BILBOKO AURREKONTUAK 2011
Osotasunera zuzendutako Enmendakina

Desde las organizaciones políticas de Bilbao, Ezker Abertzalea, Eusko Alkartasuna y
Alternatiba, solicitamos la retirada del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2011, y
su devolución a la Junta de Gobierno de la Villa para su reelaboración según los
criterios que enumeraremos a continuación.
Justificación: El presupuesto es el principal instrumento de política municipal y el espejo
del modelo de gestión. La imagen que reflejan los presupuestos 2011 del Ayuntamiento
de Bilbao son de continuidad con el modelo de ciudad que se ha venido promoviendo en
los últimos años: Bilbao como objeto de consumo y lugar para el consumo.
En el actual escenario de crisis económica, medioambiental y de cuidados a la cual no
somos ajenas las personas que aquí habitamos, nos encontramos ante unas cuentas que
siguen apostando mayoritariamente por un modelo desarrollista que apuesta por la
construcción y el turismo a través del gasto desproporcionado en macro proyectos: San
Mamés Barria, La Alhóndiga, Abandoibarra, grandes eventos… que sacan de la agenda
municipal la posibilidad de generar tejido y construcción social de la mano de la
ciudadanía y que no tiene en cuenta las necesidades reales de los barrios, que es donde
vive la gran mayoría de la población de la ciudad.
La idea que nos quiere hacer creer el equipo de gobierno de Azkuna es que este modelo
de ciudad escaparate tantas veces premiado en tierras extranjeras y expuesto con
orgullo en el lejano Oriente, es la que va a hacer de motor económico y nos va traer
beneficios y repuntes en nuestras maltrechas economías. Sin embargo, opinamos que es
la inversión en otras cuestiones relacionadas con nuestra vida cotidiana las que mejor
ayudarían a hacer de motor económico, que evidentemente es otro que el que desea el
actual ayuntamiento.
Frente al Bilbao para turistas y congresistas que se impulsa desde PNV e IU, apostamos
claramente por la construcción de la ciudad para las personas que viven en ella. Creemos
necesario que se dejen de ver las infraestructuras como inversiones y, sin embargo, las
partidas presupuestarias para las personas como gastos. Invertir en educación, en
cultura, en deporte, en calidad del empleo, en igualdad de oportunidades y de trato para
todas las personas, en juventud, en participación… revierte en positivo para la ciudad,
haciendo que estas mismas personas se sientan partícipes de esas inversiones. Por otra
parte, de nuevo nos encontramos con un presupuesto con nula participación ciudadana
para su elaboración. En estos últimos 30 años poco o nada se ha avanzado para convertir
los presupuestos (no hablamos ya de su gestión) en algo abierto a la ciudadanía. Las
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experiencias en Bilbao se basan únicamente en decidir el calendario de las prioridades
de una lista de actuaciones, muchas veces decididas con anterioridad con un
presupuesto limitado y preasignado.
Esto difícilmente se puede llamar participación. Además, está condicionado a un espacio
concreto (el distrito) con unas organizaciones concretas (las que participan en ese
consejo de distrito), que no necesariamente son las que participan realmente en la red
que lo constituyen como barrio. Este modelo desarrollista de economía en el que entra
de lleno el ayuntamiento y la nula participación de la ciudadanía en la gestión municipal
de las cuentas, dan como resultado unas cuentas a las que ya estamos demasiado
acostumbradas las personas que vivimos en Bilbao:
•
•

Olvido de los barrios: continuando con el gasto inflado en el centro de Bilbao,
que en este último año ha tenido su ejemplo más escandaloso con la Alhóndiga
en el desproporcionado gasto que ha supuesto este macroproyecto.
Presupuestos antisociales: que no priorizan la inversión necesaria en la lucha
contra la exclusión, ni prioriza de ninguna manera todas aquellas inversiones que
reverterían de manera positiva en la ciudadanía.

Es además curioso, y muy preocupante por otra parte, la total falta de alternativa de los
partidos que en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao constituyen la oposición. El Partido
Popular y el Partido Socialista Obrero Español han negociado unas enmiendas parciales
ridículas -algo más 500.000 euros sobre un presupuesto de 500 millones- lo que deja
entrever bien a las claras, que no son ya sólo el PNV y EB los que carecen de ideas y se
enrocan en la ciudad de foto, sino que los otros dos partidos no poseen ni ideas, ni
capacidad para llamarse alternativa, y menos aún poseen un modelo de ciudad propio
que puedan ofrecer a la ciudadanía de Bilbao.
Esta es nuestra visión general de los presupuestos municipales de Bilbao y los
argumentos principales para su pleno rechazo y presentación de la enmienda a la
totalidad, en el convencimiento y el anhelo de un Bilbao diferente, dentro de una Euskal
Herria y un mundo diferente.

AURREKONTUAK 2011 – Bilboko Udala. Alternatiba, EA eta Ezker Abertzalearen ekarpenak

2

Finantzatzeko Partida berezirik behar ez duten
enmendakin eta erreklamazioak. Udaletxearen
Memoria Orokorrean ezartzekoak.

1. Enmendakina:
Aurrekontuen eztabaida-prozesuan, bilbotarren parte-hartzea bideratzea:
Aurrekontuen Egitasmo-proposamena Barruti guztietan eta eratuta dauden Kontseilu
guztietan (Kontseilu berdean, Emakumeen Kontseiluan, Gizartekintzako Kontseiluan...)
aurkeztea eta eztabaidatzea, eragile guztiei beren proposamenak aurkezteko aukera
emanez.
Prozesu hori amaitu ondoren, Udalbatzak aurkezturiko proposamenak eztabaidatuko
ditu eta Aurrekontuen behin-betiko Egitasmoa onartuko du.
Zergatia: Bilboko Udalaren Aurrekontuak inolako eztabaida sozialik gabe onartzen dira.
Bakarrik udal taldeek dute zuzenketak aurkezteko aukera.
Bilboko Udalbatzaren Araudi Organikoa ere ez da betetzen. Adibidez, 96.
artikuluak dio Aurrekontu Orokorraren Egitasmoa Barruti Batzordearen esku
utziko dela. Barrutietan ez da inolako eztabaidarik egon, eta horrela ezinezkoa
da Barrutietako ordezkariek beren proposamenak plazaratzea. Honengatik ezin
da onartu Barrutietara bidalitako oharra.

2. Enmendakina:
Azpikontratazio-politikaren aurka, enplegua sortzea:
Azpikontratazio guztiak aztertzea eta zerbitzu horiek udal langileen bidez emateko
prozesua abiatzea, hori baita sinaturiko enplegu-akordioan onartutakoa.
Zergatia: Memoria orokorrean jasotzen diren ardatzetako bat hau da: “herritarrei
zerbitzu onak eskaintzea, bizi-kalitatea ere ona izateari begira eta enplegua
sortzen laguntzea…”. Berriro ere, Egitasmoak ez du ardatz hori betetzen.
Zerbitzu horiek azpikontratazioen bidez egiten dira, eta horietan ematen den
igoera ez da zerbitzua hobetzeko, baizik eta enpresa horiek etekin handiagoak
lortzeko.
2011ko Aurrekontuko “Beste enpresa batzuek egindako lanak” atalari
128.498.552€ esleitzen zitzaizkion, udal-aurrekontuaren %25,76. Honi “Kapitaltransferentzietan” autobusak erosteko Bilbobus-erako kopurua (1.872.000€)
gehitu behar zaio. Orotara, 130.370.000€.
Kanpoko enpresek egindako lanei dagokien diru-kopurua handia da Obra eta
Zerbitzuetan, Gizarte Ekintzan, garraioan, Gazterian eta beste hainbat arlotan.
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Bilboko Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak azpikontratatuta daude. Hau da,
Bilboko Udal Gobernuak azpikontratazioa bultzatzen du, enpleguaren aldeko
politika bultzatu beharrean. Bilboko Udal Gobernuak nahiago du kudeaketa
publikoa esku pribatuetan uztea kudeaketa zuzena egitea baino.
Beste eginkizun asko ere kontraten bidez egiten dira: garbiketa, ekintza
soziokulturalak, etorkinentzako laguntza-zerbitzua, parke eta lorategien
zaintza, argiztapen-sistema, urgentziazko bizitokia eta abar.
Aurreko legegintzaldietan enplegu-akordioa aho batez onartu zen, baina ez
aurreko Udal Gobernuak ez oraingoak ez dute inolako asmorik enplegu-akordio
hori betetzeko, eta azpikontratazioa bultzatzen jarraitzen dute.

3. Enmendakina:
Etxebizitza duina edukitzeko eskubidea bermatzen laguntzea:
Udal Etxebizitzen salmenta prozesua etetea, udal etxebizitza berriak raikitzeko ardura
Erakundeak berak hartzea eta enpresa pribatuetan ez inbertitzea.
Zergatia: Bilboko Udalaren Aurrekontuak garatzeko oinarrizko ardatza Etxebizitza duina
edukitzeko eskubidea bermatzen laguntzea izan arren, Bilboko Udal
Etxebizitzen Erakundeak daraman politika ardatz horren kontrakoa da. Gure
ustez, etxebizitza edukitzeko eskubidea bermatzeko, ezinbestekoa da
Alokairuzko Udal Etxebizitzen parkea handitzea. Eta, horretarako, bi elementu
dira ezinbesteko:
1) Udal Etxebizitzak ez saltzea;
2) Udal Etxebizitza gehiago eraikitzea.

4. Enmendakina:
Genero ikuspegiak aurrekontu guztiak zeharkatzen dituela bermatzea:
“Aurrekontuak genero ikuspegiarekin” izeneko dokumentuan jasotako genero-eragina
aztertzeko programa guztiak dagozkien Sailetako Aurrekontuetan jasotzea.
Zergatia: Aurrekontuekin batera doan dokumentazioaren barruan, “Aurrekontuak
genero ikuspegiarekin” izeneko dokumentua agertzen da, baina Sailen eta
Udal Enpresen aurrekontuetan ez da islatzen bertan proposatzen den guztia
(hainbat programa sail batzuetan: Kultura eta Hezkuntza, Hirigintza eta
Ingurugiroa, Osasuna eta Kontsumoa, Emakume eta Garapenerako Lankidetza,
Zirkulazioa eta Garraioak, Hiritarrekiko Harremanak, Euskara, Alkatetzako
Kabinetea, Prentsa Kabinetea; eta Udal Enpresak: Surbisa, Udal-etxebizitzak
eta Lan Ekintza).
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Enmendakin Zehatzak

Enmendakin zehatzak, “Gastos por Secciones” dokumentua oinarritzat hartuta
1. Enmendakina:
Aholkulari kopurua murriztea:
Alkatetza: 00 1 6117 Programan, Kontratazioan, 35.000 murriztea.
Zergatia: Krisialdi une honetan justifikaezina da, aurrekontuaren zerbitzu orokorrak
behera doazen bitartean, aholkularien kopurua handitzea.

2. Enmendakina:
Alderdi Politikoen Aholkulari kopuru murriztea:
Alkatetza: 007 112 Programan, Talde Politikoak Programan, 120.000 murriztea
Zergatia: Krisialdi une honetan justifikaezina da, aurrekontuaren zerbitzu orokorrak
behera doazen bitartean, aholkularien kopurua handitzea.

3. Enmendakina:
Protokolorentzako Kantitatea murriztea:
Alkatetza: 007 1112 22602.Programan, Protokoloan, 100.000 euro murriztea.
Zergatia: Krisialdi une honetan justifikaezina da, aurrekontuaren zerbitzu orokorrak
behera doazen bitartean, protokoloan hainbeste diru xahutzea.

4. Enmendakina:
Alkatetzan Justifikatu gabeko kopurua murriztea:
Alkatetza: 007 1911 Programa “Kreditu globala” 1.350.000€ murriztea.
Zergatia: Alkatetzak justifikatu gabeko gastuetarako duen kopurua izugarria da,
horregatik programa horo beste arlo batzuetan programa zehatzak handitzeko
erabiltzeko proposatzen dugu.

5. Enmendakina:
Informazioaren Trataerarako Kopurua murriztea:
Alkatetza, 00 7 1214 227 Programa, programa 1,5 miloitan murriztea.
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Zergatia: Udal erakunde guztiek informazio kudeatzeko eta tresna informatikoak
berriztatzeko duten diru kopurua ikusita, justifikaezina da, 8 miloi baino
gehiago gauza berean gastatzea.

6. Enmendakina:
Publizitatea eta Propaganda kopurua murriztea:
Alkatetza: 007 22603, Publizitate programa, 500.000 € murriztea.
Zergatia: Krisialdi une honetan justifikaezina da, aurrekontuaren zerbitzu orokorrak
behera doazen bitartean, publizitatean hainbeste diru xahutzea.

7. Enmendakina:
Bilbao Next Enpresari transferentzia murrizketa:
Alkatetza: 007 43301, BILBAO Next Transferentzia Programa, 4.300.000 murriztea
Zergatia: Krisialdi une honetan justifikaezina da, aurrekontuaren zerbitzu orokorrak
behera doazen bitartean, hiriaren kanpo promoziorako hainbeste ditu
aurreikustea.

8. Enmendakina:
Bilbao 700 Fundazioaren aurrekontu murrizketa:
Kultura eta Hezkuntza 03 0 43602, BILBAO 700 FUNDAZIOra Transferentzia programa,
2.800.000€tan murriztea.
Zergatia: Bilbao 700 Fundazioak egiten dituen hainbat ekintzak, kultura sailak bere kabuz
zuzenean egin ditzake, eta murrizketa hori Kultura arloak beste gauza
batzuetarako erabili.

9. Enmendakina:
Bilbao 700 Fundazioaren aurrekontu murrizketa:
Kultura eta Hezkuntza 03 0 43602, Bilbao Jardin Programa, 352.000 murriztea eta
hurrengo bi urtetarako programa ere ezabatzea.
Zergatia: aurreko enmendakinak adierazitako murrizketaz gain “Bilbao Jardin” ekimena
erabat lekurik kanpo dago egungo egoera ikusita.

10. Enmendakina:
“Segurtasuna” Arloaren murrizketa:
Segurtasun Sailean, 06 0 22 Programa, 15 milioietan murriztea.
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Zergatia: Udaletxe honek segurtasuna errepresioarekin berdintzen du. Horrela ikusten
da azken urteetan sail honek izan duen aurrekontuan gorakadan, 2/3 handitu
baita. Gure ustez, errepresioan eta hiritarren artean delinkuentzia zantzuak
barreiatuz aparte, badago segurtasunean inbertitzeko beste modu bat, Ekintza
Sozial zuzena, eta horregatik proposatzen dugu murrizketa hau.

11. Enmendakina:
Surbisarentzako (eraikinen berritzerako)diru kopurua handitzea:
Hirigintza eta Ingurugiroa 02 0 43302, SURBISArako Transferentzia Programa, 510.000€
handitzea.
Zergatia: en momentos de crisis es absolutamente necesario colaborar con la ciudadanía
en la mejora de la habitabilidad de sus viviendas, aumentado poco a poco el
ámbito de influencia d Surbisa a todo Bilbao.
Procedencia: Partida reducida de Bilbao Next. (7. Enmendakina)

12. Enmendakina:
Aumento del dinero destinado a la inserción laboral en Lan Ekintza:
Enplegua, Gazteria eta Kirola Saila, 13 0 43308, LAN EKINTZA S.A.rako Transferentzia
programan, 700.000€ gehiago.
Zergatia: azken urte honetan langabezia igo dela azpimarratu behar dugu (iazko urriko
datuekin alderatuta 1.415 langabetu gehiago dago Bilbon 2010eko urrian,
%6,33 gehiago, beraz, diru kopurua ere handitu beharra dago.
Procedencia: Partida reducida de Bilbao Next . (7. Enmendakina)

13. Enmendakina:
Municipalización del Ascensor de Arangoiti:
Zirkulazio eta Garraioak Saila, 01 0 43305, FUNICULAR DE ARTXANDA S.A.rako
Transferentzia programa, 500.000€ gehitzea.
Zergatia: la situación del Ascensor de Arangoiti es insostenible, por lo que es necesario
proponer su municipalizacion y el estudio, rescate y municipalización del
Ascensor de Arangoiti.
Procedencia: Partida reducida de Bilbao Next. (7. Enmendakina)

14. Enmendakina:
Reducción del dinero destinado a parques y jardines:
Obrak eta Zerbitzuak sailan, 04 0 4325 Lorategiak Programa, 350.000€ murriztea.

AURREKONTUAK 2011 – Bilboko Udala. Alternatiba, EA eta Ezker Abertzalearen ekarpenak

7

Zergatia: Krisialdi une honetan justifikaezina da, aurrekontuaren zerbitzu orokorrak
behera doazen bitartean, justifikaezina da honetarako hainbeste diru
aurreikustea.

15. Enmendakina:
Aumento de la partida para la participación en los distritos:
Relaciones Ciudadanas 07 0. 4612, Programa Distritos y Participación Ciudadana,
aumento de 900.000 euros.
Justificación: en aras a lograr una mayor participación social en el ayntamiento y en los
presupuestos que este elabora, es necsario potenciar el área de participación
en los distritos para la elaboración de programas concretos de formación y
desarrollo.
Financiación: Partida Reducida de Bilbao Next (7. Enmendakina)

16. Enmendakina:
Tratu txarren biktimentzako laguntza handitzea:
Berdintasun, Lankidetza eta Hiritarrak Saila, 12 0 3138
Programa, 1.000.000€-ko diru-partida gehitzea.

Emakumeentzako laguntza

Zergatia: Azaroaren 25a “Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko
eguna” izan zen. Egun horretan Udalbatzak plazaratu zuen agiriko esaldi hauek
oso adierazgarriak dira:
“Indarkeriaren biktimak ez dira bakanak eta ustekabekoak, jendartearen
antolaketa hierarkikoaren ondorio zuzena baizik, egiturazko egoeraren
ondorio. Guztiona da horri guztiari aurre egiteko ardura eta instituzioetatik,
bereziki, halako gertaerak jazotzen direnean, ezin diegu bizkarra eman.
Erasoak salatu eta prebentzioa lantzeaz gain, indarkeria txoko eta
momentu guztietan eman eta jendartean dugun eredu patriarkalak eragiten
duela nabarmentzea ezinbestekotzat dugu.
(…) Norbere burua zuritu eta egoera isiltzeko legeez eta sasi prebentzioaz
haratago, premiazkoa dugu eragingarriak izango diren bideak irekitzea,
egiturazko arazoari aurre egiteko.”
Finantzazioa: “Kreditu globala” Alkatetzako atala (1911 Programa) ateratakoa. (4.
Enmendakina)

17. Enmendakina:
III. Berdintasun Plana martxan ipintzea:
Berdintasun, Lankidetza eta Hiritarrak Saila, 12 03 2 Sailean programa berria ezartzea, III.
Berdintasuna plana 180.000 €ekin.
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Zergatia: Berdintasun, Lankidetza eta Hiritarrak aurrekontuan emakumeentzako
programei 875.590€ soilik esleitzen zaizkie. Erabat onartezina da. Are gehiago:
“II. Berdintasun-Plana”k hala gomendatzen duen arren, ez dago “III.
Berdintasun-Plana” garatzeko partida berezirik.
Finantzatzeko bidea: Bilbao Nexteko murrizketatik (7. Enmendakina)

18. Enmendakina:
Reducción en Mejora en edificios municipales:
Obra eta Zerbitzuak Saila, 04 0 4327 Programan, 1.500.000 eurotako beherakada.
Zergatia: Udaletxeko sail gehienek dute horrelako partida berezia, eta gure ustez,
jasangaitza da, hiritarrek arazoak dituzten momentu honetan, udaletxeak
horrelako dirutza gastatzea, egun ematen den zerbitzua nahiko ona denean.

19. Enmendakina:
Aumentar la protección social de la ciudadanía:
Gizarte Ekintza 080 31, Programa SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL, aumentar en 6,5
millones de euros.
Justificación: Tanto la acción social de base, como los menores, personas mayores, y la
inserción social, es claramente insuficiente, y a pesar de no llegar al mínimo
necesario por persona, se trata de mejorar en la medida lo posible su situación
cara a 2011.
Finantziazioa: Bilbao Nextetik egindako murrizketa (7.enmendakina) eta Fundacion 700
murrizketa (8.eta 9. enmendakinak)eta 2 milioi Segurtasuna sailaren
murrizketatik (10. Enmendakina).

20. Enmendakina:
Larrialdiko bizitokiak. Etxegabekoentzako Exijentzia Gutxiko 24 orduko aterpe iraunkor
eta integrala:
Gizarte Ekintza 080 31, aurreko enmendakinari lotua, enmendakin berezia da hau. 3136
Programaren (Urgentziazko Bizitokia) 1.500.000 euro jartzea.
Zergatia: Argi dago aurreikusten den gastu hau ez dela nahikoa etxerik gabekoen
egoerari aurre egiteko. Horrexegatik, eta 2003ko abenduaren 2ko Foruarauaren 17.2.c) artikuluan zehaztutako “gastuak ez izatea nahiko
beharrizanetarako” ez-betetzean oinarrituz aurkezten dugu erreklamazio hau.
Finantzatzeko bidea: “Udal egoitzak. Altzariak eta ekipamendua” 4327 Programa
murriztea. (18. Enmendakina)
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21. Enmendakina:
“Etxez etxeko zerbitzurako laguntzak” “Etxebizitza komunitarioetako laguntzak” “Kalean
esku-hartzea” programak handitzea:
Gizarte Ekintza 080 programei 1.550.000 € gehiago dedikatzea, ehunekoetan era
banaturik.
Zergatia: Urtez urte murrizketak jasan dituzte progranak dira hauek, eta helburua
kalitatezko zerbitzia esakinztea denez, azken urteerako murrizketek laguntza
jasotzen duten hiritar kopurua jaitsi eta interbentzio denbora ere murriztu da.
Finantzatzeko bidea: “Aholkulari” (1. Eta 2. Enmendakinak) eta “Segurtasun” Sailatik
eratorrita (10. Enmendakina)

22. Enmendakina:
Murrizketa Eraikinetan:
Ekonomia eta Ogasuna Saila, 09 0 6112 partida, Eraikinen eskuraketak/eraikuntzak
Programatik, 1.300.000€ kentzea.
Zergatia: Azken urteetan lar diru dedikatu du udaletxeak “bere” eraikuntzetarako,
hiritarrak ahaztuz, gure proposamena diru hau beste helburu sozial
batzuetarako erabiltzea da.

23. Enmendakina:
Inmigrazio arloko erakundeei laguntzak gehitzea :
Berdintasuna, Lankidetza eta Hiritarrak Saileko 12 0 3134 Inmigrazio Programa,
1.300.000€tan handitu.
Zergatia: Inmigrazioan lan egitne duten erakundeei zuzendutako laguntza urtez uste
nurrizten joan da, eta Bilbon gero eta etorkin gehiago daudenez, eta haiek ere
eskubide guztiak izan behar dituzte, hemengoek bezalaxe. Hori kontuan
harturik, argi dago ezinezkoa dela planteatzen den diru-kopuru horrekin
etorkinen eskubideak bermatzeko neurriak hartzea.
Finantzazioa: Eraikinetan aurreztutakoa erabili (22. Enmendakina).

24. Enmendakina:
%0,7a Garapenerako bideratzea:
Berdintasuna, Lankidetza eta Hiritarrak Saileko 12 0 324 Garapenerako Lankidetza
aumentar en 600.000
Justificación: El ayuntamiento tiene el compromiso de llegar al 0,7% que en la actualidad
no dota de manera suficiente.
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Financiación: Protokolo eta Publizitatean hartutako kopurua (3. eta 6. Enmendakinak)

25. Enmendakina:
Informatikarako Aplikazioak murriztea:
Alkatetzan, 007 1214, Informatikako aplikazioak Programa, 460.000 €tan murriztea.
Zergatia: Nahiz eta Memoria Orokorrean guztia zentralitatuko dela adierazi,
aurrekontuaren azterketa sakonean udaletxeko sail gehienek aplikazioetarako
aurrekontua berezia dutela agertzen da, beraz, ez da beharrezkoa hau
zentralizatzea.

26. Enmendakina:
Auzoan bertan kirola egiteko aukera bermatzea:
Enplegua, gazteria eta Kirola Saila, 13 0 4521 43311 Bilbao Kirolak erakundeari 460.000
gehitzea.
Zergatia:Urteko egun askotan, Bilbon dauden frontoi gehienak erabilezinak dira, estalita
ez daudelako eta ilunak direlako. Ezinbestekoa da frontoiak estaltzen hastea,
herritarrek erabili ahal izateko. Frontoi guztiak estaltzeko eta azpiegitura ona
izateko urte batzuetarako plana diseinatu behar da.
Finantzatzeko bidea: Cimubisatik murriztutako kantitatea. (25. Enmendakina)

27. Enmendakina:
Auzo bat, Polikiroldegi bat:
Enplegua, Gazteria eta Kirola Saila, 13 0 4521 43311 Bilbao Kirolak erakundeari Urtero
6.000.000 gehitzea.
Zergatia: Bizi kalitatea garraio publiko zein azpiegituretatik haratago doa. Bizi kalitateaz
hitz egiten dugunean, bizi garen auzoan bertan kirola egiteko aukera ere
kontuan hartu behar dugu. Gaur egun, hiru barrutitan (Uribarrin, Santutxun eta
Indautxun) biztanleek ez dituzte bermatuta bizi diren barrutian kirola egiteko
aukera eta eskubidea. Kiroldegien sarea handitu behar da, auzo guztietan
kiroldegia egongo dela bermatzeko. Helburu hori lortzeko, urte batzuetarako
plana diseinatu behar da.
Finantzako bidea: Segurtasun Sailatik 4 milioi (10. Enmendakina) eta Kreditu Berezia (2
milioi-53. enmendakina).

28. Enmendakina:
Espainiako itzuliaren diru kentzea:
Bilbao Kirolak OAL, 6.3.1 Programa 4521 Espainiako Itzuliari harrera egiteko onartutako
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120.000 euro bertan behera uztea.
Zergatia: Bilboko Udal Gobernuak planteaturiko 10 ardatzen artean ez dago lekurik Bilbo,
gure herria, Euskal Herriaren eraikuntzan kokatu ahal izateko. Alderantziz,
herritar askori min egiten dion espainiartasuna bultzatzeko partidak onartu
dituzte.

29. Enmendakina:
Bilboko Gazte plana sortu:
Enplegua, Gazteria eta Kirola Sailean, Programa berri bat sortu 22753 partida handituz,
Gazte Plana deritzona 120.000 eurorekin.
Zergatia: Udaletxeak, eta gazteria Sailak bereziki, bertan behera utzi du gazte
partehartzea eta inplikazioa bermatu eta bultzatzeko edozein ekimen, eta
gazteria, hiritar guztiak bezala, subjektu pasibo bezala hartzen ditu. Horregatik
funtsezkoa da, beharrezkoak diren politikak, gazteentzat, baina are gehiago,
gazteekin egitea.
Finantziazioa: Bilbao Kirolatik Espainiako itzuliari kendutakoa erabiltzea. (28.
Enmendakina).

30. Enmendakina:
Bidegorrien plana betetzea eta handitzea:
Hirigintza eta Ingurugiroa Sailean 02 0 601 Bidegorri Programa, 450.000 €tan partida
handitzea.
Zergatia: Alboko hiriarekin alderaturik, Bilbon izugarrizko defizita daukagu bai kale
atseginen arloan (erdigunean izan ezik) eta bai bizikletaren erabileraren arloan.
Hori gutxi balitz, hurrengo ekitaldirako aurrekontuetan erabat murriztu dira
behar horiek asetzeko diru-partidak. Kale atseginak auzoetara zabaltzeko eta
auzoak eta hiriko gunerik garrantzitsuenak lotzeko bidegorri plan integralak
egin behar dira.
Finantzatzeko bidea: Alkatetzaren Informazioaren Trataera (5. Enmendakina)

31. Enmendakina:
Lehen mailako ur-sarea eta saneamendu-sarea berritzea eta hobetzea:
Obra eta Zerbitzuak, 04 0 44, Sarea eta Saneamendu Programa 1.500.000€tan handitzea
eta urte anitzeko kreditua sortzea.
Zergatia: Bilboko ur-hornidurako sarearen egoera larria da. Sare osoaren batez besteko
adina 35 urte da; materialak zahartuta daude (burdinurtu grisezkoak edo
fibrozementuzkoak dira); sareak ezin dio eutsi gehiegizko presioari; sarritan
egiten diren obrek eragina dute hoditerian.
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Finantzatzeko bidea: Alderdien Aholkulari (2. Enmendakina), Informazioaren Trataeratik
kendutakoa (5. Enmendakina) eta Lorategietatik (14. Enmendakina) hartuta.

32. Enmendakina:
Etxebizitza hutsak alokairuan ematea:
Hirigintza eta Ingurugiro Arloan, 020, “Etxebizitza hutsak” programa berria sortzea eta
horretarako 10 milioi euro esleitzea.
Zergatia: Udal Etxebizitzen memorian, Bizigune programaren bidez 200 etxebizitza huts
merkatura ateratzea proposatzen da. Kontuan hartuta Bilboko Udalak berak
emandako datu ofizialen arabera Bilbon 15.346 etxebizitza huts daudela,
proposamen hori guztiz eskasa da. Bilboko Udalak programa berezi bat
bultzatu behar du hutsik dauden etxebizitzak alokairuan emateko.
Finantzatzeko bidea: Etxebizitza hutsek ordaindu behar duten IBI zerga 5 aldiz handiagoa
izatea proposatzen dugu.

33. Enmendakina:
Barrutietarako diru-kopurua handiagoa eta orekatuagoa izatea:
Obras y Servicios 04 0 5111, Bide Azpiegitura Programa, 16 miloi eurotan handitzea.
Zergatia: Auzoak hobetzeko diru-kopuruak jaitsiera egin du, bai goi auzoetan
inbertsioetan, bai auzoetarako plan berezietan, bai ezohizko eta beste
inbertsioetan.
Finantziazioa: Kreditu berezia eskatzea. (53. Enmendakina)

34. Enmendakina:
Udal liburutegi bat auzo bakoitzeko:
2010ko liburutegi berri bi sortzeko 1.000.000€ inbertitzea.
Zergatia: Irakurtzeko ohitura sustatzea eta liburutegiak nahiz artxibategiak kudeatzea
ezinbestekoa da bestelako hiritar kultura sortzeko. 2007tik hona erdira jaitsi da
aurrekontua arlo honetan. Udal liburetegi barnean dauden 14 zentruen sare
hori handitu egin behar da, auzo guztietan liburutegia egongo dela
bermatzeko.
Finantzatzeko bidea: Goi-kargu eta aholkularien soldatak ia % 20 jaistea (1.000.000)

35. Enmendakina:
Kultura programazioa auzo guztietan:
Hezkuntza eta Kultura saila, 03 9 45, 2.000.000€ euroko kultura partida berezia sortzea,
Barruti guztien artean banatzeko eta bakoitzak kudeatuko duena.
AURREKONTUAK 2011 – Bilboko Udala. Alternatiba, EA eta Ezker Abertzalearen ekarpenak

13

Zergatia: Kultura deszentralizatu eta herri-kultura bultzatu nahi badugu, Barrutiek
kultura ekimenak bideratzeko diru-kopuru nahikoa izan behar dute, eta beraiek
kudeatu behar dute.
Finantzatzeko bidea: Segurtasun Sailatik 2 milioi (10. Enmendakina).

36. Enmendakina:
Auzoetako jaiak bultzatea:
Turismo eta Jaiak, 10 0 4616 Programa, 970.000 eurotan Programa handitzea.
Zergatia: Kultura deszentralizatu eta herri-kultura bultzatu nahi badugu, auzoek kultura
ekimenak bideratzeko diru-kopuru nahikoa izan behar dute, eta beraiek
kudeatu behar dute. Eta auzoetako jaiak kultura ekimenak dira; ez dira esparru
publikoa okupatzea.
Finantzatzeko bidea: “Guggenheim turismo bulegoa eta ekipamendua” (7511 Programa),
San Agustineko udal egoitza” (4327 Programa) eta “Altzari zentralizatuen
erosketa/Udala” (6113 Programa) atalak murriztea.

37. Enmendakina:
Euskararen plan Estrategikoa sortu eta garatzea:
Euskera Saila, 11 0 4512 partidan 4 miloi euro gehitzea eta Urte batzuetarako kreditua
sortzea, datorren urtean 8 eta hurrengoan 12 miloi izan arte.
Zergatia: Pertsonal-gastuak (goi-kargudunenak eta funtzionarioenak) eta ondasun
arrunten eta zerbitzuen arloko gastuak (errentamenduak; konponketak,
mantentze-lanak eta artapena; materiala, hornidurak eta bestelakoak)
kenduta, 956.800€ soilik gelditzen dira. Horixe da Udalak euskara sustatzeko
erabiltzen duen dirua, 2009ko udal-aurrekontuaren %0,19. Diru-kopuru
horrekin ezinezkoa da Bilbon euskara bultzatzea, Bilboko Udalak bere ardatzen
artean jasotzen duen bezala.
Finantzatzeko bidea: Segurtasun Sailetik 4miloi hartzea (10. Enmendakina)

38. Enmendakina:
Hezkuntza eraikinak hobetzea:
Kultura eta Hezkuntza sailean, 0 30 4221 2 ERAIKINEN ETA BESTELAKO ERAIKUNTZEN
IRAUNARAZPENA Programa, 2.800.000€ gehitzea.
Zergatia: Egun udaletxeak bere ardurapean dituen lehen hezkuntzako eskolak mantendu
eta hobetzeko dagoen dirua gutxiegi da, eskola bat baino gehiagoren kexek
adierazten duten bezala.
Finantziazioa: Kreditu berezia. (53. Enmendakina)
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39. Enmendakina:
Haurreskola kopurua eta plaza kopurua handitzea:
Kultura eta Hezkuntza Saila, 0 30 4221 6 Partida haurreskolentzako 1,5 miloi euro
handitzea. Datorren urtean 4 haurreskola berri prestatzeko.
Zergatia: haurreskola sarea handitu egin behar da, auzo guztietan haur-eskola egongo
dela bermatzeko. Helburu hori lortzeko, urte batzuetarako plana diseinatu
behar da.
Finantzatzeko bidea: Segurtasun Sailetik (10. Enmendakina)

40. Enmendakina:
Hezkuntza eta Kultura saileko Propaganda zerbitzua murriztu:
03 0 22603 partidan Publizitatea, 250.000€tan murrizketa.
Zergatia: Krisialdian dirua hiritarren beharrei zuzenduta egon behar da, eta ez
propaganda egiteko.

41. Enmendakina:
Haur-eskolak Partzuergoko haur eskoletako jantoki zerbitzua bermatu:
Kultura eta Hezkuntza Saila, 03 0 4221 227 Hezkuntza Zerbitzuak partida 250.000€
handitzea Haur-eskolak Partzuergoko haur eskoletako jantoki zerbitzua mantentzeko.
Zergatia: Kalitatezko zerbitzua aldarrikatu behar dugu haur-eskola guztietarako, eta
jantokia kalitatezko zerbitzu honen barruan kokatu behar da. Horrexegatik udal
gobernuak hartutako konpromisoa errespetatu behar du eta janari zerbitzua
matrikulan eskaintzen zuen moduan mantendu behar da
Finantzatzeko bidea: Hezkuntza eta Kultura Sailean aurrekontuan dauden publizitate eta
propagandarako 250.000€ murriztea. (40. Enmendakina)

42. Enmendakina:
Gizarte eta Hezkuntza laguntzako tailerrak hirian zabaldu:
Kultura eta hezkuntza Sailean, 03 0 4221 partida 150.000 eurotan gehitzea, Programa
auzo guztietara heltzeko.
Zergatia: Ikasteko zailtasunak, absentismoa, moldatu ezina eta bestelako arazoak
dituzten DBHko eta Lehen Hezkuntzako azken zikloko ikasleei zuzendutako
eskolaz kanpoko izaera duen Hezkuntza eta Gizarte arloko Laguntza Programa
da, eta haren helburua zailtasun horiek arintzea da, ikasleek beren ezagutzak
hobetu eta jarrerak alda ditzaten.Tailer horiek ez daude auzo guztietan, ezta
Barruti guztietan ere. Beraz, bada garaia auzo guztietan zabaltzeko.
Finantzatzeko bidea: Segurtasuna Sailatik (10. Enmendakina)
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43. Enmendakina:
Euskal Herritik kanpo preso sakabanatuta dauden bilbotarren senideei laguntzea:
Alkatetza, Zerbitzu Orokorretako Alkatearen Kabinetean Presoen Senideei Laguntzeko
Programa berria sortzea eta horretarako 100.000€ esleitzea.
Zergatia: Bilboko preso politikoen kopurua 80 inguru da. Gehienak espainiar Estatuko
kartzeletan sakabanatuta daude, eta 12 frantziar Estatuan, etxetik 400 km-ra
batez beste. Horren ondorioz, senide bakoitzak hilean 2.000 euro baino
gehiago gastatu behar ditu senide presoa ikusi ahal izateko.
Bilboko Udalak gure herrian dauden sufrimendu guztiak desagerraraztearen
alde lan egin behar du, urtero Bakearen aldeko Astea antolatzen duen
bezalaxe. Ildo horretan, preso politikoen senideek jasaten duten sufrimendua
arintzeko neurriak hartu beharko lituzke. 2005eko irailean egindako Osoko
Bilkuran, presoen sakabanaketaren kontra agertu zen Bilboko Udala.
Erreklamazio honen bidez hauxe eskatzen dugu: sakabanaketak presoen
senideei sorturiko kalte ekonomikoei aurre egiteko neurriak har ditzala Bilboko
Udalak.
Finantzatzeko bidea: Alkatetzan Justifikatu gabeko Kreditua (4. Enmendakina)

44. Enmendakina:
Posta bidalketak murriztea:
Bilbao Kirolak OAL, 22202 (envíos postales) 400.000€ murriztea.
Zergatia: Egun, teknologia berriak gehiago erabili beharko genituzke horrelako
kudeaketa bideratzeko.

45. Enmendakina:
Kanpo- kontratuak murriztea:
Bilbao Kirolak OAL, 22704 partida, contratos subarrendados a terceros programa,
400.000€ murriztea.
Zergatia: Memorietan egindako kontratazioari kritika bera.

46. Enmendakina:
Instalación de equipos fotovoltaicos en polideportivos municipales :
Bilbao Kirolak SA Inbertsioak 800.000 eurotako partida berria sortzea.
Zergatia: Luzera begira dirua aurrezteaz gain, udaletxe adibide izan behar da arlo
honetan.
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Finantziazioa: Posta bidalketak eta kontratuak murriztearen ondorioz (44. Eta 45.
Enmendakinak)

47. Enmendakina:
Euri-ura aprobetxatzeko ikerketa:
Bilbao Kirolak SA.ri 20.000€ Ikerketa Partida sortzea.
Zergatia: Ikerketa egitea beharrezkoa da, futbol zelaiak hobetzeko eta garbiketa orokorra
burutzeko helburuarekin gerorako bileta eta aprobetxamendu sistemak

ezartzeko. Neurri honek kudeaketa ekonomikoaren ikuspegitik aurreztea
suposa lezake, eta ingurugiroaren onurako ere oso garrantziatsua izan daiteke
Bilbao Kirolaek kudeatzen dituen eraikinen zabalera ikusita.
Finantziazioa: Bilbao Basketen murrizketa (48.enmendakina)
48. Enmendakina
Bilbao Basketentzako partida murriztea:
Reducir al 50% de la cantidad destinada al Bilbao Basket , 240.000.
Zergatia: Es necesario reducir la subvención directa a equipos deportivos profesionales
que disponen de multitud de posibilidades de patrocinio, frente al fomento del
deporte aficionado que es la labor real de la institución local.

49. Enmendakina
Kirol Instalakuntzak kudeatzeko Kirol sarea sortzea: 200.000€
Zergatia: Bilbao Kirolak SA-aren barruan kirol instalakuntzen erabileraren inguruko arau,
kudeaketa sistema eta hobekuntza programa berria sortzea. Egun taldea askok
erabiltzen dituzte instalakuntzak eta batzuetan kudeatzeko zailtasunak ere.
Finantziazioa: Bilbao Basketi murriztutako dirulaguntza. (48. Enmendakina) la utilización
de la instalaciones deportivas.
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50. Enmendakina
Participación de la mujer en el asociacionismo deportivo.
Bilbao Kirolak S.A. Nueva partida de 20.000€.
Justificación: La realización de un informe anual de la participación de la mujer en los
clubes que realizan su actividad en Bilbao Kirolak para su promocion, y además
difundir el valor de la mujer en los clubes y entramados deportivos.

Finantziazioa: Bilbao Basketen murrizketa (48.enmendakina)
51. Enmendakina
Difusión y promoción de las selecciones nacionales de Euskal Herria.
Asignar enel presupuesto de Bilbao Kirolak destinado a eventos y actividades deportivas
(2009/109) una cantidad fija anua de 100.000€
Justificación: Es necesaria la creación de una red de adeptos a la oficialización de las
selecciones vascas en Bilbao y con ello la creación de una nueva línea de
subvención dedicada a entidades que fomenten la oficialidad de las selecciones
vascas.
Financiación: Credito global de alcaldía: (5 .enmendakina) a Bilbo Kirolak OAL.

52. Enmendakina
Creación del instituto de observación de la actividad física en Bilbao:
Enplegua, Gazteria eta Kirola Saila, 13 0 4521 43311 Bilbao Kirolak 300.000 gehitzea.
Justifikazioa: Azken urteetan kirol arloak izandako gorabeherak, kudeakera orokorrean,
azpiegituretan edota udaletxe , enpresa pribatu eta foru aldundien arteko
konpetentziek, noraeza ekarri dute osasun, kultura eta hezkuntzarako hain
garrantzitsua den arlo honetan. Horregatik, Bilbon aintzindari izango litzateke arlo
honen sortze proposatzen dugu.
Finantziazioa: Kreditu berezia eskatzea. (53. Enmendakina).
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53. enmendakina
Inbertsio Produktiboak bultzatzeko Kreditu berezia:
20,8 milioi eskatzea kreditu berezia sortuz, Barrutietarako inbertsioak (16 milioi-33.
Enmendakina) Eskoletako inbertsioak (2,8 miloi-38. Enmendakina) eta Kirolan inbertsioa
egiteko (2,3 miloi-27. eta 52.Enmendakinak).
Zergatia: Aurrekontua ez da soilik gastuen moldatzea, diru sarrerak ere kontuan hartu
behar dira, baina momentu honetan, ixilpeko kudeaketa denez hori, Kreditua
eskatzea dugu irteera bakarra.

Bilbon 2011ko Abenduaren 14an
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