan hartuta.
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Kirolari dagokionez, “Kirolaren Plan Estrategikoa” landu da, San Mameseko kirolde-
gi berria eraiki da eta kirolaren bidez inklusioa sustatzeko jarduera zabala garatu da. 
Gainera, kirol taldeei laguntzeko irizpideak hobetu dira, herri kirolak bultzatu dira eta 
adinekoen ariketa fisikoa sustatu da Barrutietako Udaltegietan, elkarteen lokaletan 
nahiz espazio publikoan.
Datozen 4 urteetarako helburu nagusia, kirola aisialdi osasungarriaren mesedeko 
tresna estregikoa bihurtzen jarraitzea da, kirol instalazio merkeak eta kalitatezkoak 
adin guztietako pertsonen eskura jarriz.

4.1-  KULTURA
HELBURUA 

Kultura Bilbon modu integralean garatzea, ikuspegi bikoitzetik begi-
ratuta: herritarren gozamen eta aberaste pertsonalerako tresna bezala, 
kultura hiriko auzo guztietara hedatuz, eta bertako ekonomia dinamiza-
tzeko jarduera bezala.

NEURRIAK
1.  Hiriko “Kultura Plana” lantzea giltzarrizko eragile guztien 

parte-hartzeaz, nazioartean dugun kultura-hiriaren irudia zabaltzeko, 
gure aktibo kulturalen balioa nabarmentzeko, jarduera berriak 
erakartzeko eta Kultura eta Sormen Industrien garapena bultzatzeko.

2.  Bilboko Arte Ederren Museoa handitzen laguntzea, bertako zein 
nazioarteko erreferente museistiko bezala.

3.  Bilboko Udalak Guggenheim Bilbao Museoarekin duen lotura 
indartzea, hiriaren ikonoa eta motor ekonomiko eta kulturala den 
heinean.

4.  Bilboko kultur eskaintza dibertsifikatzen jarraitzea, bereziki antzerkian, 
zineman, musikan, pinturan, eskulturan, dantzan, argazkilaritzan, 
komikian eta abarretan.
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5.  Kultur eskaintza nazioartekoagoa erakartzea, beste hiri batzuekin 
sinatutako kultur akordioen bitartez. Garrantzizko kultur ekitaldiak 
erakartzea bertako herritarren gozamenerako nahiz turismo kultural 
iraunkorraren garapenerako.

6.  Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbaoren protagonismoa indartzea, 
hiriko kulturaren osagai dinamizatzaile bezala.

7.  Arriaga Antzokiaren ekoizpen propioa eta nazioarteko proiekzioa 
bultzatzea.

8.  Euskal Museoa handitzeko eta berritze museistiko eta museografikoa 
bultzatzeko lanei ekitea, gure historia, kultura eta nortasuna ezagutu 
eta bizi nahi dutenentzako erreferentziazko eremu bihurtzeko asmoz.

9.  Barrutietako Udaltegietan kultur jarduerak eta ekitaldiak indartzea 
eta kultura auzoetara hedatzea.

10.  BilbaoArte eta Harrobia bezalako instrumentuen potentzialtasunaz 
baliatzea kultur sorkuntza berritzaileagoa bultzatzeko.

11.  Pabellón 6 handitu eta bertako ekipamendua hobetzea.
12.  BilbaoArte handitzea.
13.  Bilbao Eszena handitzea.
14.  Gure nortasunaren elementuei lotutako kultur eskaintza indartzea 

(Aste Nagusia, Basque Fest, auzoetako kultur ekitaldiak,…).
15.  Hiriko kultur eskaintzaren barruan dauden kulturaniztasunezko 

elementuak sustatzea.
16.  Bilbao Musikaren jarduera bultzatzea hirian dagoen prestakuntza 

musikaleko eskari gero eta handiagoari erantzuteko.
17.  Bilboko Orkestra Sinfonikoa (BOS) hiriko musika erreferentetzat 

sustatzea.
18.  Bilboko Udal Musika Banda eta Txistulari Banda bultzatzea, hirian 

presentzia handiagoa izan dezatela erraztuz.
19.  Gure hiriko lehen lerroko kultur eragileen ekimenak babestea; 

hala nola, Bilbao Opera OLBE Elkartea, Bilboko Koral Elkartea, 
Filarmonikoa,…
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4.2-  KIROLA
HELBURUA 

Kirola aisialdi osasungarriaren mesedeko tresna estragikotzat bultza-
tzea, kirol instalazio merkeak eta kalitatezkoak adin guztietako pertsonen 
eskura jarriz.

NEURRIAK
1.  Kiroldegietarako eta Udalaren bestelako kirol ekipamenduetarako 

urte anitzeko inbertsio eta mantentze-lanen plana.
2.  Etxetxua Plazako Pabilioirako kirol erabil berriak aztertu eta 

diseinatzea.
3.  Kirol taldeekin lankidetzan jardutea udal esparruen lagapena egiteko, 

beraien jarduerak garatzeko aukera izan dezaten.
4.  Kirol ikuspegia hirigintzan zein espazio publikoan modu antolatuan 

sartzea.
5.  Espazio publikoan dagoen kirol ekipamenduen eskaintza handitzea.
6.  Kirol ekipamenduak kudeatzeko eredu berriak esploratzea.
7.  Udal kiroldegietako igerileku estaliak uztailean irekitzeko programa 

pilotua garatzea.
8.  Atxuriko Kiroldegiaren balizko handitzeari buruzko azterlana.
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Bilbo hiria segurua dela esan dezakegu, zalantza izpirik gabe. Halaxe egiaztatzen dute 
Estatuko, Europako eta mundu osoko neurri bereko beste eremu metropolitar ba-
tzuekin egindako konparazioetako datuek. Eta halaxe frogatzen dute egunez eguneko 
jardunak zein azken urteotan hirian antolatu ditugun mundu mailako ekitaldiek ere.
Azken 4 urteotan, aurrerapauso adierazgarriak eman dira segurtasunaren arloan. 
Oro har, Udaleko talde politiko guztiek 2018ko otsailean sinatu zuten “Segurtasu-
naren aldeko Ituna” nabarmendu behar da. Tresna zehatzei erreparatuta, Udaltzain-
goaren kaleko presentzia areagotu da, “hurbiltasunezko poliziaren” garapenean au-
rrera eginez; egun dagoen udaltzain-kopuruaren erabateko estaldura bermatzeko 
mekanismoak finkatu dira, eta nabarmen hobetu dira beste erakunde batzuekiko 
lankidetza eta koordinazioa segurtasun gaietan. Gainera, herritarren partaidetzarako 
tresna garrantzitsuak abiarazi dira, baita tresna teknologikoak eta segurtasunaren ar-
loko prebentzioa sistematizatzea xede dutenak ere; hala nola, auzoetako lehenengo 
Segurtasun Tailerrak, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko Erastop appa-a 
edota arrisku-egoeren detekzio goiztiarrerako protokoloak.
Datozen urteotarako erronka nagusia, gure auzoetako bizikidetza eta segurtasuna 
bermatzeko era proaktiboan lan egiten jarraitzea da, “Segurtasunaren aldeko Itu-
nean” adostutako 35 neurrien aplikazioaren bitartez. Betiere kontuan hartuz Bil-
bok hiri segurua izaten jarraitzea nahitaezkoa dela gure hiriaren garapen ekonomiko 
eta soziala bermatzeko, eta pertsona guztien arteko errespetuan oinarritu eta auke-
ra-berdintasuna eskaintzen duen gizarte inklusibo, solidario eta kohesionatu batek 
baino ezin dituela bermatu pertsona guztien segurtasuna eta erabateko garapena.
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5.1- BIZIKIDETZA
HELBURUA

Herritarren arteko bizikidetza hobetzea, gatazken prebentzio eta kon-
ponketa goiztiarraren bitartez eta jokaera antosozialen kontrol eta zu-
zenketaren bitartez.

NEURRIAK
1.  Udaleko Sailen (Gizarte Ekintzaa, Hezkuntza, Gazteria, Segurtasu-

na,...) artean eta beste erakunde batzuekin batera lankidetzan jardu-
tea, bizikidetza arloko gatazketarako esku-hartzeen eraginkortasuna 
hobetzeko.

2.  Bizikidetzaren Behatokiak bitartekaritzaren bitartez komunitateko 
gatazkak artatu eta kudeatzeko egindako jardueren ikusgaitasuna in-
dartzea.

3.  Bizikidetzaren Behatokiak prebentzioaren arloan duen eginkizuna in-
dartzea, hiriko auzoetako giltzarrizko eragileekiko etengabeko harre-
manei eutsiz.

4.  Bizikidetzaren Behatokiaren Zerbitzu-Agiria lantzea.
5.  “Herritarren Segurtasunari buruzko Azoko Tailerrak” deritzon espe-

rientzia pilotua hedatzea, herritarrek segurtasun-politiken diagnosi
-lanetan, diseinuan, jarraipenean eta ebaluazioan parte hartzeko au-
kera izan dezaten.

6.  Ikasleei zuzendutako bizikidetzari buruzko prestakuntza-kanpainak 
bultzatzea.

7.  “Zurrumurruen aurkako Proiektuari” jarraipena ematea, immigrazio 
eta kultura-aniztasunari buruz zabaldutako estereotipo negatiboak, 
topikoak eta zurrumurru faltsuak gainditzeko.

8.  Polizia Komunitarioko unitateak sortzea.
9.  Polizian bizikidetzako gatazkei buruzko lan-sistema sortzea.
10.  Bide publikoko alkoholaren kontsumoaren gaineko kontrola indar-

tzea.
11.  Bandalismozko ekintzen gaineko kontrola indartzea.
12.  Establezimenduek eragindako zaraten ingurumen-kontrola indar-

tzea.
13.  Gizalegearen aurkako jokaeraz jazartzeko plana sortzea.
14.  Hirian gizalegez jokatzearen aldeko kontzientziazio sozialeko kanpai-

nak egitea.
15.  Auzokideen arteko gatazketarako arreta.
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5.2-  HERRITARREN SEGURTASUNA
HELBURUA

Segurtasunaren aldeko Itunean adostutako helburuak eta neurriak be-
tetzea, ahultasunezko egoera berezian dauden kolektiboetako biktimen-
tzako arretaren hobekuntzan eta prebentzioan ahalegin berezia eginez, 
ekitaldi handietan pertsonen segurtasuna bermatuz eta behar adinako 
giza-baliabideak eta baliabide teknikoak izango dituen auzo-komunitate-
ko poliziaereduan sakonduz.

NEURRIAK
1.  Udaltzaingoko kide kopurua areagotzea.
2.  Udaltzaingoan belaunaldi-arteko ordezkapena eta plaza hutsen estal-

dura bermatzea, oinarrizko udaltzainen artean nahiz agintaritza-pos-
tuetan.

3.  Auzo-komunitateko polizia-eredua abian jartzea sustatzea, hiriko au-
zoetako kolektibo, elkarte eta eragile garrantzitsuekiko etengabeko 
harremanei eutsiz. Auzoetan, polizia-talde egonkorrak finkatzea, au-
zoko segurtasunaz arduratuko den polizia-agintaria tarteko.

4.  Uniformatutako udaltzainen presentziari lehentasuna ematea segur-
tasunik gabeko sentsazioa dagoen lekuetan.

5.  Udaltzaingoan herritarrei arreta integrala emateko sistema ezartzea.
6.  Udaltzaingoaren inteligentzia eta prebentzio sistemak hobetzea, Er-

tzaintzarekiko koordinazio-sistemak barne.
7.  Bertako merkataritzako segurtasuna hobetzea, merkatariekiko eta 

hauen elkarteekiko etengabeko harremanei eutsiz, delituak eta iruzu-
rrak prebenitzeko prestakuntza indartuz eta merkatarien eta Segur-
tasun Sailaren arteko komunikazioa errazteko teknologiaren erabilera 
areagotuz.

8.  Hiri-plangintzan, prebentzioa eta segurtasun-sentsazioa hobetzeko 
helburuei lehentasuna ematea.

9.  Parkeetako eta aisialdi-eremuetako segurtasuna hobetzea, arkitektu-
ra-diseinuaren, herritarren kontzientziazioaren eta Udaltzaingoaren 
presentziaren bitartez.

10.  Ahultasunezko egoera berezian dauden kolektiboetako biktimen 
arretari buruzko Zerbitzu Agirian ezartzea.

11.  Ahultasunezko egoera berezian dauden kolektiboen arrisku-egoeren 
Detekzio Goiztiarrerako Prozedurak ezartzea.
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12.  Bide-segurtasunari buruzko prestakuntza eta informazio-kanpainak 
indartzea.

13.  Hiriaren erdiguneko abiaduraren kontrola indartzea.
14.  Prebentziorako eta larrialdien kudeaketarako behar den langile-ko-

purua bermatzea.
15.  Hirian antolatutako ekitaldi handietako nahiz jende-pilaketa handie-

tako segurtasuna bermatzea, segurtasunari buruzko ikuspegia ekital-
dien hasierako diseinuan ere txertatuz.

16.  Udaltzaingoaren e-Administrazioa hobetzea, salaketak jartzea beza-
lako prozesuak sartuz.

17.  Hiritarren Segurtasunaren arloko daturik garrantzitsuenak www.bil-
bao.eus webgunean argitaratzea, eta bereziki, Herritarren Segurtasu-
naren aldeko Ituna betetzeari dagozkionak.
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Bilbo da, zalantzarik gabe, hiri postindustrial bat zerbitzu-hiri modernoa bihurtzeko 
hiri-eraldaketaren eredurik onenetako bat, eta halaxe aitortu dute behin eta berriz 
nazioartean.
Orain arteko lorpen garrantzitsuei, hiriaren garapenerako beste aurrerapauso handi 
batzuk gehitu zaizkie agintaldi honetan; hala nola, Hiri Antolaketarako Plan Oroko-
rraren hasierako onarpena, Zorrotzaurreko Uhartearen sorrera eta honen garapena-
ren bultzada, 5. edukiontzia apurka-apurka hiri osoan ezartzea eta Abiadura Handiko 
Trena Bilbora lurrazpitik iristeari buruzko akordioa.
HAPOaren behin betiko onarpenari esker, Bilbok eraldaketa hori finkatu eta beste 
aurrerapauso bat emango du etorkizunerantz, nazioarte mailako Ezagutzaren Hiri 
bilakatuko duen ibilbide-orria zehaztuz. Ekonomia eta unibertsitate arloetako jardue-
ra berrien hiri trakziogilea, auzoen garapen orekatuan oinarritutakoa eta hiri-birsor-
kuntzaren eta iraunkortasunaren aldeko apustuari atxikitakoa.
Garapen berri guztiak gutxiegi erabiltzen diren degradatutako zoruak berrerabiliz 
planteatuko dira, Hiriaren inguruko zoru ez-urbanizagarria erabili gabe. Hartara, hi-
riaren inguruko eremu naturalak indartu eta handituko dira Eraztun Berdean, bere-
ziki Artxandan eta Pagasarrin, eta hiriko parke eta lorategietan ere esku hartuko da, 
kolore gris gutxiago duen hiri berdeagoa lortzeko asmoz.
Helburu honen harira, datozen 4 urteotan, energia berriztagarriak, energia-eragin-
kortasuna eta hiri-hondakinen murrizketa, berrerabilpena eta birziklapena bultzatzen 
jarraituko da.
Bestalde, trenbide-lubakiak kentzen jarraituko dugu, eta aldi berean, garraio publi-
koaren sarea indartu, oinezkoen joan-etorrien mesedeko Auzo-Bihotzak hobetu eta 
hiria bizikletaren erabilerarako atsegina egitearen alde apustu egingo dugu. Gainera, 
modu integralean esku hartuko dugu birgaitzeko eta eraberritzeko premiarik han-
diena duten auzoetan, Peñaskalen esaterako, eta irisgarritasunaren arloko arazo be-
reziak dituztenetan; adibidez, Altamira eta Zurbaranen.

HAUTESKUNDE PROGRAMA 2019-2023 41



LEHENTASUNEZKO 10 JARDUERA-ILDO

6. HIRI-ERALDAKETA IRAUNKORRA

42 HAUTESKUNDE PROGRAMA 2019-2023

6.1-  HIRI ESPARRUAN GAUZATU BEHARREKO ESKU-HARTZE 
NAGUSIAK

HELBURUA
Hirian egin beharreko etorkizuneko hirigintza-eraldaketen oinarriak 
finkatzea, behar bereziak dituzten auzoetan nahiz hiriko aukera-espa-
rruetan hiri-birgaikuntzari eta berritze-prozesuari jarraipena emanez.

NEURRIAK
1.  Zorrotzaurreko 2. Egikaritze Unitateko Hitzarmen Batzordea era-

tzea, uhartearen erdialdeko garapen urbanistikoan aurrera egiten 
hasteko asmoz.

2.  Boluetan erriberako parkea diseinatu eta sortzeko aukera aztertzea, 
Ibaizabal ibaiaren ondoko aisialdi eta atseden eremu bat sortzeko as-
moz.

3.  Eraikinak zaharberritzeko laguntzak inplementatzea, ahultasunezko 
gizarte-egoerei arreta berezia emanez.

4.  “Abandoko Plan Berezia” onartzea, aukera-esparru honen garape-
nerako diseinurik onena aukeratzeko hirigintza-diseinuaren lehiake-
ta-deialdiaren ondoren.

5.  “Peñaskaleko Plan Berezia” onartzea Peñaskal auzoaren erabateko 
berrikuntza garatzeko, irisgarritasunaren arloko arazoak konponduz 
eta auzoko bizi-kalitatea hobetuz, Eusko Jaurlaritzarekiko lankidetza-
ren bitartez ahalbidetuko diren ostatu-emateen laguntzaz.

6.  “Zorrotzako Muturreko Plan Berezia” onartzea, Zorrotza auzoan Itsa-
sadarreranzko bizitoki-garapena errazteko, jarduera ekonomikoeta-
rako eta ekipamendu berrietarako esparru berriak sortuz.

7.  Olabeaga auzoko hirigintza-eraldaketan aurrera egitea, trenbideak 
auzoan sortutako lubakia kentzea ahalbidetuko duten trenbide-so-
luzioak zehaztuz eta HAPO berrian jasotako hiri-garapena sustatuz, 
honen tramitazioan egindako herritarren parte-hartze bidezko proze-
suan adostutakoaren harira.

8.  “Artxanda Dinamizatzeko Plana” inplementatzea herritarren aisialdia 
eta gozamena sustatzeko, hiriaren erreferentziazko natur-eremuaren 
izaera indartuz.

9.  “Itsasadarra Dinamizatzeko Plana” onartzea, horren inguruko aisia, 
kirol eta kultura arloetako jarduerak antolatu eta sustatzeko.
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10.  “Bilboko Parkeak Dinamizatzeko Plana” inplementatzea (Etxebarria, 
Europa, Ibaieder eta Casilda Iturrizar), horietan dauden azpiegiturak 
eta berdeguneak egokituz.

11.  “Auzo-Bihotzen” garapenarekin jarraitzea, Barrutietako Kontseilue-
tan horien definizioa eta diseinua adostuz eta horietarako irisgarrita-
suna hobetuz.

6.2-  ESPAZIO PUBLIKOA
HELBURUA 

Espazio publikoa egokitu eta horren erabilera hobea sustatzea, bertan 
hiriaren intereseko izaera sozial, kultural eta komertzialeko jarderak eta 
ekitaldiak garatuz. Ekitaldi hauek behar bezalako oreka lortu behar dute 
bizikidetza errazteko eta auzoak dinamizatzen laguntzeko

NEURRIAK
1.  “Ostalaritzako Terrazen Plana” garatzea kaleak hobeto antolatzeko 

eta jarduera honen presentzia areagotzeko.
2.  Etxebarria Parkean formato handiko ekitaldiak egitea ahalbidetuko 

duen esparru publikoa finkatzea.
3.  Auzoetako jarduerak egiteko erabiltzen diren plazak eta espazio 

publikoak horien garapena errazteko behar diren azpiegiturez 
hornitzea (argi-arguneak, ur-harguneak,...).

4.  Ekitaldiak eta jarduerak modu orekatuan baimentzea datari eta 
kokapenari dagokienez, horien garapena inguruko auzokideen 
atsedenarekin bateragarria egiteko.

5.  Auzoetako kaleak egokitzen jarraitzea horien merkataritza eta 
ostalaritza erabilerak egonleku eta ibilbide eroso eta irisgarrien 
beharrarekin bateragarriak egiteko.

6.  Hiriko kaleen garbiketa eta kontserbazioa hobetzen jarraitzea.
7.  Hiriko argiztapena hobetzen jarraitzea, argiztapen murritzeko 

inguruneei, auzoetako merkataritza esparruei eta hiriko eraikin eta 
plazetako argiztapen apaingarriari arreta berezia emanez.

8.  “Espazio Publikoaren Bulegoa” indartzea, espazio publikoari buruzko 
hobekuntza-ekintzak eta erabilera-eskaerak ahalik eta azkarren 
bideratu ahal izateko.
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6.3-  IRAUNKORTASUNA, INGURUMENA ETA BERDEGUNEAK
HELBURUA 

Hiri-eredu iraunkorragoaren garapenean aurrera egiten jarraitzea, 
energiaren eta uraren kontsumoa zein hiri-hondakinak murriztuz, eta 
Eraztun Berdea indartzen eta herritarrak iraunkortasunaren balioan hez-
ten jarraitzea.

NEURRIAK
1.  Birziklapena sustatzeko eta horren garrantziaz kontzientziatzeko 

ekintzak garatzea, ostalaritza, jatetxe eta catering sektoreetako 
hondakinen kudeaketari arreta berezia emanez.

2.  Hiriko mendietan espezie autoktonoetako zuhaitzak landatzen 
jarriatzea, espezie aloktonoetakoak kentzen edo kontrolatzen diren 
bitartean.

3.  “Parkeak dinamizatzeko Plana” garatzea, berdegune horietan dauden 
azpiegituren hobekuntzaren bitartez dinamika berriak sortzeko 
asmoz.

4.  Hirian energia berriztagarriko sorkuntza-sistemen eta eraikinetan 
birkarga elektrikorako guneen instalazioa sustatzeko ekimenak 
garatzea.

5.  Pagasarriko natur ingurunea finkatu eta indartzea, Arraiz mendiaren 
ingurunea babesteko araudia horretara ere hedatuz eta inguruko baso 
eta zelaiak berreskuratzeko lanekin jarraituz.

6.  Peñaskaleko harrobiak natura-eremu horren zainketaren errespetuan 
oinarrituta izan ditzakeen balizko aisialdi erabilerak aztertzea.

7.  Energia-eranginkortasunari eusten dioten eraikuntza eta zaharberritze 
iraunkorrak sustatzea.

8.  Hiriko airearen kalitate handia bermatzeko ekimen berriak garatzea.
9.  Udalaren hiri-ortuak garatzen jarraitzea.
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MUGIKORTASUNA  
ETA IRISGARRITASUNA

Bilbo Europako abangoardian dago mugikortasun iraunkorrari dagokionez, izan ere, 
barruko joan-etorrietan, ibilgailu partikularraren erabilerari buruzko indizerik txikie-
netakoa du (% 12 ingurukoa) garraiobideen banaketari buruzko azterketaren arabera.
Gure hiria konpaktua eta trinkoa da, oinezkoen mugikortasunaren mesedetan, eta 
azken urteotan garatuko politikek mugikortasun iraunkorragoa erraztu dute, modu 
erabakigarrian erraztu ere. Politika horiei esker, oinezkoarekin nahiz ziklistarekin 
adeitsuagoak diren inguruneak sortu dira, ahalmen handiagoko garraio publikoaren 
sare azkarragoa eta eraginkorragoa garatu da (agintaldi honetan, Metroaren 3. Linea 
abiarazi izana nabarmendu behar da), ibilgailuaren protagonismoa murriztu da apar-
katzeko lekuak gutxitu ahala, TAO sistema hedatu da eta abiadura moteldu da hiri 
osoan (“Bilbo 30 km/h-ko Hiria”).
Hori guztiori Bilboko Udaleko Udalbatzak agintaldi honetan onartu duen Hiri Mu-
gikortasun Iraunkorrerako Planean islatu da, datozen urteotan hirimugikortasuna 
hobetzeko garatuko diren neurri guztiak bilduz:

•  Oinezkoen mugikortasunari dagokionez, auzoetako kaleak hobetzen 
jarraituko dugu, herritar guztientzat adeitsuagoak eta irisgarriagoak izan 
daitezen, eta horrekin batera, espaloiak handitu eta zenbait ardatz oinezko 
eremu bihurtuko ditugu, zenbait espaloi ere beheratuz irisgarritasuna 
hobetzeko, eta autoen eta oinezkoen arteko ikusgaitasuna hobetuko duten 
irtenguneak eraikiz, trafiko-istripuen arriskua murrizteko.
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•  Bizikleta bidezko mugikortasunaren arloan, bidegorri eta bizikleta-
bideen sarea garatzen jarraituko dugu eta kaleak bizikleten erabilerarako 
atseginagoak egingo ditugu ibilgailuen abiadura murriztuz eta galtzadetan bi 
garraiobideen arte bizikidetza erraztuz, hiriko bizikleta elektrikoen sistema 
garatzen jarraitzeaz gain.

•  Garraio publikoaren arloan, Garellano lurpeko Autobus Geltoki 
Intermodalaren berehalako irekiera nabarmendu behar dugu, hiriko 
eta lurralde osoko garraio-nodorik garrantzitsuenetakoa bihurtuko 
baita. Horrekin batera, hirian tranbia garatzen jarraituko da, Atxuritik 
Boluetarainoko Euskotrenen tartean tranbia ezarriz, eta Bilbobusen flota 
modernizatzen jaraituko da, kutsadura gutxiago eragiten duten unitate 
iraunkorragoen erosketaren bitartez.

Era berean, irisgarritasuna da gure apustu nagusietako bat. Azken 4 urteotan, lan 
handia egin dugu Bilboko auzoetako irisgarritasuna hobetzeko, irisgarritasunerako 
elementu berrien sorrera ekarri duten 20 jarduketaren baino gehiagoren bitartez. 
Datozen 4 urteotarako helburua Auzoetarako Irisgarritasun Plana garatzea izango 
da bilbotarren bizi-kalitatea hobetzeko, bereziki auzoen arteko oinezko lotura eta 
“Auzo-Bihotzetarako” nahiz garraio publikoaren nodoetarako sarbidea erraztuz.
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7.1-  MUGIKORTASUN IRAUNKORRA
HELBURUA

Garraio publikoari, oinezkoei eta ziklistei protagonismo handiagoa ema-
ten dien mugikortasun iraunkorraren ereduan aurrera egiten jarraitzea, 
kutsadurarik eragiten ez duten garraiobideen mesedetan.

NEURRIAK
1.  Hiriko autobus zerbitzua (Bilbobus) berritzea, unitate elektriko eta 

hibrido berriak sartuz.
2.  Birkarga-puntu publikoen kopurua handitzea ibilgailu elektrikoaren 

erabilera sustatzeko.
3.  Garellanoko Autobus Geltoki Intermodal berria abian jartzea.
4.  Bizikletak maileguan uzteko Bilbaobizi udal zerbitzuan erabilgarri 

dauden bizikleta eta mailegu-puntuen kopurua handitzea.
5.  Bidegorri-sarea handitzea.
6.  Tranbiaren luzapena bultzatzea. Boluetaraino tartearen luzera eta 

Zorrotzaurreko Uharterekiko lotura zehaztea.
7.  Taxi elektrikoa sustatzea.

7.2-  IRISGARRITASUNA
HELBURUA

Hiri-eredu inklusiboan aurrera egitea, aniztasun funtzionala duten per-
tsonen beharrak kontuan hartuz, eguneroko bizimodua eragozten duten 
oztopoak apurka-apuka kenduz eta pertsona horiek zerbitzu pubblikoe-
tara duten irisgarritasuna hobetuz.

NEURRIAK
1.  “Bilboko Auzoetako Irisgarritasun Plana” garatzea, honelako neurriak 

bultzatuz:
•  Altamiran, Zurbaranen, Otxarkoagan eta Mallona Bidarrien 

inguruan irisgarritasuna hobetzea.
•  Igogailuak inplementatzen jarraitzea irisgarritasunaren arazoa 

konpontzeko beste aukerarik ez dagoen lekuetan edo mugikortasun-
ardatz garrantzitsuetan.
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2.  Egokitutako taxiak sustatzea eta garraio publikoa aniztasun funtzionala 
duten pertsonen beharretara moldatzea.

3.  Auzokideen komunitateei irisgarritasunari buruzko arazoak konpon-
tzen jarraitzea udal informazio zerbitzuaren bitartez, hobekuntza-la-
netarako dirulaguntzak emanez eta esparru publikoaren lagapena egi-
nez, atarietarako irisgarritasunaren arazoak konpontzeko beharrezkoa 
denean.

4.  Espaloiak beheratzeko lanekin jarraitzea hiriko auzo guztietan.
5.  Aniztasun funtzionala duten pertsonen elkarteekin lankidetzan 

jardutea auzoetarako nahiz hiriko ekipamendu eta zerbitzu 
publikoetarako irisgarritasuna zehaztu eta hobetzeko.
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8. 
AUZOEN GARAPENA

Hirigintza nahiz gizartearen ikuspegitik Bilbo hiri kohesionatua izatea da gure hel-
burua, eta horretarako, lanean jarraituko dugu, auzo guztietan etorkizuneko proiek-
tuak dituen eta aurrerantz doan hiri erakargarri honetako protagonistak direla senti 
dezaten.
Bilbok egundoko aurrerakada egin du azken urteotan, hiri-eraldaketa orekatu eta be-
rritzailearen erreferente bihurtu arte. Arrakasta hori, hein handi batean, eraberritzea 
eta birgaikuntza hiriko auzo guztietara eraman izanak eragin du, kasu askotan 60ko 
eta 79eko hirigintza kaskarrak sorrarazitako arazoak konpontzeko. Atal honetan, 
Otxarkoagan eta Arangoitin egindako hobekuntza urbanistikoak aipa daitezke, baita 
Bilbo Zaharreko eta Miribillako garapena eta Atxuriko mendi-magaleko eta Enkar-
nazioko urbanizazioa ere, besteak beste.
Baina beste pauso bat eman behar dugu hiriko auzoen etengabeko hobekuntza-
rako, irisgarritasunaren arazoak konponduz, kaleak atseginak neginez oinezkoen 
joan-etorrietarako, hiriko berdeguneak bultzatuz... Hau da, gure auzoetako bizi
-kalitatea hobetuz eta auzokideek nahiz merkatariek egindako eskariei erantzunez.
Bilbo oinez zeharka daitekeen hiri konpaktua dela aprobetxatuz, oinezko ibilbideen 
hobekuntza da gaurgeroko asmoen artean gauzatuko ditugun lan-ildoetako bat, hur-
biltasunezko merkataritzarako aukera-esparruak izan daitezen, eta horrekin batera, 
beste administrazio batzuekin modu koordinatuan lan egiten jarraituko dugu hiriko 
garraio publikoaren eskaintza hobetzen jarraitzeko, bereziki hegoaldeko auzoetan.
Bestalde, hiriko berdeguneak eta egonlekuak hobetzeko lan egingo dugu, parkeak 
dinamizatuz eta umeentzako jolasguneetako instalazioak hobetuz, kirol jarduna sus-
tatuz eta eremu horietarako aisia eta kultur jarduerak sortuz. Ildo honetan, umeen-
tzako jolasgune estaliak eraikitzen jarraituko dugu, euria egiten duenean ere aisialdi-
rako eremu horietaz gozatzeko aukera izan dezaten.
Auzoetako irisgarritasunaren hobekuntza ere ekintza-ildo garrantzitsua da, eta au-
rrera jarraituko dugu hiriko kaleetan dauden oztopo arkitektonikoak kentzeko eta 
hiriko goiko auzoetarako igogailu proiektu berriak garatzeko.
Etxebizitzak zaharberritzeko laguntza-programarekin jarraituko dugu hiri osoan, 
egoera sozial ahulenei arreta berezia emanez.
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8.1-  AUZOEN GARAPENA. AUZO GUZTIETARAKO JARDUERAK
HELBURUA

Hiriko auzo guztiak modu kohesionatuan eta orekatuan garatzea, hiri-
gintzaren zein ekonomia eta gizartearen ikuspegitik, arreta berezia behar 
duten auzoetan ahalegin berezia eginez.

NEURRIAK
1.  “Irisgarritasun Planarekin” jarraitzea barruti guztietan.
2.  “Hiriko Bizikleta-Sarea” eta bizikletak maileguan uzteko “BilbaoBizi 

Zerbitzua” handitzea.
3.  WIFI sarea barruti guztietan zabaltzen jarraitzea.
4.  Hurbiltasunezko merkataritza bultzatzea.
5.  TAO eremu berriei buruzko azterlana eta herritarrekiko kontsulta, 

eta egokitzat joz gero, horiek handitzea.
6.  Auzoetako kultura, kirol eta aisialdi jarduerak nahiz jarduera 

osasungarriak bultzatzea.
7.  Auzoetan gertuko Udaltzaingo komunitarioa garatzea.
8.  Umeentzako jolasgune estalien kopurua handitzea.
9.  Galtzadetako mantentze-lanak gauzatzeko eta espaloiak beheratzeko 

Planarekin jarraitzea.
10.  Auzoetako argiztapenaren hobekuntzarekin jarraitzea.
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9. 
BILBO EUSKALDUNA

Euskara gure nortasunaren ezaugarri nagusietakoa da. Euskarak jatorriekin lotu eta 
nor garen adierazteaz gain, kokapen berezia ematen digu berezko izaeraren eta au-
kera globaletara irekitzearen arteko oreka aurkitzea funtsezkoa bihurtu den mundu 
globalizatu honetan. Testuinguru honetan, hiriak nahitaezko eremuak gara euskara-
ren erabilera bultzatzeko eta euskaldunak aktibatzeko.
Azken 4 urteotan, “Euskararen Aholku Batzordea” sortu eta modu aktiboan lan egin 
dugu euskara sustatzeko hainbat ekimen bultzatuz, bereziki umeen eta gazteen ar-
tean; hala nola, “Ikusi eta ikasi”, “Harrapazank” eta “Galdeketaun” programak. Azken 
inkesta ofizialen arabera, euskalduntze prozesuak aurrera egin du etengabe, eta az-
ken 25 urteotan % 32tik % 49ra igaro gara euskaldunen portzentajeari dagokionez, 
% 86ra ere iritsiz 30 urtetik beherako gazteen kasuan.
Euskararen arloan, 2 erronka handi planteatu ditugu Bilbon datozen 4 urteetara-
ko. Lehenengo erronka euskararen erabilera soziala gehitzea da. Euskarak presentzia 
handiagoa izan behar du kulturan, kirolean, eskolan, unibertsitatean, saltokietan, en-
presetan eta hiriko kaleetan. Eta bigarren erronka, Udalaren barruan euskara komu-
nikazio-hizkuntza bezala erabil dadila bultzatzea da.
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9.1-  EUSKARA HIRIAN
HELBURUA

Euskararen erabilera soziala indartzea eta, Udalaren lidergotik abiatuta, 
hiriko eragile sozial, kultural eta ekonomikoekin modu koordinatuan lan 
egitea.

NEURRIAK
1.  “Bilboko VI. Euskara Plana” garatzea.
2.  Euskara sustatzen duten tokiko eragileekiko koordinazioa, lidergoa 

hartuz.
3.  “Euskararen Aholku Batzordea” indartzea.
4.  Euskara saltokietan sustatzeko kanpaina.
5.  Auzoetan euskara sustatzeko kanpainak.
6.  Eskola-kirolean eta udal kiroldegietan euskararen erabilera sustatzeko 

kanpaina.
7.  Bilboko Euskaltegietan matrikulazioa sustatzeko kanpaina.
8.  Euskararen aldeko gizarte, erakunde zein parte-hartze bidezko 

ekimenetan modu aktiboan parte hartzea.
9.  Euskarazko kultur adierazpideak (antzerkia, musika, literatura,…) 

sustatzea.

9.2-  EUSKARA UDALETXEAN
HELBURUA

Euskararen erabilera bultzatzea Udalaren barruko komunikazio-hizkun-
tza bezala.

NEURRIAK
1.  Udal erakunde guztietan “Euskara Planak” lantzen hastea.
2.  Udal zerbitzuek erabiltzen dituzten app, webgune eta tresna 

teknologikoetan euskararen erabilera bultzatzea.
3.  “Zinegotziek lehen hitza euskaraz” konpromisoa.
4.  Udala tarteko dituen argitalpen eta ekitaldietan euskarak presentzia 

handiagoa izatearen aldeko konpromisoa.
5.  Jendeari arreta ematen dioten langile publikoak euskalduntzeko 

lanekin jarraitzea.
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10. 
GARDENTASUNA,  
PARTE-HARTZEA, 
 ZORROZTASUNA  

ETA KUDEAKETA ONA

Bilbo kudeaketarik onenetako hiritzat jotzen dute nazioartean. Halaxe aitortzen 
dute nazioarteko hainbat sari eta aintzatespenek; adibidez, 2018an lortutako “Euro-
pako Hiririk Onena” delako aldarrikapenak.
Bilbok kudeaketa fiskal eta ekonomikoa eraginkor eta efizientea du, hornitzaileei or-
dainketak egiteko epeak betez eta “zorrik gabeko” egoerari eutsiz. Azken hamarka-
dan, udal gardentasunari buruzko rankingetako buru izan gara.
“Barrutietako Kontseiluak” funtsezko tresnak dira deszentralizazioan aurrera egiteko 
eta auzoetako giltzarrizko elkarte eta eragileen parte-hartzea bermatzeko, eta horien 
Araudia eguneratu dugu 2017an. Gainera, hainbat kontselu sektorial ditugu hiriko 
eragile eta entitateen parte-hartzea sustatzeko.
Horrekin batera “Herritarrek Parte Hartzeko Ataria” sortu da, urtero 2 milioi euro 
banatzen dituen “Parte Hartze bidezko Aurrekontuak” abiarazi dira, eta parte har-
tzeko prozesu garrantzitsuak garatu dira, eta azken hauen artean, “Hiri Antolaketa-
rako Plan Orokorra” aldatzea helburu duena nabarmen daiteke.
Era berean, Udaleko nahiz udal sozietate eta erakundeetako maila politikoari eta zu-
zentzaritza-mailari dagokien “Jokabideari, Gobernu Onari eta Kalitate Instituziona-
larekiko Konpromisoari buruzko Kodea” landu eta horren aplikazioa bermatzen duen 
“Etika eta Gobernu Onaren Batzordea” abiarazi da.
Datozen urteotan, kudeaketan lortutako kalitate maila altuak mantentzeaz gain, ad-
ministrazio elektronikoaren arloan aurrera egitea dugu erronka, ez bakarrik tresna 
elektronikoen hobekuntzaren bitartez, baizik eta, batez ere, herritarren artean tresna 
horien erabilera gero eta handiagoa sustatuz.
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10.1-  GARDENTASUNA ETA KONTUAK EMATEA
HELBURUA 

Gardentasunaren eta kontuak ematearen arloan lortutako estandarrei 
eustea, eskainitako informazioa ulergarriagoa izateko eta ebaluazioetan 
lortutako emaitzei buruzko informazioa argitara emateko aurrera eginez, 
nagusiki.

NEURRIAK
1.  Datozen 4 urteotan garatu beharreko lehentasunezko proiektuak bil-

tzen dituen Gobernu Plana landu eta modu zabalean ezagutzera ema-
tea.

2.  Gobernu Planean bildutako proiektuen aurrerapenaren jarraipen gar-
dena eta etengabea bermatzea www.bilbao.eus webgunearen bitartez.

3.  “Udalaren Gardentasun Ataria - Bilbao Irekia” atalean bildutako edu-
kiak ulerterrazagoak eta didaktikoagoak egitea, kontuak emateari arre-
ta berezia emanez.

4.  Udalaren planei egindako jarraipen eta ebaluazioen emaitzen gardenta-
sunezko argitalpena sustatzea.

5.  “Open Data Euskadi” ekimenean modu aktiboan parte hartzea, datuen 
irekieran eta berrerabilpenean elkarrekin aurrera egiteko.

10.2-  HERRITARREN PARTE-HARTZEA
HELBURUA 

Barrutietako Kontseiluak indartzea parte hartzeko eta erabakiak lantze-
ko funtsezko esparruak izan daitezen, herritarrek udal gaietan zuzenean 
parte hartzeko esparru, kanal eta prozesu berriak errazteaz gain.

NEURRIAK
1.  Barrutietako Kontseiluak ahalduntzea, udal sailen harremanetarako 

zein kontuak emateko lehentasunezko esparruak izan daitezen.
2.  “Parte-Hartze bidezko Aurrekontuen” elaborazioari buruzko zabalkun-

de ekintzak indartzea.
3.  Herritarren parte-hartzea errazten duten teknologia berriak sartzea.
4.  Herritarren parte-hartzea indartzea Udalaren plan eta programen ela-

borazioan nahiz ebaluazioan.
5.  “Kontselu sektorialak” bultzatzea, hiriko eragile eta entitateen par-

te-hartzea sustatzeko organo bezala
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10.3-  e-ADMINISTRAZIOA, HERRITARREN ARRETA, 
MODERNIZAZIOA ETA KALITATEA
HELBURUA 

Bikaintasunezko kudeaketan aurrera egiten jarraitzea kalitatezko zer-
bitzu publikoak modu eraginkor eta efizientean eskaintzeko, teknologia 
berriek zerbitzuak emateko nahiz Udalaren eta herritarren arteko inte-
rakzioak errazteko eskaintzen dituzten aukerez baliatuta.

NEURRIAK
1.  Barrutietako Udaltegiak eguneratu eta hobetzea.
2.  Barrutietako Udaltegiak kudeatzeko sistema berrikustea eta, 

egokitzat joz gero, ordutegia handitzeko aukera aztertzea.
3.  San Agustin eraikineko eta Barrutietako hiritarrentzako arretan 

aurretiazko hitzordua inplementatzea.
4.  Udalaren egungo “Zerbitzuen Katalogoa” hobetzea intuitiboagoa izan 

dadin, herritarrentzako ulergarriagoa den hizkuntza sartuz.
5.  “Zerbitzu Agiriak” hedatzea, herritarrek eta Udalak udal zerbitzuei 

buruz dituzten eskubideak eta betebeharrak finkatzeko eta Udalak 
zerbitzuen kalitateari dagokionez hartutako konpromisoak zehazteko.

6.  Teknologia berrien erabilera bultzatzea zerbitzu berriak eskaintzeko 
edota egun eskaintzen direnak hobetzeko.

7.  Herritarren artean e-Administrazioaren erabilera sustatzea, “Udala 
365/24” delakoan aurrera egitea lortzeko.

8.  www.bilbao.eus webgunea hobetzea intuitiboagoa izan dadin, 
herritarrekiko interakzioa eta komunikazioa hobetuz.

9.  Administrazioen arteko interoperatibitatean aurrera egiten 
jarraitzea, herritarrentzako administrazio-tramiteak ahalik eta gehien 
sinplifikatzeko asmoz.

10.  Udal arauen eta Bilboko herritarrentzat interes handikoak diren beste 
agiri batzuen irakurketa errazeko bertsioak zabaltzea.

11.  “Kontratazio Berdearen Klausulen eta Klausula Sozialen Katalogoa” 
handitzea eta horien erabilera Udalaren eta udal sozietateen 
kontrataziora zabaltzea.

12.  Espazio publikoan zein kultura eta kirol arloko ekipamendu nagusietan 
“bilbao.eus wifi sare publikoa” zabaltzea.

13.  Udal zerbitzu eta programen ebaluazioa sakontzea, horien etengabeko 
hobekuntza lortzeko ezinbesteko tresna bezala.
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10.4-  PERTSONEN KUDEAKETA
HELBURUA 

Udaletxean lan egiten duten pertsonen kudeaketa aurreratua konfi-
guratzen jarraitzea, herritarren mesedeko zerbitzuan duten inplikazioa 
sustatuz eta beraien lana ahalik eta kalitaterik onenaz garatzeko behar 
dituzten baliabideak eskainiz.

NEURRIAK
1.  “Giza-Baliabideen Plan” berria lantzea Udalaren zerbitzuko langileen 

belaunaldi-arteko ordezkapena errazteko, eta Lanpostuen Zerrenda 
udal zerbitzuen behar berrietara egokitzea.

2.  Lan Eskaintza Publikoak deitzea kalitatezko udal zerbitzuak 
bermatzeko langile gehiago behar dituzten udal zerbitzuak indartzeko.

3.  Behin-behineko langileen tasa murriztea.
4.  Aniztasun funtzionala duten pertsonek udal lanpostuetara 

berdintasunezko sarbidea dutela bermatzeko prozesuak eguneratzea.
5.  Udal funtzionarioen etengabeko prestakuntza bermatzea, haien lana 

betetzeko behar dituzten ezaguera eta tekniken inguruko edukirik 
berritzaileenei buruz.

6.  Euskalduntzeko plan berriak bermatzea, bi hizkuntzetan emandako 
arreta-eskaintza handitzeko.

7.  Udal langileak ordezkatzen dituzten gizarte-eragileekiko etengabeko 
elkarrizketari eustea lan-baldintzak bermatzeko, negoziazio-mahaien 
bitartez, Segurtasun eta Osasun Batzordearen bitartez eta 
beharrezkoak diren bestelako adostasun-esparruen bitartez.

10.5-  ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA ETA HARREMAN 
ESTRATEGIKOAK
HELBURUA 

Koordinazio eta lankidetzaren mesedeko beharrezko aliantza eta harre-
man estrategikoak indartzea Bilboren garapen iraunkorrean aurrera egin 
ahal izateko

NEURRIAK
1.  Bilbo-Bizkaia aliantza mantentzea Udalaren eta Foru Aldundiaren 

artean, bereziki gure hiriaren garapen ekonomiko eta kulturalari eta 
turismo iraunkorraren sustapenari dagokienez.
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2.  Eusko Jaurlaritzarekiko lankidetzari eustea Bilboko bizi-kalitaterako 
funtsezko gaietan: hezkuntza, gizarte-zerbitzuak, etxebizitza-politika, 
segurtasuna, eta garapen ekonomikoa eta enplegua.

3.  Sustapen Ministerioarekin eta gainerako euskal erakundeekin 
lankidetzan jardutea, Abiadura Handiko Trena Bilbora aurreikusitako 
epean irits dadila lortzeko eta Abandoko trenbide-lubakia lurperatzeak 
dakartzan aukerak profitatzeko.

4.  Sustapen Ministerioarekin lankidetzan jardutea FEVEren trenbide 
Zorrotzan lurperatzea lortzeko.

5.  Eusko Jaurlaritzarekin eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan 
jardutea, Bilboren hegoaldeko auzoak (Irala eta Errekalde) hiriaren 
erdigunearekin trenbidez lotzeko.

6.  Aireportuarekiko eta Bilboko Portuarekiko harreman estrategikoei 
eustea, aire zein itsaso bidezko konexioak lehiakortasun ekonomikoaren 
eta garapen sozialaren mesedeko giltzarrizko osagaitzat hobetzeko.

7.  “Bilbao Ría 2000” Estatuko Administrazio Orokorrarekiko 
topagunetzat bultzatzea, azpiegiturei buruzko gaietarako.

8.  Hiriko enpresa trakziogileekiko komunikazio eta lankidetza kanalak 
sendotzea Bilborekin hartua duten konpromisoa indartzeko, enplegua 
sortzeko jarduera bultzatuz eta erabaki eta jarduera estrategikoetarako 
zentroak gure hirian mantenduz.

9.  Gure hirian finkatutako unibertsitateekiko lan-foro egonkorra 
sortzea, azken urteotan Bilbo hiri gazteagoa egiten lagunduko duten 
bikaintasunezko prestakuntza-eskaintza eta ezinbesteko talentua 
erakartzeko egin den lanari jarraipena emanez.

10.  “Bilboren Nazioarteko Ekintza Estrategia” garatzea, bizitzeko, lan 
egiteko eta bisitatzeko erakargarria den hiriaren nazioarteko irudia 
eraikitzen jarraitzeko eta gure enpresen nazioarteko posizionamendua 
eta nazioarteko merkatuetarako sarbidea errazteko.

11.  Gure hiria partaide duten elkarte eta sareetarik nahiz aldebiko 
lankidetza-hitzarmenetatik abiatuta, beste hiri batzuetan garatutako 
jardunbide egokiak Bilbon aplikatzeak dakarren potentzialtasuna 
aprobetxatzea.

12.  Nazioarteko foro eta sareetan parte-hartze aktiboa izatea.
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10 PROIEKTU 
ESTRATEGIKO

 1.  ZORROTZAURRE,  
BILBOKO EZAGUTZAREN UHARTEA

 2.  BILBO, UNIBERTSITATE HIRIA

 3.  BILBO, EKINTZAILETZA HIRIA

 4.  BILBAO KULTURA 365

 5.  BILBO, MERKATARITZA ETA AISIALDIRAKO HIRIA

 6.  BILBO, HIRI KONEKTATUA.  
ABIADURA HANDIKO TRENA

 7.  BILBOKO GIZARTE POLITIKEN ALDEKO ITUNA

 8.  BILBOKO SEGURTASUNAREN ALDEKO ITUNA

 9.  BILBOKO AUZOEN ALDEKO ITUNA

 10.  BILBOKO HIRI-MUGIKORTASUN 
IRAUNKORRAREN ALDEKO ITUNA
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1. ZORROTZAURRE, BILBOKO EZAGUTZAREN UHARTEA
Gure hiriko aukera-esparru nagusia garatzen jarraitzea: Zorrotzaurre, 
Ezagutzaren eta Talentuaren Uhartea. Berrikuntza Barruti handi honek 
jarduera ekonomiko aurreratua eta bizi-kalitate handiko bizitoki-espa-
rruak uztartuko ditu, ingurumen-iraunkortasuna modu berezian zain-
duko duen ingurune baten barruan.

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  Etorkizuneko “Hiriko Teknologia Parkea” konfiguratzea.
•  Zerbitzu aurreratuei, ekonomia digitalari, 4.0 Industriari eta kultur 

eta sormen industriei lotutako sektore ekonomiko eta prestakuntza-
hezkuntzako ekipamendu berriak.

•  “Nagusi Intelligence Center” delakoa garatzea, Bilbo-Bizkaian 
“zilarrezko ekonomia” deritzon sektorea bultzatzeko esparrutzat.

•  Hiri osoko zein Bilboko eremu metropolitarrarekiko konektibitatea 
eta mugikortsasun iraunkorra.

2. BILBO, UNIBERTSITATE HIRIA
Bilbo unibertsitate-hiritzat bultzatzea, Bilbo gazteagoa egiten lagundu-
ko duen helburu bikoitza lortzeko: gure gazteei ahalik eta prestakuntza-
rik onena eskaintzea eta nazioarteko talenturik onena erakartzea.

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  Bilbon bikaintasunezko prestakuntza-eskaintza berria finkatzeko 

esparru fisikoak.
•  Hiriko unibertsitate-prestakuntzaren eskaintzari lotutako ikerketa-

jarduerak garatzeko esparru fisikoak.
•  Hirian finkatutako unibertsitateekiko koordinazio eta lankidetzarako 

foro iraunkorra.
•  Bilbo unibertsitate-hiritzat posizionatzea, Estatuko zein nazioarteko 

ikasleak erakartzeko gaitasuna izan dezan.
•  Enpresaren eta unibertsitatearen arteko interakzioa errazteko 

ekosistema sortzea.
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3. BILBO, EKINTZAILETZA HIRIA
Hirian kalitatezko enplegua sortzeko gaitasuna duten ekintzailetza-eki-
men guztiak sustatu eta babesten jarraitzea, bertako ekintzailetza nahiz 
hazkunderako potentzialtasun handia duten enpresa eta ekintzailetza
-jarduera berrien erakarpena barne hartuz.

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  “Nazioarteko Ekintzailetza Zentroa” abian jartzea, nazioarteko 

ekintzailetza gaietarako bikaintasunezko eremu bezala.
•  “BIG Bilbao” Bilboko ekintzaileei arreta integrala emateko 

zentrotzat indartzea.
•  Enpresa eta ekintzailetzaren kulturak gure hirian duen balioa sustatu 

eta aitortzea.
•  Enpresa eta ekintzailetza-jarduera berriak erakartzea “Invest in 

Bilbao-Bizkaia” delakoaren bitartez.

4. BILBAO KULTURA 365
Kultura Bilbon modu integralean garatzea, ikuspegi bikoitzetik begira-
tuta: herritarren gozamen eta aberaste pertsonalerako tresna bezala, 
kultura hiriko auzo guztietara hedatuz, eta bertako ekonomia dinami-
zatzeko jarduera bezala.

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  Nazioartean dugun kultura-hiriaren irudia zabaltzen lagunduko 

duen Kultura Plana.
•  Bilboko Arte Ederren Museoa handitzea.
•  Bilboko Udalak Guggenheim Bilbao Museoarekin duen lotura 

indartzea.
•  Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbaoren protagonismoa indartzea.
•  Arriaga Antzokiaren ekoizpen propioa eta nazioarteko proiekzioa 

bultzatzea.
•  Euskal Museoa handitzea eta berritze museistiko eta museografikoa 

bultzatzea.
•  Kultur jarduerak eta ekitaldiak Barrutietako Udaltegietan eta 

auzoetan.
•  Gure nortasunaren elementuei lotutako kultur eskaintza indartzea.
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5. BILBO, MERKATARITZA ETA AISIALDIRAKO HIRIA
Bertako merkataritzari sostengu integrala ematea, lehiakortasunari eu-
tsiz, eta Bilbok merkataritza-hiriburu bezala duen erakargarritasuna in-
dartzea, ez soilik Bizkaian, baita gure inguruko eraginpeko eremuan ere 
(“Bilbo 90 minutura”).

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  “Bertako Merkataritzaren Plan Integrala”.
•  Merkatarien elkarteekiko etengabeko lankidetza, merkataritza 

hiriko barruti guztietan sustatzeko.
•  Alde Zaharra merkataritza-eremutzat bultzatzea.
•  Udal merkatuak sustatzea.
•  “Artxanda Dinamizatzeko Plana”.
•  “Itsasadarra Dinamizatzeko Plana”.

6. BILBO, HIRI KONEKTATUA. ABIADURA HANDIKO TRENA
Hiria abiadura handiko trenaren iritsierarako prestatzea eta Bilboren 
barneko zein nazioarteko konektibitatea hobetzen jarraitzea.

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  AHTaren Abandoko geltoki berria, trenbide-lubakia luperatuz eta 

aukera-esparru berriak definituz eta garatuz.
•  Bilbobus berritzea, unitate elektriko eta hibrido berriak sartuz.
•  Tranbia luzatu eta trenbide-soluzioa hedatzea, hegoaldeko auzoak 

hiriaren erdigunearekin lotzeko.
•  Aireportuarekiko eta Bilboko Portuarekiko harreman estrategikoak, 

aire zein itsaso bidezko konexioak lehiakortasun ekonomikoaren eta 
garapen sozialaren mesedeko giltzarrizko osagaitzat hobetzeko.
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7. BILBOKO GIZARTE POLITIKEN ALDEKO ITUNA
Udal Gizarte Zerbitzuen kalitatea indartzea Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemarako sarbide bezala, pertsonak ardatz dituzten zerbitzuak berma-
tuz eta eskuhartze sozialaren abangoardian kokatuz. Hori guztia, sozialki 
kohesionatuta dagoen Bilbo inklusiboa lortzeko helburuari lotuta, per-
tsonarik ahulenei eta behar handienak dituztenei inor atzean utzi gabe 
aurrera doan hiri honetako partaide direla sentiarazteko asmoz.

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  “Bilbo Uri Adeitsua Adinekoekin” delako III. Plana.
•  Banakako arreta goiztiarra bazterkeria-arriskuko egoeretarako
•  “Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Udal Plana”
•  Genero nahiz etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeei eta 

adingabeei arreta egokia ematea 
•  “Bilbo Kultura arteko Hiria”
•  Etxebizitzen berehalako birgaikuntza-lanetarako laguntzak 
•  Gazteei etxebizitzarako sarbidea erraztea 
•  Hirugarren Sektore Sozialarekiko lankidetza.

8. BILBOKO SEGURTASUNAREN ALDEKO ITUNA
Bilbo hiri segurua den errealitateari eustea eta gure auzoetako biziki-
detza eta segurtasuna bermatzeko lan egitea, “Segurtasunaren aldeko 
Itunean” adostutako 35 neurrien aplikazioaren bitartez.

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  Gatazken prebentzioa eta konponketa goiztiarr.
•  Jokabide antisozialak kontrolatu eta zuzentzea.
•  Udaltzaingoko kide kopurua gehitzea eta belaunaldi-arteko 

ordezkapena. 
•  Auzo-komunitateko polizia eredua.
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9. BILBOKO AUZOEN ALDEKO ITUNA
Hiriko auzo guztiak modu kohesionatuan eta orekatuan garatzea, hiri-
gintzaren zein ekonomia eta gizartearen ikuspegitik, arreta berezia behar 
duten auzoetan ahalegin berezia eginez.

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  “Auzoetarako Irisgarritasun Plana”.
•  Hurbiltasunezko merkataritza bultzatzea.
•  Auzoetako kultura, kirol eta aisialdi jarduerak nahiz jarduera 

osasungarriak bultzatzea.
•  Auzoetan gertuko Udaltzaingo komunitarioa garatzea.

10.  BILBOKO HIRI-MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ALDEKO 
ITUNA

Garraio publikoari, oinezkoei eta ziklistei protagonismo handiagoa ema-
ten dien mugikortasun iraunkorraren ereduan aurrera egiten jarraitzea, 
kutsadurarik eragiten ez duten garraiobideen mesedetan.

•	Datozen 4 urteotan aurreratu beharreko lehentasunezko ildoak:
•  Hiriko autobus zerbitzua (Bilbobus) berritzea, unitate elektriko eta 

hibrido berriak sartuz.
•  Birkarga-puntu publikoen kopurua handitzea ibilgailu elektrikoaren 

erabilera sustatzeko.
•  Garellanoko Autobus Geltoki Intermodal berria abian jartzea.
•  Bizikletak maileguan uzteko Bilbaobizi udal zerbitzuan erabilgarri 

dauden bizikleta eta mailegu-puntuen kopurua handitzea.
•  Bidegorri-sarea handitzea.
•  Tranbia luzatzea.
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HELBURUA
Hiriko auzo guztiak modu kohesionatuan eta orekatuan garatzea, 
hirigintzaren zein ekonomia eta gizartearen ikuspegitik, arreta be-
rezia behar duten auzoetan ahalegin berezia eginez.

AUZO GUZTIETARAKO NEURRIAK
 1.  “Irisgarritasun Planarekin” jarraitzea barruti guztietan.

 2.  “Hiriko Bizikleta-Sarea” eta bizikletak maileguan uzteko 
“BilbaoBizi Zerbitzua” handitzea.

 3.  WIFI sarea barruti guztietan zabaltzen jarraitzea.

 4.  Hurbiltasunezko merkataritza bultzatzea.

 5.  TAO eremu berriei buruzko azterlana eta herritarrekiko 
kontsulta, eta egokitzat joz gero, horiek handitzea.

 6.  Auzoetako kultura, kirol eta aisialdi jarduerak nahiz jarduera 
osasungarriak bultzatzea.

 7.  Auzoetan gertuko Udaltzaingo komunitarioa garatzea.

 8.  Umeentzako jolasgune estalien kopurua handitzea.

 9.  Galtzadetako mantentze-lanak gauzatzeko eta espaloiak 
beheratzeko Planarekin jarraitzea.

 10.  Auzoetako argiztapenaren hobekuntzarekin jarraitzea.

HAUTESKUNDE PROGRAMA 2019-2023 67



68 HAUTESKUNDE PROGRAMA 2019-2023

100 JARDUKETA  AUZO GUZTIETAN

6

1. BARRUTIA: 
DEUSTU 
SAN IGNACIO - 
ELORRIETA

IBARREKOLANDA

DEUSTUKO DONE 
PETRI – ERRIBERA

ARANGOITI

1.  BARRUTIAN GARATU BEHARREKO 
LEHENTASUNEZKO JARDUKETAK
•  Done Petri Plazako eta inguruko 

Auzo-Bihotzaren proiektua garatzea.
•  Rafaela Ibarra kaleko eta Madariaga 

Etorbideko hobekuntza lanekin jarraitzea.
•  Agirre Lehendakariaren Etorbidea 

atseginagoa egingo duten hobekuntza 
lanak, auzokoen erabilera sustatzeko.

•  Arangoitiko Parkea amaitzea.
•  Pio X.a Plazako hobekuntza lanei buruzko 

azterlana.
•  Deustuko Kanalaren inguruko urbanizazioa 

eta garapena.
•  Zorrotzaurre Proiektuan aurrera egin eta 

ingurunea urbanizatzea (Beta II eraikinak, 
Papelera, Pabellón 6, Hiriko Teknologia 
Parkeko eraikin berriak,…). 

•  Elorrieta eta Levante Plazako 
Auzo-Bihotzean aurrera egitea.

•  Erdikoetxe kaleko hobekuntza lanekin 
jarraitzea.

•  Larrakotorre kalea hobetzea.
•  Carmelo Bernaola tunelak hobetzea.
•  HAPO berriaren bitartez, oinezkoentzako 

zubi berrien definizioa ahalbidetuko dugu 
Zorrotzaurreko Uhartea inguruko auzoekin 
lotzeko, bereziki Deusturekin.

•  Ugaskotik Enekuriraino eraiki beharreko 
tunelaren ordezko aukerak aztertuko 
ditugu, dagozkien egikaritze-kostuak barne.

1



HAUTESKUNDE PROGRAMA 2019-2023 69

100 JARDUKETA  AUZO GUZTIETAN

2 2.  BARRUTIAN GARATU BEHARREKO 
LEHENTASUNEZKO JARDUKETAK
•  Lezamako Trenbide Zaharra kalea hobetzea, 

Bilboko Eraztun Berderako sarbidetzat indartzeko. 
•  Artxanda urbanistikoki hobetu, bultzatu eta 

dinamizatzeko lanekin jarraitzea, hiriaren aisialdi eta 
garapenerako aukera-eremutzat.

•  Funikularren inguruko urbanizazioa hobetzea 
Traukoko oinezkoen eremuraino. 

•  Castañosen Haurreskola berria sortzeari buruzko 
azterlana. 

•  Uribarriko Harritxoen Landaraino igotzen den 
igogailua kudeatzea.

•  Uzturre Plazako umeen jolasgunea estaltzea.
•  Hobekuntza urbanistikoak Campo Volantinen eta 

inguruan, Salberaino.
•  Elementu mekanikoa Udaletxetik San Agustin 

Estrataraino.
•  Jasokunde auzoko hobekuntza urbanistikoekin 

jarraitzea.
•  Auzo-Bihotza Loruriraino zabaltzeko aukerari 

buruzko azterlana.
•  Uribarriko goiko aldeko Irisgarritasun Planaren 

hobekuntzarekin jarraitzea.
•  Euskotrenen ibilbidean zehar Uribarri eta Deustu 

lotuko dituen Bide Berdearen proiektuan aurrera 
egitea.

•  Parkearen eta berdegunearen kontzeptua indartu 
eta Etxebarria Parkeko jarduerak bultzatzea.

•  Panerako Haurreskolako ekipamenduaren 
erabilera-aukerei buruzko azterlana.

•  Sarrikueko egonlekuaren hobekuntza urbanistikoa.
•  Txurdinaga eta Arabellaren arteko igogailua 

ahalbidetzea (Jesus Galindez eta Zabalbideren 
artean).

•  Adinekoentzako kirol aparatuak jartzea 
Zubisikubideko eremuan.

2. BARRUTIA:  
URIBARRI 
CASTAÑOS

MATIKO - 
LORURI

URIBARRI

ZURBARAN - 
ARABELLA

ARTXANDA
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3

3. BARRUTIA: 
OTXARKOAGA- 
TXURDINAGA 
OTXARKOAGA

TXURDINAGA

3.  BARRUTIAN GARATU BEHARREKO 
LEHENTASUNEZKO JARDUKETAK
•  Txurdinagako Ekobulebarreko hobekuntza 

lanekin jarraitzea.
•  Otxarkoaga auzoan igogailua jartzeari buruzko 

azterlana.
•  Ramón y Cajal Ikastetxea eraberritzea gizarte 

eta hezkuntza arloko erabilerak emateko.
•  Lope de Vega Ikastetxeko ekipamenduaren 

berrerabilpena.
•  Europa Parkearen dinamizazioa.
•  Julian Gaiarre Metroaren Boluetako 

Geltokiarekin lotzen duten eskaileren 
hobekuntzari buruzko azterlana.

•  Txurdinaga eta Arabellaren arteko igogailua 
ahalbidetzea (Jesus Galindez eta Zabalbideren 
artean).

•  Adinekoentzako kirol aparatuak jartzea 
Zubisikubideko eremuan.
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4.  BARRUTIAN GARATU BEHARREKO 
LEHENTASUNEZKO JARDUKETAK
•  Karmelo plazarekin lotutako kale eta 

esparruen hobekuntza urbanistikoarekin 
jarraitzea.

•  Antonio Eguiluz Sendagilea, Santa Luzia, 
Santa Zezilia eta Juan de la Cosa kaleetan 
hobekuntza lanak bultzatzea.

•  Hobekuntza lanak Basarrate Landan. 
•  Hobekuntza lanak bultzatzea Metroaren 

Boluetako geltokirako sarbideen 
ingurunean.

•  Julian Gaiarre eta Bilbo-Galdakao 
errepidea lotzen dituen oinezko esparruaren 
hobekuntzari buruzko azterlana. 

•  Fika kalean eta inguruan egin beharreko 
hobekuntza lanei buruzko azterlana egin eta 
gauzatzea.

•  Boluetan erriberako parke berri bat sortzea.
•  Begoñako Hilerriko lursaila aisialdirako 

gunetzat egokitzeari buruzko azterlana.

4. BARRUTIA: 
BEGOÑA
BEGOÑA

SANTUTXU

BOLUETA
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5. BARRUTIAN GARATU BEHARREKO 
LEHENTASUNEZKO JARDUKETAK
•  Mallona Bidarrien ingurunean irisgarritasun 

mekanikoa instalatzeari buruzko azterlana.
•  Euskal Museoa kultura eta aisialdiko 

jardueretarako dinamizatzea.
•  Itxaropen kaleko frontoi berria eta auzorako 

ekipamendu-esparru berria.
•  Atxuriko Kiroldegia handitzeari buruzko 

azterlana.
•  Atxuri inguruko trafikoaren hobekuntzari 

buruzko azterlana.
•  Zazpi Kaleetako zoladura mantentzeko 

lanak.
•  Alde Zaharreko merkataritza-jardueraren 

aukerei buruzko azterlana.
•  Zamakola eta Urazurrutia eremuko 

hobekuntza urbanistikoa eta zerbitzuen 
hobekuntza.

•  Ibaizabal Landako Auzo-Bihotza eta 
Ibaieder Parkea bultzatzea.

•  Irustabideko argiteriaren hobekuntza.
•  Pontonbideko hobekuntza urbanistikoei 

buruzko azterlana.
•  Tranbiaren ibilbidea garatzea.
•  Abusu auzoari udal zerbitzuak emateko 

esparru berri bat prestatzea.
•  “Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta 

Zabalarako partekatutako Auzokizuna 
2020 Jarduera Planean” aurreikusitako 
jarduketak garatzea.

•  Floresta parkearen hobekuntza.

5. BARRUTIA: 
IBAIONDO
ZAZPI KALEAK

ITURRALDE

SOLOKOETXE

ATXURI

ABUSU

BUIA

BILBO ZAHARRA

SAN FRANTZISKO

ZABALA

SAN ADRIAN
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6 6.  BARRUTIAN GARATU BEHARREKO 
LEHENTASUNEZKO JARDUKETAK
•  Pio Baroja Plazako urbanizazioaren 

hobekuntza. 
•  Moyua - Colon de Larreategi - Rodriguez 

Arias inguruneko trafikoaren antolaketari 
buruzko eta hobekuntza lanei buruzko 
azterlana.

•  Nazioarteko Ekintzailetza Zentroaren 
zerbitzu batzuk Zabalgune Eraikinean 
finkatzea.

•  AHTa Abandoko geltokira iristeak 
liberatuko dituen esparruen aukera 
urbanistikoei buruzko azterlana.

•  Casilda Iturrizar Parkeko Pergolako ibilbidea 
estaltzea eta aisialdiko eta parte-hartze 
bidezko jarduerak bultzatzea.

•  Abandoibarrako Parkean makina 
bio-osasungarriak jartzea.

•  Barrainkuan Barrutiko Udaltegia abian 
jartzea.

•  Zabalguneko Plazaren ingurunea hobetzeko 
lanei buruzko azterlana.

•  Bertendona kaleko espaloiak Institutuaren 
ondoko tartean handitzea. 

•  Maria Diaz Haroko eta Rodriguez Arias 
kaleen hobekuntza urbanistikoa.

•  Indautxu Plaza jardueretarako eta 
aisialdirako gunetzat bultzatzea. 

•  Etxetxua Plazatik Zabalburu Plazarainoko 
tranbia-eraztunak aurrera egitea bultzatzea.

6. BARRUTIA:  
ABANDO
ABANDO

INDAUTXU
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7.  BARRUTIAN GARATU BEHARREKO 
LEHENTASUNEZKO JARDUKETAK
•  San Mames estadioaren aurreko 

esparrua ekitaldi sozio-kulturaletarako 
aprobetxatzea.

•  Peñaskal auzoko berrikuntza 
urbanistikorako proiektuaren aurrerapena.

•  San Mames eta Olabeaga lotzen dituzten 
ibilbideen hobekuntza.

•  Altamira auzoko Irisgarritasun Plan 
Integrala.

•  Gai Sukoien Eraikineko ekipamendua 
garatu eta abian jartzea. 

•  Iralan Osasun Zentro berri bat ahalbidetzea.
•  Uretamendi eta Betolatza auzoetako 

hobekuntza lanekin jarraitzea.

7. BARRUTIA: 
ERREKALDE
AMETZOLA

IRALABARRI

REKALDEBERRI - 
LARRASKITU

BETOLAZA - 
URETAMENDI

ITURRIGORRI- 
PEÑASCAL
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8.  BARRUTIAN GARATU BEHARREKO 

LEHENTASUNEZKO JARDUKETAK
•  Barinaga eremuaren hobekuntza 

urbanistikoa.
•  FEVEren trenbidea auzoan lurperatzearen 

aldeko ekintza-konpromiso aktiboa.
•  Zorrotzako Muturreko “Basean” 

dagoen futbol-zelaiaren aldi bateko 
aprobetxamenduei buruzko azterlana. 

•  Zorrotza eta Barakaldo lotuko dituen 
bidegorriari buruzko azterlana.

•  Azoka Parkea hobetzeko lanak. 
•  Zorrotzako Barrutiko Udaltegi berriari 

buruzko azterlana.
•  Montevideo Etorbideko hobekuntza lanen 

amaiera Basurtun.
•  Montevideo Etorbidea Basurtu-Kastrexana 

Errepidearekin lotzeko igogailuaren 
eraikuntza. 

•  Basurtu eta Kastrexana lotzen dituen 
errepideko espaloia egokitzeko azterlana. 

•  Sorginen Zubiaren egoera eta aukerei 
buruzko azterlana.

•  Sorginen Zubiko autobus-geralekuko 
argiteriaren hobekuntza.

•  Kastrexanako frontoiaren hobekuntza.

8. BARRUTIA: 
BASURTU - 
ZORROTZA
BASURTU

OLABEAGA

MASUSTEGI-  
MINTEGITXUETA

ALTAMIRA

ZORROTZA

KASTREXANA 





TALDE BERRITUA,  
ZINTZOA, ILUSIOZ ETA 
ESPERIENTZIAZ BETEA

•		Bilboren etorkizuneko proiektuei ekiteko prest gaude, hiri berria, aktiboa, 
modernoa, erakargarria eta pertsona guztientzako kalitateko zerbitzuez betea 
izan dadin. 

•		Itxaropenez betetako bide honetan, udal kudeaketan prestakuntza eta esperientzia 
zabala duten gizon-emakumeak ditut bidelagun. 

•		Eskarmentua eta gaztetasuna, konpromisoa eta zintzotasuna; horiexek dira 
balioetan trebatutako gure lan-taldearen ezaugarri nagusiak, lan-talde euskalduna, 
Bilbokoa izatearen eta gure auzoetakoa izatearen harrotasunari atxikitakoa. 

•		Lanean jarraitu behar dugu, ahalegin eta ardura osoz, bilbotar guztien zerbitzura. 

•		Gure auzokideei entzunez une oro.

•		Eta zuen parte-hartzeaz, gure hiriaren ongizatea lortuko dugu. 

GORA BILBO!
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