GAI ORDENA / orden del día
1.- 2018ko abenduaren 20an egindako ohiko
bilkuraren akta irakurri eta onetsi, hala behar
balitz.
2.- Alkatetzaren dekretuen barri emon eta
16/2019 dekretua berronetsi.
3.- Hornidura-kontratuaren bidez, kaleak
garbitzeko makina errrentamenduan hartzeko
5 urterako, tramitatutako espedientearen
barruan, Alkatetzaren erabagiak berronetsi,
hau da, espedientea onartzeko, Kontratazino
Mahaiak hautatutako lizitatzaileari agiriak
eskatzeko eta kontratua BBVari adjudikatzeko.
4.- Aurrekontu parte-hartzailearen emoitza
onartu.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión ordinaria del Pleno Municipal del
día 20 de diciembre de 2018.

2.- Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía y
ratificar el decreto 16/2019.
3.- Dentro del procedimiento tramitado de
contrato de suministro de una máquina
barredora mediante arrendamiento por el
plazo de 5 años, ratificar las resoluciones
adoptadas por la Alcaldía, en orden a aprobar
el expediente de contratación, solicitar la
documentación al licitador propuesto por la
Mesa de Contratación y adjudicar a BBVA el
contrato.
4.- Aprobación del resultado del presupuesto
5.- 2019ko udal aurrekontu orokorra hasikeran
participativo.
onartu.
5.- Aprobación inicial del Presupuesto
Municipal de 2019.
6.- Eskaerak eta galderak.
6.- Ruegos y preguntas.

DEKRETUAK / decretos
367/2018.- Erreklamazino bat ezestea.
368/2018.- Beharginak kontratetako epaimahaia osotzea.

369/2018.- Behargin biren kontratazinoa.
370/2018.- 210/2017 zk. urigintza lizentzia iraungitzat emotea.
371/2018.- Kontratazino mahaiaren ebazpen proposamena onartzea.
372/2018.- Komunidade batek iminitako errekurtsoa ezestea.
373/2018.- Fakturen obligazioak onartzea.
374/2018.- Fakturen obligazioak ordaintzea.
375/2018.- Hornitzaileen maileguaren aldez aurreko amortizazinoa ebaztea

DEKRETUAK / decretos
376/2018.- Obra lizentzia bat emotea.
377/2018.- Obra lizentzia bat emotea.

378/2018.- Kontratu txiki bat esleitzea.
379/2018.- Itzulketak egiteko ebazpena.
380/2018.- Nominak ordaintzeko ebazpena.

381/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
382/2018.- Alokairu kontratu bat izenpetzeko ebazpena.
383/2018.- Azpierrentamendu kontratu bat onesteko ebazpena.

384/2018.- Obligazinoen ordainketa onartzea.
385/2018.- Iraungitze-baja bideratzea Bakioko Biztanleen Udal Erroldan.
386/2018.- Eskola garraioa egiteko baimena emotea

DEKRETUAK / decretos
387/2018.- Nitxo baten kontsezinoa.
388/2018.- Kontratazino mahaiaren ebazpen proposamena onartzea.
389/2018.- Uribeko idi probetarako laguntza.
390/2018.- 2018ko San Joseetako Idi Probetarako laguntza.
391/2018.- Lasterketa bat egiteko baimena .
392/2018.- Eraikuntza lizentzia baten burutzapen epea eteteko ebazpena.
393/2018.- Kiroldegia erabilteko Lemoiz eta Bakioren arteko hitzarmena luzatzea.

394/2018.- Obligazinoen onarpena.
395/2018.- Fakturen obligazioak onartzea.

DEKRETUAK / decretos
396/2018.- Kiroldegia erabilteko Uribe-Butroeko Zerbitzuen Mankomunidadearen eta
Bakioren arteko hitzarmena luzatzea.
397/2018.- Soldaten %0,3ren eskuragarritasuna onartzea .
1/2019.- Udal erroldako alta bat.
2/2019.- Kaleak garbitzeko makina errentamenduan hartzeko 5 urterako hornidura-kontratua
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.-ri esleitzea.
3/2019.- Espediente bat hastea pertsona bateri Biztanleen Udal Erroldan bajea emoteko.
4/2019.- Aurrekontua luzatzeko ebazpena.
5/2019.- Kontratu txiki bat esleitzeko ebazpena.
6/2019.- Erreklamazino bat ezestea.
7/2019.- Herriko eraikinen garbitasun zerbitzua kontratatzeko espedientea onestea.

DEKRETUAK / decretos
8/2019.- Hondakinen kudeaketa bermatzeko jarritako fidantza itzultzea.
9/2019.- Lanaren Amaierako Txostena onartzeko ebazpena.
10/2019.- Pertsona batzuei Udal Erroldan bajea emotea.
11/2019.- Kontratu txiki bat esleitzeko ebazpena.
12/2019.- fakturen obligazioak ordaintzea.
13/2019.- Erreklamazino bat ezestea.
14/2019.- Egindako obren lehenengo erabilpenari buruzko lizentzia emotea.
15/2019.- Kultur Etxeko aretoak erabilteko baimena.

16/2019.- Beharginen lansariak igoteko ebazpena.

375 / 2018
Amortizaciones extraordinarias.

Entidad

Principal préstamo
proveedores

Porcentaje participación
en préstamo
proveedores

Amortización por Rte
Tesorería gastos generales

AMORTIZACION
EXTRAORDINARIA
PRESUPUESTO 2018

Importe a amortizar por
entidad

Kutxabank

2.500.000,00 €

50,00%

88.447,89 €

53.500,00 €

141.947,89 €

Caixabank

1.250.000,00 €

25,00%

44.223,95 €

26.750,00 €

70.973,95 €

Euskadiko Kutxa

625.000,00 €

12,50%

22.111,97 €

13.375,00 €

35.486,97 €

BBVA

625.000,00 €

12,50%

22.111,97 €

13.375,00 €

35.486,97 €

176.895,78 €

107.000,00 €

283.895,78 €

Guztira

378 / 2018
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak bere 7. artikuluaren 7. idatzzatian honakoa ezartzen du berbarik bera: “7.– Udal euskaldunetako egoera soziolinguistikoan
eragina izan dezaketen proiektu edo plangintzak onesteko prozeduran, ekimen horiek euskararen
erabileraren normalizazioari dagokionez izan lezaketen inpaktua ebaluatuko da, eta ebaluazio
horren emaitzen arabera egoki irizten zaizkien neurriak proposatuko dira”.
Bestalde, aintzat hartu beharra dago Bakioko Udalak udalerriko HAPO eta arau subsidiarioak
aztertzeko eta onartzeko lanean diharduela eta, xede horri begira, beharrezko izapideak eraman
dituela aurrera.
Anartz Ormatza arkitektoari dekretuaren azalpen zatian aipatutako lanak egiteko
zerbitzuei buruzko kontratu txikia adjudikatzea, betiere berak aurkeztutako
proposamenaren arabera, ordaindu beharreko zenbatekoa 2.178,00 eurokoa izanik
(BEZ barne). Lana burutzeko epea hilabetekoa izango da, ebazpen honen berri
jasotzen duenetik zenbatzen hasita.

05 / 2019
Umeen Kontseiluaren ideia Francesco Tonucci pedagogo italiarrak asmatu zuen “La città dei
bambini” proiektuaren barruan, eta mundu osoko eta Euskal Herriko hainbat herritan abian
jarri den ekimena da.
Horren harira, Bakioko herrian 2019ko urtarriletik abenduaren amaierara arte Umeen
Kontseilua eratzeko eta egingo duen ekimenak eta jarduerak antolatu eta garatzeko enpresa
laguntzailearen beharrizana dagoenez gero, ondoko enpresen proposamenak batu dira:
KUID (Peru Calabaza).
GIZAGUNE fundazioa
SOLASGUNE komunitatea eta ikaskuntza
WE ARE TIPI.CO

Proposamenok udal kultur etxeko teknikariak aztertu eta, dagoeneko, horren ondorioak jaso
ditugu, eta proposatzen du “GIZAGUNE fundazioa” enpresari adjudikatzea, horren eskaintza
ekonomikoa 10.226 + BEZa izanik.

07 / 2019
GARBITASUN KONTRATUA
LEHENA: Herriko eraikinen garbitasun zerbitzua publizidade bako prozedura irekiaren
bidez kontratatzeko espedientea onestea.
BIGARRENA: 182.431,95 euroko zenbatekoan baimentzea (BEZ barne) kontratazinoak
udalari ekarriko deutson gastua; gastu hori 2019ko udal aurrekontuaren gastuen egoeraren
920.227.01.22 aurrekontu aplikazinoaren kontura egingo da, beti be 2020 eta 2021 eta,
behar bada, 2022ko aurrekontu ekitaldietan behar beste zenbateko zainpetzeko
konpromisoagaz.
HIRUGARRENA: urte biko iraupena izango dauan zerbitzuaren kontratua zuzenduko
daben administrazino klausula zehatzen eta baldintza teknikoen orriak onestea.
LAUGARRENA.- Adjudikazino prozedureari hasikera emotea.

16/2019
2019/01/01etik aurrerako eraginarekin (urtarrilaren
1a sartuta), langileen ordainsariak %2,25 igotzea, hain
zuzen ere, 2018ko abenduaren 31n indarrean zeuden
ordainsariekiko %2,25.

3. PUNTUA
Hornidura-kontratuaren bidez, kaleak garbitzeko
makina errrentamenduan hartzeko 5 urterako,
tramitatutako espedientearen barruan, Alkatetzaren
erabagiak berronetsi, hau da, espedientea onartzeko,
Kontratazino Mahaiak hautatutako lizitatzaileari agiriak
eskatzeko eta kontratua BBVari adjudikatzeko.

4. PUNTUA

4. PUNTUA

4. PUNTUA
AURREKONTU PARTE HARTZAILEEN EMAITZA

5. PUNTUA: udal aurrekontua 2019
RESUMEN POR CAPITULO / LABURPENA KAPITULUKA
INGRESOS / SARRERAK
Capítulo
kapitulua
1
2
3
4
5

Denominación
Izendapena
Impuesto directos / Zerga zuzenak
Impuestos indirectos / Zehark ak o zergak
Tasas y otros ingresos / Tasak eta bestelak o sarrerak
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak
Ingresos patrimoniales / Ondare sarrerak
INGRESOS CORRIENTES
6
Enajenacion de inversiones / Inbertsioen besterenganatzea
7
Transferencias de capital / Kapita transferentziak
INGRESOS DE CAPITAL
8
Activos financieros / Ak tibo finantzarioak
9
Pasivos financieros / Pasibo finatzarioak
INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL / GUZTIRA
GASTOS / GASTUAK

aurrekontua
2019
1.075.233,72
75.000,00
752.198,70
1.987.433,27
326.511,94
4.216.377,63
0,00
0,00
0,00
3.606,07
0,00
3.606,07
4.219.983,70

aurrekontua
Capítulo
Denominación
2019
kapitulua
Izendapena
1
Gastos de personal / Perstonal gastuak
1.288.700,51
2
Gastos corrientes y de serv ./ Gastuak ond. Arrunt eta zerb.
1.947.888,38
3
Gastos financieros / Gastu finantzarioak
18.661,05
4
Transferencias corrientes / Transferentzia arruntak
167.526,63
5 Crédito global y otros imprevistos/ Kreditu globala eta bestelak o ustek abeak 74.198,53
GASTOS CORRIENTES
3.496.975,10
6
Inversiones reales / Inbertsio errealak
567.040,00
7
Transferencias de capital / Kapita transferentziak
0,00
GASTOS DE CAPITAL
567.040,00
8
Activos financieros / Ak tibo finantzarioak
0,00
9
Pasivos financieros / Pasibo finatzarioak
155.968,60
GASTOS FINANCIEROS
155.968,60
TOTAL / GUZTIRA 4.219.983,70
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5. PUNTUA: udal aurrekontua 2019
El presupuesto del 2019 es un presupuesto que sigue los criterios y retos marcados para el 2018. La
mejora en los indices de endeudamiento y la busqueda de la sostenibilidad economica siguen marcando la
estructura del presupuesto municipal.
Siendo conscientes que en el 2022 vamos a entrar en un momento de inflexión en la economia municipal
(por la supresión de los 320.000€ que se reciben anualmente desde 2012 por el contrato de concesión
firmado con Bizkaikoa por la cesión del Txakolingune), nos marcamos como objetivo llegar a ese hito con
un endeudamiento 0. Este objetivo lo definimos con el objetivo garantizar todos los servicios puestos en
marcha a principios de legislatura y mejorados con la salida del plan de ajuste. Esta es la previsión para los
próximos años.

5. PUNTUA: udal aurrekontua 2019
Definidos los objetivos economicos a medio plazo el presupuesto del 2019 busca seguir
recuperando las carencias provocadas por la economica de guerra aplicada a partir del 2012.
Desde 2015 se han ido recuperando los servicios recortados como la recogida de basuras, la
jardineria, el polideportivo ( como gestión municipal), la agenda cultural, mantenimiento de
edificios publicos, mantenimiento y conservación de las vias públicas o inversiones. Y para el año
2019 además de mantener estos servicios nos ponemos como objetivo:
-

Mejorar el manteniemiento y la inversión en los barrrios más perifericos del muncipio.
Mejorar el mantenimiento e inversión en mobiliario urbano.
Desarrollar politicas activas tanto en Memoria, Igualdad y Euskera.

Teniendo en cuenta que uno de los retos más importantes de la politica local del siglo XXI es
incorporar las decisiones ciudadanas a la economia local este presupuesto se ha diseñando
dentro del marco de los presupuestos participativos de 2019.

5. PUNTUA: udal aurrekontua 2019
a. Lehehengo kapitulua:
-

Aldi baterako kontratuak: Kultur etxea: Jornada erdian langile bat kontratatzea proposatzen dugu
batez ere udan dauden ekitaldietan laguntzeko eta kultur etxeako antolakuntza lanetan laguntzeko.
o Administrari bat: Lanaldi osoan administrari bat kontratatuko dugu udako lan karga eta udaleko
langileen oporraldia betetzeko.
o Munizipalak: Langile bat kontratatzea proposatzen dugu 6 hilabetetan zerbitzua indartzeko.
o Brigada: 3 langile kontratatzea proposatzen dugu udako lan kargari aurre egiteko. Brigadarne
egutegia aurrera eramateko garrantzitsua da hauen kontratazioa.

-

Eskualdeko enplegu plana: Udal langileen oporrak betetzeko bi kontratazio egitea brigadarako. ( 3
hilabete lanaldi osoa)
o Administrari bat: martxo, apirila aldera kontratatuko dugu langile bat lanaldi erdian udaletxeko
lanetan laguntzeko.

-

Lanpostuen balorazioa: Langileakaz horrela adostu ondoren eta ikusita urte luzeetan ez dela
baloraziorik egin, lan hau egiteko konpromisoa hartu dugu. Soldaten igoera bat suposatuko lezake
beraz, boltsa bat sortzen dugu 65.000 €koa aurre egin ahal izateko.

-

Langileen soldata: 4.55% igoera aurreikusten dugu.
o 2018: 2.05%
o 2019: 2.50%

5. PUNTUA: udal aurrekontua 2019
a. Bigarren kapitulua:
- Reparación y conservación de campo de futbol: Bakio Kirol Taldearekin adostasunez Futbol
Zelaia erabiltzeko hitzarmena sinatzea.
o Partida hau eta bere kudeaketa orain arteko moduan egitea proposatzen dugu.
o Beraiekin adostu bezala, pinturaren erosketa udalak bere gain hartzeko konpromisoa
hartzen dugu eta astean bi egunez aldagelak garbitzeko konpromisoa ere. ( Astean 2h).
- Reparación y conservación de alumbrado público: ( 25.000 €)
o Partida honetan argiterian egin beharreko hobekuntza desberdinak sartzen ditugu.
Aurrekontu parte hartzaileen txostenan argiteriarekin zerikusia duten lan desberdinak
egiteko konpromisoa hartuko da beraz, txosten hori kontutan hartuta hauek dira partida
honetan sartuko direnak:
▪ Ibarreta: Basigoko Bide Nagusia
▪ La Mota
▪ Area L
▪ Enderika Bits Gane
▪ Soloburuko bidea
▪ Urkitzaurralde
▪ Olabarri ingurua.
▪ Zubiaur auzoa.
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-

Reparación parques y jardines: ( 10.668,64€)
o Partida honetan bankuak konpondu eta barrizteko, eta zaborrontziak aldatzeko gastua onartu
nahi dugu.
o Bankuak: ( Hauek dira proposatzen ditugun ekintzak).
▪ BAKEA
• Ibentarioa eginda dago. Hilariori eskatu zaio tabloi bakoitzeko aurrekontua egitea.
Itxaroten gaude. Aste honetako ostiralerako prest izan behar dugu.
• Batzuk nahiz eta tabloiak ondo egon pintatu egin behar dira. Lanbideko bi peoiak
kontratatzen ditugunean aprobetxatuko dugu eurek lan hau egiteko. Eguraldi ona egiten
duenean aprobetxatu eta joan daitezela margozten margoztu beharrekoak. ABENDUAN
ZEHAZTUKO DUGU.
▪ BIZKARGANEKO BANKUAK: ( AREA L) Berriak erosi behar ditugu. Beraz, Xabier lotu da
egurrezkoen eta metalikoen aurrekontuak pasatzeko. Aurrekontuak ikusita erabaki bat hartu
behar dugu.
▪ BENTAKO BANKUAK: Egurra barriztu behar da. Aurrekontua eskatu behar da.
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-

Reparación y conservación de vias publicas: ( 50.800€)
Abenduaren 17ko osoko bilkuran herriko auzoetako bideen mantentze eta konponketekin
aurrera jarraitzeko konpromisoa hartu zen aho batez.
Gehienbat asfaltatze eta margotze lanak egitea prosatzen da.
Beraz, proposamena da, partida hau gehienbat auzoetara bideratzea. Proposatzen dugun
plana ondokoa da:
o Zubiaur: Auzoan dauden zuloak asfaltatzea proposatzen dugu.
o Basigo: Bidean dauden arazoak konpontzea proposatzen dugu.
o San Pelaio: Baserri batzuetarako sarrerak hobetzea proposatzen dugu.
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-

-

Reparación y conservación de edificios municipales: (90.000 €)
Partida honetan dirua izatea garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Urte asko partida hau minimoetan egon
da eta ez da azpiegituren mantenimiendurik egin. Beraz uste dugu bi helburu bete behar dituela partida
honek:
o Efizientzia energetikoari begirako lanak egitea udal erainetan.
▪ Auditoriak zehaztutako neurriak aplikatzen jarraitzea: teknikoek egin behar dute balorazioa.
Oraindik ez dago zehaztuta.
o Uraren kontsumoa jeisteko lanak egitea:
▪ Perlizadoreak jarri kiroldegian, udaletxeean, kultur etxean eta eskolan.
o Beharrizanak betetzea: ( Momentuz honek zerrendatu ditugu baina badakigu egunerokotasunak
▪ Kiroldegian:
• Juegos y espectaculosek egindako eskakizunak betetzea.
▪ Udaletxe/ Kultur etxea:
• Pleno gelako tarima konpondu.
▪ Ibarreta
▪ Anbulategia:
• Kanpoko ate berria jarri.
▪ Udaletxe zaharra
Eskola: 15.000 €ko partida sortzen da. Boltsa egingo du azpiegitura publikoen mantenimendura bideratutako
partidarekin. Eta lan hauek egingo dira hasiera batean.
▪ Goterak
▪ Jantokiko atea
▪ Eskolako ate printzipila.
▪ Ateak konpondu eta legera egokitu.
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-

-

-

Productos quimicos depuradora y bombeos: (40.800€)
Saneamendu sarea garbitzeko kontratazioaren gastua sartu dugu partida honetan.
Comunicación : ( 30.600€)
Partida honetan gastu hau sartzea proposatzen dugu:
o Udal aldizkaria: lau hilero udal aldizakaria buzoneatu eta banatu.
o Kanpaina desberdinak abiatzeko eta martxan jartzeko euskarri desberdinak sortu eta banatzea.
Recogida de basuras: (80.580€)
o Zaborra biltzeko kontratua.
o Zaborrontziak biltzea: Apirilaren 20tik – Urriaren 13arte. ( Zerbitzua Eneperi ingurura zabaltzea
proposatzen dugu)
o Tenporada alta denean zabor bilketa errefortzua kontratatzea.
Servicio de recogida de animales: ( 5.000 €)
Gastua 18.000€tik 3.500€ra murriztea lortu dugu. Uste dugu prudentea dela 2019rako gastua 5.000€
tan aurreikustea.

-

Limpieza de edificios: (82.571,37€)
Garbiketa kontratuari lotutako partida da. Eskola komunidadearekin hartutako konpromisoa da
modifikazioa. Eskolako garbiketa 2 ordutan handitzea proposatzen dugu.

-

Servicio de gestión de turismo: (39.474,00€)
Azaroko osoko bilkuran onartu zen Bizkaikoarekin hitzarmen berria. Hitzarmen honen bitartez udalak
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-

Acitivdades kultur etxea, ongizatea eta euskera: (85.000€)
o Pintura ikastaroak: 2.592€
o Ludoteka: 9.702 €
o Gazteleku: 14.136 €
o BUK: ( Umeen kontseilua): 11. 248 €
o Memoria: 14.000 €
o Berdintasun teknikaria: 11.000 €
o Berbalagun: 6.200 €
o Urteko ekintzak

-

Estudios y trabajos (80.000 €)
o Caracterización de residuos: 4.000 € ( Solozarre)
o San Miguel: 2018ko maiatzeko osoko bilkuran onartu genuen azpiegitura honen
biabilidadearen txostena egiteko konpromisoa. 13.176,9 €
o Marisma egiteko proiektua: 40.000 €
o Valoración de puesto de trabajo: 17.000 €
o Auditoria transparencia: 5.000€
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-

Participación: (30.000 €)
2019ko parte hartzea horrela egituratzea proposatzen dugu:
o Aurrekontu parte hartzaileak: Uste dugu herritarrek udal erabakietan parte
hartzeko herramintarik onena udal aurrekontua dela. Azken baten
beharrizanak identifikatzeaz gain komunidadean inguruan pentsatu eta
hausnartzeko aukera ematen zaie. Beraz, prozesua integrala izateko
proposatzen dugu:
▪ 2020ko aurrekontua diseinatzea. Martxoan hasita eta azaroan bukatu.
▪ 2019ko aurrekontuaren jarraipena egitea.
o Beharrizanen arabera prozesu parte hartzaileak martxan jartzeko diru partida
mantentzea ere garrantzitsua da.
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a. Laugarren kapitulua:
-

Gizarte Zerbitzuak: ( 95.000€)
Gizarte zerbitzuak eskubide subjetiboa direnez gero udalaren helburua izan beharko litzateke
laguntza behar duten herritar guztiei laguntza hori bermatzea. Zerbitzu hauen kudeaketa
mankomunidade baten bitartez egiten dugu. Beraz, erabaki asko mankomunitatearen plenoak
hartzen ditu.
Mankomunitate honen gastu estrukturalei erantzuteaz gain, emergentzia egoeran dauden
familiei emateko laguntzak ere kudeatzen dira hemen. Udalaren aportazioa biztanleriaren
araberakoa da. Aurten ere iazko kopuru antzekoa jartzea tokatu zaigu baina guk gastu
handiagoa jarri dugu helburu honekin:
o Herritarren eskaerak asko handitzen badira guk diru bat izan behar dugu eskaerei aurre
egiteko.
o Udal legeak aukera ematen digu, nahiz eta mankomunidadeak laguntzak ez haunditzea
onartu, gure herritarrei diruz laguntzea Eusko Jaurlaritzarekin akordio batera helduz.
Beraz, partida honen handitzea beharrizana duen inor koberturarik gabe ez uztea da.

-

Dirulaguntzak:2016. Urtean sortutakoak mantentzeaz gain beste barri bat sortzen da:
o UEMA: 7.440,17 euroko dirulaguntza emango zaio.
o Dirulaguntzak: poltsa bat sortzen da 5.000 €koa herritarrei tasak eta zergak ordaintzeko edo
bestelako zerbitzuak erabiltzeagatik udalak dirulaguntza desberdinak emateko deialdiak sortu

5. PUNTUA: udal aurrekontua 2019
a. Seigarren kapitulua:
-

PGOU: Plan Generala idazteko 2017an egindako kontratua ordaintzeko partida da. (50.000€).
Kontratua 2018an sinatu bagenu ere partida hau bianuala da beraz, kontratuaren zati bat
hurrengo urtean ordaintzeko konpromisoa hartu genuen.

-

Material erosketa:(15.000 €). Kontenedorak eta bestelakoak erosteko partida sortzen da udal
zerbitzuak hobotzeko erosi behar den materiala erosteko.

-

Eskolako patioa hobetzeko lanak:. (135.000€). Eskolan egin beharreko lanen artean dago patioa
hobetzeko lanen exekuzioa. 2017.urtean aterpea egiteko konpromisoa hartu genuen eta 2018.
urtean irisgarritasuna hobetzeko neurriak hartzeko konpromioa hartu genuen.
Kontutan izan behar dugu eskolaren haunditzea epe ertainera errealitate bat izango dela eta
beraz, urteetan egin gabe egin diren lan guztiak urtean urtean egiten joan behar garela.
Eskola komunitatea 60 ikasle izatetik azken urteetan 206 ikasle izatera pasatu da. Hazkuntza
honek eragin zuzena izan du eskolako beharrizanetan.
Egin beharreko lan hauek egiteaz gain, eraikinaren mantenimendua hobetzeko antolaketa
berria martxan jarriko dugu.

-

Irisgarritasuna: (50.000 €) Irisgarritasun plana onartu zen urriko osoko bilkuran. Beraz, urtean
urtean irisgarritasuna hobetzeko lanak egiteko konpromisoa hartu zuen udalak. Plana kontutan
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-

Proiektu barriak: GURE ETXEA (50.000€)

o Partida honen barruan sartu nahi duguGure Etxea lokala eraberritzeko
proiektuaren definizio. Eraikin honen kudeaketan egondako arazoak
bideratuta eta konponduta herriko nagusiekin lokala eraberritzeko planaren
inguruan konpromisoak hartu zituen udalak. Gainera abenduko osoko
bilkuran aho batez lokala eraberritzeko konpromisoa hartu zen. Honen
guztiaren ondorioz partida berri bat sortzea proposatzen da.
Partida honen helburua proiektua idatzi eta 2020an hartzen diren
erabakiak exekutatzea da.

