Tokiko Agenda 21 Batzordearen 2018ko ekainaren 21eko bileraren ondorio nagusien
sintesia
Hondakinak biltzeko zerbitzua: Gai hauek jorratu dira: edukiontziak garbitzeko
egutegia, Trantsizio Plana betetzeari buruzko txostena, 2018ko zerbitzuaren kostuen
azterketa egitea, Arrigorriaga zerbitzuari gehitzeko prestaketak, JAG errekurtsoa,
adjudikazioa ezeztatzeagatiko indemnizazio eskaria eta ordenantza.
Erantzukizun zibileko asegurua: Erantzunkizun Zibileko Asegurua kontratatzeko
baimena eman da.
Industrialdeetan hondakinak kudeatzeko proiektua:
pausoak eta hurrengo zereginak azaldu dira.

Emandako lehenengo

Tamaina
handiko
hondakinak
biltzeko
zerbitzua:
Gaur
egungo
adjudikaziodunarekin erabaki da kontratua 4 hilerako luzatzea, zerbitzu berria hasten
denera arte, hau da, urriaren 1era arte.
Etxeko olioa jasotzeko kanpaina: Etxeko olioa jasotzeko kanpainaren berri eman
da.
Tamaina txikiko etxeko hondakin gaiak berrerabiltzeko zerbitzuaren hitzarmena
luzatzea: Beste 5 urtez luzatzea erabaki da.
Euronet 50/50 2018-2019 ikasturtea: Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako
ikastetxe publikoetara bidalitako gonbidapenaren berri eman da, zeintzuek aurreko
urtean parte-hartzeko eskariari uko egin zioten. Horrez gain, gaur egun parte hartzen
ari diren ikastetxeetan proiektua mantentzeko laguntza teknikoaren aurrekontuaren
berri ere eman da.
Figura juridikoa berrikustea: Azterketaren ondorioak laburbildu dira. Lehenetsi den
aukerari eta hurrengo bileraren egutegiari buruzko erabakia bidaltzea adostu da.
2017ko memoria: Onartu egin da eta paperean entregatu da.
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalen eta udalen arteko lankidetza hitzarmenei
buruzko jarraipena egitea: Jarduera eta kudeaketa planaren txostena onartu
ondoren hitzarmenen jarraipena egiteko konpromisoa bete da.
Langileak aukeratzeko prozesua: Mezu elektroniko bidez bidaliko da aztertu
dezaten eta hobekuntza iradokizunak jaso daitezen, ekainaren 29ra (ostirala) arte.
Langileak aukeratzeko prozesuan laguntzeko eta prentsan iragarkiak argitaratzeko
enpresa bat kontratatzea onartu da. Kontratazio mahaiaren kideak baita ere.
Laguntza publikoak: EVE energia berriztagarrien inbertsioak egiteko eta DMAPTV
garapen jasangarria sustatzeko ekintzetarako. Bulegoak Eskola Agenda 21eko
laguntzak eskatuko ditu.
Informazioak: Botere eskualdaketa egoera; Erosketa eta kontratazio publiko
berdeari buruzko informazio bilera eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017
Legea; Bisita TECMAra.
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Beste gai batzuk: Batzordearen hurrengo bilerak: Osteguna, irailak 20, 09:00etatik
11:00ak arte; Osteguna, urriak 18; Osteguna, azaroak 22; Osteguna, abenduak 20.
Lankidetza hitzarmena URArekin: Hitzarmenaren xedea argitu da eta 2018ko
planifikazioa gauzatzeko jarduketa proposamenak eskatu dira.

