Tokiko Agenda 21 Batzordearen 2014ko urriak 23ko bileraren ondorio nagusien
sintesia
Honako puntuen berri eman da: 1.1. Udalsarea 21aren Batzorde teknikoa
Galdakaon; 1.2. Hondakinak Ekitaldea; 1.3. Telefonia mugikorreko antenen Ekitaldea;
1.4. Kontsumo txikiko bonbillak; 1.5. “Energia elektrikoaren merkaturatze-tarifak herri
administrazioan eta aplikazio teknologiko berriak bide publikoan” jardunaldia; 1.6.
Faktura elektrikoaren optimizazioa; 1.7 Ebaluazio eta Jarraipen programa; 1.8.
Data4action.
Lankidetza hitzarmena Ambilampekin: ez da onartu lanparak biltzeko elkarrekiko
hitzarmenaren aukera. Luminarietarako hitzarmenaren aukera Udal bakoitzak
kudeatuko du banaka.
Bilketa organikoari buruzko Informazio Plana: hurrengo asteetan egingo diren
ekintzak honakoak dira: autokonpostaje, prestakuntza eta materialen banaketa
tailerrak (2 ordukoak; nahitaez joan behar da); bosgarren edukiontziari buruzko
tailerrak, material banaketa eta erabiltzeko jarraibideak: zer bota eta zer ez, poltsa
konpostagarrien nahitaezko erabilera, etab.; sendotze kanpaina urte amaieran, beste
buzoneo bat eta tailer gehiago eginez; kontaktua ekoizle handiekin.
Hondakin organikoak bildu eta garraiatzeko zerbitzua: bilketa eta garraio
zerbitzua U.T.E. Fomento de Construcciones y Contratas - GMSM Medioambiente
ABEEri esleitu zaio 45.408,80 €-an, gehi BEZaren %10i dagozkion 4.540,88 €
gehiago; guztira: 49.949,68 €. Aurreikuspenen arabera, datorren astelehenean (urriak
27) jarriko dira edukiontziak eta abiaraziko da zerbitzua. Bilketa astelehen eta
ostegunetan egingo da, 08:00etatik aurrera. Udan (07/01etik 08/31ra) eta Gabonetan
(12/15etik 01/15era), astean hiru bilketa egingo dira, aurreikuspenen arabera.
Hondakinak biltzeko kontratuak bateratzeko laguntza teknikoa: kontratua U.T.E.
Ekoiure – Inguru - Cimas ABEEri esleitu zaio behin-behinean, 19.500 euroan, gehi
BEZari dagozkion 4.095 euro; guztira: 23.595 euro.
Proiektua: Ekosistema hezeetako eta ibaietako fauna eta flora autoktonoak
hobetzeko ekintzak: Urduñan dagoeneko egindako jardunaldien berri eman da:
anfibioentzako urmael bat egin zen (urriak 11); eta Arrigorriagan egindakoena:
Helianthus tuberosus, Pataca, espezie exotikoa desagerrarazi zen, eta aurreko
urtean egindako landaketaren jarraipena egin zen (urriak 18). Azaroan egingo diren
jardunaldiak honakoak dira: 8an, Arakaldon (Usilarra ingurua), eta 15ean, Galdakaon
(Máximo Moreno parkea).
Lankidetza protokoloa URArekin: hurrengo bileran erabakiko da.
Eskaintza. URA. Landaketa jardunaldiak: erabaki da aztertzea ea ikastetxeek
interesa duten ekintza hauetan parte hartzeko, eta ekintza-eremuen proposamena
zehaztea.
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Berringurumena 2014: Udalsarea 21ek “Nerbioi-Ibaizabal, eskualde adimenduna”
proiektua onartu du, eta 12.600 €-ko diru-laguntza emango dio, hau da, kostuaren
%90, BEZ gabe.
Zerbitzu Ekosistemikoen proiektua: proiektu pilotu honen xedea da zerbitzu
ekosistemikoen tresnaren aplikagarritasuna eta erabilgarritasuna testatzea udal
mailan, irizpide edo adierazle gisa sartzeko.
Hondakinen Prebentizioarako Europako Astea: Konpostegira bisita gidatua
antolatu da, azaroak 18rako, ostirala, 16etan.
Batzordearen hurrengo bilerak: azaroak 20, osteguna, 9:00etatik 11:00ak arte eta
abenduak 18, osteguna, 9:00etatik 11:00ak.

