
 

2018ko AURREKONTU PARTEHARTZAILEAK 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018  

 

Auzokide horiek, 

2017an egin genuen Aurrekontu Parte Hartzaileen proiektua arrakastatsua suertatu zenez eta 
Herritarren Parte Hartzearekin gure konpromesua tinkoa denez, aurten edizio berri bat egin behar 
dugu. 

Joan zen urtean 18 proiektu aurkeztu ziren eta bozketan herritarren parte hartzea, 16 urtetik 
gorakoen artean, %21ekoa izan zen. Gogoan izanen duzuenez proiektu irabazlea bihotz-babestu gunea 
izan zen. Hari esker, bi desfibrilador automatiko ditugu egun herrian, bata udaletxeko atarian eta 
bestea eskoletako kiroldegian, eta bihotz-biriketako bizkortzeari buruzko bi ikastaro eman ziren 
herritarrentzat. 

Horretaz gain, eskoletako ateak aldatu eta osasun eta psikologia prebentzio arloko dibulgazioko 
solasaldi zikloa egin zen, azken hau amaitu gabe dago oraindik. 

Arrazoi ekonomiko edo denbora ezagatik kanpoan geratu ziren hainbat proiektu, hain zuzen ere, 
eskolarako oinezkoentzako sarbidea, argi ez eraginkorren aldaketa eta zigarroak lurrera ez botatzeko 
kanpaina. 

Herritar askok agertu zuten konpromesua eta proiektuen  interesgarritasuna kontuan hartuz, (udal 
honen DNAn dagoelako), kanpoan geratu ziren hiru proiektu hauek egitea erabaki dugu aurten, dirua 
urteko aurrekontu arruntetik ateraz. 

Aurten ere, 20.000 euroko diru-partida bideratuko da Aurrekontu Parte Hartzaileentzat eta, 
ezinbestez, zeuek proposatuko duzue eta zeuek erabakiko duzue zertan gastatu. 

NOLA ESKURA DEZAKEGU INFORMAZIOA? 

Gutun honen bidez informazio kanpainari hasiera ematen diogu eta maiatzaren 2an, iluntzeko 
20.00etan Vinculo etxean eginen den mintzaldiarekin, jarraituko dugu. Solasaldian prozesuaren 
nondik norako gutziak azalduko ditugu, hots, epeak, memoria… eta bertan sor daitezkeen dudak 
argituko ditugu. 

Horretaz gain, udal web orrian, udal facebooken eta udal karteldegietan informazio guztia 
argitaratuko da. 

NORK AURKEZ DEZAKE PROPOSAMENA?  

Erroldatuta dagoen edonork egin dezake. Adin gutxikoa bada, adin nagusiko batek bermatu behar du 
proposamena, edo bestela, adin nagusikoak dituen elkarte batek edo Garesen errotuta dagoen edo 
lan egiten duen edozein taldek.   

Aurten norbanako batek edo elkarte bateko norbanakoek ezin izanen dute aurkeztu arlo bereko bi 
proiektu baino gehiago. 

NOIZ AURKEZTU BEHAR DIRA PROPOSAMENAK?  

Epea maiatzaren 3tik ekainaren 1eko 13.00ak arte zabalduta dago. 

Epe honen barruan ogasun zinegotzia, Dani Arana, asesoramendu pertsona izanen da, aurretik 
hitzordua eskatuz, beti. Hitzordua eta edozein argibide eskatzeko ondoko posta helbidera idatzi behar 
da participa_gares@yahoo.es . 

EDOZEIN PROPOSAMENA AURKEZ DAITEKE?  

Bai, beti Garesko herrira edo herritarrengana zuzenduta badago (osotasunez edo partzilki) eta, jakina, 
Udal eskumenekoa bada. 

Proposamena konkretua eta zehatza izateaz gain ekonomikoki ebaluagarria izan beharko da eta ezin 
du gainditu 20.000 euroko kopurua, beza barne.  

NOLA AURKEZTU BEHAR DUT PROPOSAMENA?  

Proposamenaren aurkezpena egin behar da memoria xume baten bidez, ezaugarri nagusiak azaltzen 
dituena, edo honetarako prestatuta dagoen eskabidea betez. Bertan, azaldu behar da nork egiten 
duen proposamena, justifikazioa, helburuak, deskribapena, nori zuzenduta dagoen…  

Gainera, beharrezkoa da aurrekontua bidaltzea, ahalik eta errealistena. 

NOLA BALORATUKO DA PROPOSAMEN BAKOITZA?  

Balorazio teknikoa  

Ogasun Batzordeak, deialdian oinarriatuta, eginen du balorazio teknikoa. Aurtengo Deialdiaren 
Oinarrietan aldaketa xume batzuk egin dira. Hau guztia kontsultagai egonen da Udal web orrian nahiz 
karteldegietan. Balorazio hau puntuzio osoaren %30 izanen da.   

Proiektuan baloratuko da auzo asanbladetan atera izana, elkartasunezkoa,  integratzailea, inklusiboa 
eta berdinzalea izatea, etabar. Baztertuko dira, berriz, ezarritako baldintzak betetzen ez dituzten 
proiektuak.  

Herri kontsulta  

Balorazio teknikoa egin ondoren argitaratuko dira proposamenak herritarrek bozka eman dezaten eta, 
geroago, ekainaren 4a eta 8a bitartean mintzaldi informatibo bat eginen da.  

Jarraian, ekaina osoan zehar bozketa egin ahal izanen da udal web orriaren bidez: 
www.puentelareina-gares.es. Ekainaren 30ean eta uztailaren 1ean bozka presentziala egin ahal 
izanen da udal bulegoetan paratuko diren hautetsontzietan. Bozka honen baliogarritasuna %70eko 
izanen da.  

Hiru proiektu interesgarrienei eman behar zaio bozka, interesgarrienari 3 puntu emanez, bigarrenari 2 
puntu eta hirugarrenari puntu bakarra.  

Herri kontsultan parte hartu dezakete Garesen erroldatuta daudenek eta 16 urte baino gehiago 
dutenek, aurretik identifikatuz.  

ZER PROPOSAMEN GAUZATUKO DIRA?  

Azkeneko balorazioa lortuko da emandako puntu guztiak gehituz, balorazio teknikoa eta bozketa, eta 
gauzatuko dira puntuazioaren hurrenkera errespetatuz, betiere emandako bozken %5 lortu badu eta 
aurrekontuko partida agortu arte.  

 
PROPOSATZEN DUZUNA, EGINEN DUGUNA 
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