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2018ko jardunaldirako Garesko aurrekontu parte hartzaileak egiteko memoria  

 

Eredua eta proiektuaren faseak  

1. Aurreko fasea.  

2. Informazio publikoa  

3. Proiektuen aurkezpena  

4. Proiektuen balorazioa  

5. Proiektuari buruzko mintzaldia  

6. Herri kontsulta  

7. Azken balorazioa eta proiektuen esleipena  

AURREKO FASEA  

 Deialdiaren oinarrien berrikuspena. 

 Egutegiaren berriskupena.  

INFORMAZIO PUBLIKOA  

Informazioaren zabalpena herritarrengana zuzenduta izanen da, web orria, sare sozialak, 

aldizkariak, etabar.  

Maiatzaren 2an, 20.00etan, Vinculo etxean, mintzaldi irekia eginen da, azaltzeko zein den 

jarraitu behar den eredua, zein diren aurkezpenerako baldintzak eta zein den partidaren 

kopuru ekonomikoa eta, egitekotan, ekarpenak jasotzeko.  

PROIEKTUEN AURKEZPENA  

Maiatzaren 3tik ekainaren 1era, 13.00etan.  

Epealdiaren bitartean mahai teknikoak aholkatze lana eginen du proiektuen aurkezpenari 

begira: herritarren bulegoa.  

PROIEKTUEN BALORAZIOA  

Aurreko fasean ezarritako irizpideen arabera, mahai teknikoak modu objetiboan baloratuko 

ditu aurkeztutako proiektuak.   

Jarritako helburuekin bat ez datozen proiektuak baztertuko dira. 

Mahai teknikoak puntuazioa esleituko du, bere pisua azken balorazioaren %30 izanik.  

PROIEKTUEN INGURUKO MINTZALDIA  

Ekainaren 4tik 8ra mintzaldi bat eginen da herritarrei azaltzeko norbanakoak zein elkarteak 

aurkezten duen proiektuaren nondik norakoak.   

Bozketarako hautatuak izan diren proiektuak udalaren web orria eta facebooken bidez 

zabalduko dira. 
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HERRI KONTSULTA  

Bozketa telematika eginen da 2017. urtean bezala. Aurten, ekainaren 28a arte, osteguna, 

zabalduko da epea. Bozketa presentziala ekainaren 30ean izanen da, larunbatean, goizez nahiz 

arratsaldez, eta uztailaren 1ean, igandean, soilik goizez.  

Herri bozketaren pisua puntuazio osoaren %70 da.  

AZKEN BALORAZIOA ETA PROIKETUEN ESLEIPENA  

Mahai teknikoak eginen du azken balorazioa, bozketaren emaitzak eta irizpideen araberako 

balorazio teknikoa aintzat hartuz  

Azken balorazioaren arabera, puntuazioaren hurrenkera errespetatuz gauzatuko dira 

proiektuak, aurrekontuko partida agortu arte.  

Udaleko Osoko Bilkurak ziurtatuko ditu emaitzak eta proiektu irabazleak gautzatzeko 

konpromesua hartuko du.  

Arestian aipatutako hedabide berberekin eginen da emaitzen zabalpena, eta baloratuko da 

herritar guztientzako beste batzar informatibo bat egiten den ala ez.  

 


