Tokiko Agenda 21 Batzordearen 2014ko uztailak 17ko bileraren ondorio nagusien
sintesia


Honako puntuen berri eman da: 1.1. Mugikortasunaren Europako Astea; 1.2.
Tokiko Agenda 21en ebaluazioa eta jarraipena; 1.3. Satelite bidezko banda zabalari
buruzko bilera; 1.4. Udalsarea 21en Batzorde Betearazlea; 1.5. BEZ kitapena, 2013;
1.6. BFAren diru-laguntza, frakzio organikoa.



2014ko bigarren kuota: Etxeko hondakinen frakzio organikoaren bilketa eta garraio
zerbitzuaren kontratazioari dagokionez, Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga,
Etxebarri, Orozko, Ugao-Miraballes eta Zaratamo Udalei 2014ko bigarren kuota
eskatzea onartu da, urria-abenduan tarterako, bai eta hondakinak biltzeko kontratuak
bateratzeko Laguntza teknikorako ere, ondorengo Udalei: Arakaldo, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Etxebarri, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo eta Zeberio.



Hondakinak biltzeko kontratuak bateratzeko laguntza teknikoa: kontratazioa
abian jartzea erabaki da.



Zerbitzu-kontratuen eskualde-bateratzeari buruzko bide-orria: Abandonatutako
animaliak biltzeko zerbitzuaren lehiaketa uda ostean abian jartzea erabaki da, eta
igogailu, alarma eta su-itzalgailuen mantentze zerbitzuak, berriz, 2015eko lehen
hiruhilekoan.



Lehiaketa publikoa: Hondakin organikoaren bilketari buruzko Informazio Plana:
OCR Branding Company-ren eskaintzak irabazi du, zenbateko honetan: 46.046 euro
+ BEZ, 55.715,66 euro.



Lehiaketa publikoa: Hondakin organikoaren bilketarako hornidurak: pleguak
onartu dira, bai eta argitaratzea ere.



Hondakin organikoak bildu eta garraiatzeko zerbitzua: pleguak onartu dira, bai eta
argitaratzea ere.



Abandonatutako animaliak biltzeko zerbitzua: Eudelek proposatutako plegua hartu
da eredu gisa.



Eskolako Agenda 21i zuzendutako laguntza teknikorako kontratua: 20142015eko ikasturterako eskaintza-eskaeraren berri eman da.



IetaLPS laguntzak: Eskolako Agenda 21erako eta ibaiertzetako eta ibilguetako
hondakinak garbitzeko Jardueretarako diru-laguntza eskatzea erabaki da.



1. hiruhilekoari dagokion balantze ekonomikoa: 2014ko Kudeaketa Planaren
balantze aurreratuaren berri eman da.



Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoaren egutegia udan: bi astez egongo da itxita,
abuztuaren 11tik 22ra bitartean.



Siguientes reuniones del Comité: 18 de septiembre y 23 de octubre, ambas en
jueves, y horario de 9:00 a 11:00 horas.
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Batzordearen hurrengo bilerak: irailak 18an eta urriak 23, biak osteguna eta
9:00etatik 11:00ak arte.

