
 

 

KONTRASTE MAHAI POLITIKOA 

2021eko otsailaren 15a 

GAI-ZERRENDA: 

 

1.- Ongietorria, ordezkarien aurkezpena eta bileraren helburua 

2.- Enpresen Aholku Foroak lehenitsako mahai sektorialen proposamenak azaltzea 

3.- Talde-hausnarketa proposamenak aztertzeko eta kontrastatzeko 

4.- Hurrengo urratsak 

5.- Galderak eta iradokizunak 

 

 

BERTARATUTAKOAK: (% 75) 

DEITUTAKOAK BERTARATUAK 
AUSENTZIAK 

Arrazoia 

emanda 

Arrazoia 

eman gabe 

Ostatuen ordezkaria Javier Angulo x   

Taxien ordezkaria Jose Ignacio 

López 

 x  

Kirol-aisialdikoen ordezkaria  Héctor García x   

Interpretazio-zentroen, gidarien 

eta bidaia-agentzien ordezkaria  

Marta Uriarte x   

Merkatarien ordezkariak     

Getxo Enpresa Elena Cantera  x  

Romo Bizirik Ainhoa Calderón X   

Algortako Dendak Amaia Sertutxa X   

Ostalaritzakoen ordezkariak     

Romo Bizirik Jon Morán    x 

Asohge Jorge Alonso x   

Getxo Enpresa 
María del Fresno 
(Oku Loungeko 

Desirérekin dator) 

x   

Bizkaiako Ostalaritza Elkartea Hector Sánchez X   

Alderdi Politikoak  
  

Elkarrekin Podemos Paula Amieva x   

EH Bildu Ibon Rodriguez x   



 

PSEE Gonzalo Ayo   x 

PP 
Fco. Javier 

Elorza 

x   

EAJ /PNV Irantzu Uriarte x   

Getxoko Udala – Ekonomia Sust. Arloa 

Sustapen Ekonomikoko Zinegotzia Iñigo Urkitza X   

 Mirene 

Zabalgogeazcoa  

 X  

 Sara de la 

Fuente 

X   

 Sonia Urdiain X   

 

EDUKIA 

 

Gai-zerrendako lehenengo bi puntuak, erantsitako dokumentuari jarraituz, jorratzen 

dira; bileraren helburua azpimarratuz: “ Mahai sektorialek proposatutako eta Enpresen 

Aholku Foroak lehenetsitako proiektuak ezagutzea eta kontrastatzea”  

 

3.- Talde-hausnarketa proposamenak aztertzeko eta kontrastatzeko 

 
 
Enpresen Aholku Foroaren eta Kontrasteko Mahai Politikoaren azken saioetan jasotako 

eskaerei erantzunez, proposamenak itzultzeko eta lehenesteko metodologia aldatu 

dela azaldu da; horrela: 

 

• Proposamenak indibidualak dira, eta ez dira proiektu handietan multzokatzen, 

horietako bakoitzaren ikusgarritasuna eta jarraipena bermatzeko. 

• Puntuazio-sistema errazagoa aukeratu da, proposamenak lehenesteko. Horrela, 

Enpresen Aholku Foroko kide bakoitzak 1 eta 3 artean puntuatu zuen proposamen 

bakoitza; 1 lehentasun gorena izan zen eta 3 gutxienekoa. 

 

Enpresen Kontsulta Foroak lehenetsitako 21 proposamenak irakurri eta bakoitzaren 

azalpen labur bat eman ondoren, bertaratutakoek esku hartzeko txanda hasi da: 

 

 

 
Proposamenen irismena 

 

Eh Bilduk adierazi du ia guztiak epe laburreko eszenatoki batean zentratuta daudela 

eta ez dela epe ertain/luzerako beharrezko jarduerarik aurreikusten. Gai honek tokiko 

enpresen egoera larriari erantzuten dio, bai eta egoera hori arintzeko eta bizirauten 

laguntzeko jarduketak ezartzeko premia larriari ere. Epe ertain/luzerako jarduketak 



 

ikusten dira turismoaren esparruan, baina beste eremu batzuetan – batez ere 

merkataritzan – faltan sumatzen dira. 

 

 
 
Laguntzak (1. proposamena) 

 

Ekonomia sustatzeko esparru teknikotik gogora ekarri dira orain arte enpresentzat 

deitu diren laguntzak: 

 

- Getxoko udalerrian establezimenduak mantentzea bultzatzeko ezohiko laguntzak, 

Kobidak eragindako osasun-krisiaren ondoren (1,5 milioi €); 2020ko uztaileko 

ebazpena; 1050 onuradun; gutxi gorabehera 1500 €onuradun bakoitzeko. 

 

- Getxoko ostalaritza-sektorera bideratutako laguntzak, lehendakariaren 38/2020 

Dekretuaren bidez hartutako itxiera-neurrien eragin ekonomikoa arintzeko, Covid '19k 

eragindako krisiarekin lotuta (500.000 €); 290 eskaera jaso dira; 1.250 – 2.000 

€onuradun bakoitzeko; ebazpen-prozesua hasita dago. 

 

 
 
Ibon Rodriguez EH BILDUko ordezkariak adierazi du berandu ematen eta jasotzen direla, 

eta, beraz, beste emakida-sistema bizkorrago eta arinago bat balora litekeela, unean 

uneko beharra beteko duena eta establezimendua nahitaez ixtea hura lortzeko baldintza 

ez dena. Hala ere, badaki egungo osasun-egoera epe ertain/luzera zabalduko dela, eta, 

beraz, pandemiari aurre egiteko plan bat sortu beharko litzatekeela, laguntza 

ekonomikoen mende soilik egongo ez dena. 

 

Javier Angulok, OSTATU-sektoreko ordezkariak, azpimarratu du "erreskatatu" egin 

behar direla, baita ere, ixteko betebeharrean egon ez diren arren, beren jarduera ia 

geldirik ikusi duten sektoreak, egungo mugikortasun-murrizketa globalengatik, hala nola 

hotel-ostatuak eta beste turismo-enpresa asko. Amaitzeko, enpresen erreskate 

orokorra aldarrikatzen du, establezimendu asko ixteak kate-hondamendi ekonomikorik 

ekar ez dezan. 

 

Jorge Alonso ASOGHEko ordezkariak gaineratu du urtean 1.500 euro inguruko laguntza 

ekonomiko bat edo bi jasotzea ekimen eskasa dela, eta ez dituela estaltzen itxita egon 

arren establezimendu gehienek jasaten dituzten gastu finkoak. Ildo horretan, Kontsulta 

Foroan lehenetsitako proposamenen zerrendako 3. proposamena kontuan hartzeko 

beharra azpimarratzen du, beste udal batzuetan egiten ari diren "tokiko zergak eta tasak 

ordaintzeko murrizketa, malgutasuna eta/edo salbuespena" aipatzen baititu. 

Gainera, azaldu du udalak hainbat establezimenduri eskatu diela Covid laguntzen lehen 

emakidaren zati bat itzultzeko, eskaera horretan alegatutako plantillaren% 100 itzuli ez 

delako. Teknikoki berresten da egun horretan ez dela itzulketa-espedienterik hasi; 

informazioa kontrastatu eta erantzuna emango da. 

 

Iñigo Urkitzak, SUSTAPEN EKONOMIKOAREN ARLOKO ZINEGOTZIAK, azpimarratu du 

Getxoko Udalak emandako laguntzak beste administrazio batzuek (lurraldekoak, 



 

estatukoak eta estatukoak) deitutakoen osagarriak direla. Adierazi du Getxoko Udala 

izaten ari dela enpresei laguntza gehien ematen dizkien toki-administrazioetako bat, eta 

azkarrago konpontzen ari dela. 

 

Irantzu Uriarte EAJ-PNVko ordezkariak iragarri du gaur egun laguntza-lerro berri baten 

deialdia lantzen ari direla, ostalaritza-enpresez gain, turismo-enpresak ere onuradun 

gisa hartzen dituena, besteak beste. Horren berri emango da prest egon bezain laster. 

 

EKONOMIA SUSTAPENAREN EREMU TEKNIKOTIK adierazi da deialdi berri honetan 

mahaietan jaso diren hobekuntza-proposamen guztiak baloratuko direla – Eskaera 

egiteko eta ebazteko prozedura arindu nahi dutenak –, enpresei likidezia emateko, 

indarreko araudiaren barruan. 

 

Ildo horretan, gogorarazten da ostalaritzarako laguntzen duela gutxi egindako deialdian 

arindu egin zela aurkeztu beharreko dokumentazioaren bolumena, hainbat baldintza 

malgutuz, Covid laguntzen lehen deialdiarekin alderatuta. Emaitzak nabarmenak izan 

dira: 

- Covid laguntzen deialdia; ostalaritza-establezimendu eskatzaileen%:% 61 

- Ostalaritzako laguntzen deialdia; egonkorren%. Eskaera egin duten ostalariak:% 80 

 

Jorge Alonsok, ASOHGEko ordezkariak, galdetu du ea laguntza-lerro berri honetan jaso 

beharreko zenbatekoak enpresa bakoitzaren egoera berezira egokituko diren 

(dimentsioak, jasandako gastuak eta fakturazioak kontuan hartuta) edo, aitzitik, 

denentzat antzekoak izango diren. Bere ustez, bidezkoagoak izan beharko lukete 

banaketan, eta kopuru handiagoa eman beharko liokete fakturazio-bolumen handiena 

duenari, enpleguei eta gastu gehien sortzen dituenari. 

 

 

Héctor Sánchez BIZKAIKO OSTALARITZA-ELKARTEKO ordezkariak adierazi du Bizkaiko 

Ostalaritza Elkarteak egindako txostenen arabera 320.000.000 euroko galerak izan 

dituela 2020an Bizkaiko ostalaritzak; kopuru hori administrazioek emandako laguntzen 

garrantzi txikiarekin alderatzen du. 

 

Laguntzak kalkulatzeko hainbat aldagai sartzeko proposamenari dagokionez, ekuazioari 

parametro gehiegi gehitzeak kudeaketa moteldu besterik ez lukeela egingo ohartarazi 

du. Orain arte erabilitako langile kopuruaren parametroa ez da oso eraginkorra izan; izan 

ere, sektore batzuek desabantailan ikusten dute beren burua, hala nola gaueko aisialdia, 

ia urtebete baitaramate itxita, kontratatuta dituzten langileak kontuan hartu gabe.  

 

Beraz, komenigarria litzateke parametro desberdinak aztertzea eta eraginkorrena soilik 

erabiltzea, prozedura moteldu ez dadin. Berak, bereziki, 2019an eta 2020an lortutako 

fakturazioak alderatzea eta, lortutako galeren arabera, negozio bakoitzari kopuru jakin 

bat esleitzea baloratzen du. Gainera, sistemarik azkarrena eta egokiena litzateke ez 

itxarotea eskaera guztiak ebatzi arte ordainketak egiteko, baizik eta ebazten eta 

ordaintzen joatea, eskabideak aztertu ahala – Sarrera-ordenaren arabera –. 

 

Bertaratutakoei jakinarazi die Eusko Jaurlaritzak merkataritzarako eta ostalaritzarako 

laguntza-lerro berri bat jarriko duela abian 2021ean, turismo-enpresentzat dagoeneko 



 

deituta dauden laguntzez gain; eta nabarmendu du beharrezkoa dela udal-eremutik 

laguntza horiek osatzea. 

 

Udalari gonbita egiten dio, emakiden kudeaketa hobetzeko puntu gisa, eskatzaileei 

zenbait baldintza ez eskatzeko, hala nola administrazioarekiko ordainketetan egunean 

egotea, egungo krisiaren tamainak hala eskatzen baitu. 

 

Aukera aztertuko da, baina Diru-laguntzei buruzko Estatuko Araudiaren aurkakoa da. 

 

GOBERNU-TALDEA, bestalde, hurrengo laguntzen zenbatekoak objektibatzeko eta 

parametrizatzeko beste modu batzuk bilatzen ari dela esan du, baina horrek ez du 

oztopatzen teknikoki kudeaketa eta, beraz, horiek jasotzeko atzerapena. 

 

Fco. Javier Elorza PPko ordezkariak, enpresei orain arte emandako zuzeneko laguntzei 

dagokienez, tramitearen moteltasuna azpimarratu du. Laguntza horiek eman dituen 

lehen udalerria izan den arren, esan du ez dela beste udalerri batzuekin konparatzeko 

moduko datua, ziur asko Getxoko Udalak beste batzuek baino ahalmen ekonomiko eta 

kudeaketa-ahalmen handiagoa izango duelako, eta, horregatik, azkarrago eta azkarrago 

eman behar izango zirelako. Halaber, ez du normaltzat jotzen kopuru jakin bat finkatzea 

eta hainbanatzea. Eraginkorragoa litzateke kopuru nahikoa ematea eta, ahal bada eta 

beharrezkoa bada, aurrerago handitzeko konpromisoa hartzea. 

 

Bere ustez, Getxoko Udalak ez du enpresak "erreskatatzeko" gaitasun ekonomiko 

nahikorik; hala ere, iradokitzen du erkidego- eta estatu-mailan alderdi politiko berberek 

gobernatzen dutela aprobetxatzea, behar hori goragoko administrazioei helarazteko 

eta, presioaren bidez, Estatuko Aurrekontu Orokorretan erreskate-moduren bat sartzen 

saiatzeko. 

 

Bere argudioa osatzeko, Fco. Javier Elorzak esan du ziur dagoela 2020ko ekitaldia ixtean 

diruzaintzako gerakin garrantzitsu bat islatuko dela, zeina dagoeneko ekar baitzitekeen 

salbuespenezko egoera horren ondorioak gutxitzeko, eta ez orain, urtebete geroago, 

gauzatu nahi den planerako. 

 

 
 
GetxoBono 2021 (2. proposamena) 

 

EKONOMIA SUSTATZEKO ESPARRU TEKNIKOTIK adierazi da Getxo Bono 2021en 

kudeaketa-eredu berria lantzen ari direla. Beste herri batzuetan eta beste administrazio 

batzuetan erabili diren kudeaketa-ereduak aztertu dira, horien alde onak eta txarrak, 

eta eredu berriaren proposamen bat amaitzen ari da, mahaietan jasotako irizpideak 

jasotzen dituena. 

 

Hona hemen: 

 

A) GetxoBono – Orokorra 

 

 



 

Partida ekonomikoa: kalkulatzen da 2020ko kopuru berarekin (400.000 €) hornituko 

dela gutxienez, eta, ahal bada, gehikuntzarekin.  

 

Parte hartzen duten enpresak: 2020ko enpresa onuradunez gain, akademiak, 

gimnasioak, ostatua, taxi-zerbitzuak, etab. sartuko lirateke (pandemiaren ondoriozko 

egoera asko sufritu duten enpresak). 

 

Bonuen zenbatekoak: 20 eta 40 euroko bonuak eta, gutxienez, gaur egungo hobariak 

mantentzea. 

Beste baldintza batzuk: 

 

• Adinekoek erabiltzeko modukoa izatea. 

• Establezimenduei egin beharreko ordainketen kudeaketa azkarra izatea. 

• Izapidetzea erraza izatea. 

• Ereduak baliozkotzeko eta ordaintzeko barne-kudeaketa ahalik eta txikiena sortzea. 

• Establezimenduak jaulki edota bezeroak eros ditzakeenak. 

 

 

B) GetxoBono – Ostalaritza 

 

 

Partida ekonomikoa: 100.000 € 

 

Bonuen zenbatekoak: zenbateko  txikiagoak mota guztietako establezimenduei 

erantzun ahal izateko. 

 

Beste baldintza batzuk: 

 

• Erosteko unean establezimendua aukeratu ahal izatea 

• Establezimenduetako bonuen kudeaketan ahalik eta eragin txikiena izatea. 

• Sistema erraza 

• Adinekoentzako alternatiba ez-digitala 

• Establezimenduak jaulki edota bezeroak eros ditzakeenak. 

 

 

 

Eredu berriaren proposamena Enpresen Kontsulta Foroaren ezohiko bilkuran 

kontrastatuko da, otsailaren 23an. 

Kanpaina udaberrian hastea eta bonuak amaitu arte mantentzea aurreikusten da. 

 

Hector Sanchez BIZKAIKO OSTALARITZA ELKARTEKO ordezkariak azaldu duenez, Bilboko 

bonuek sistema malguagoa izango dute. Alde batetik, kontsumitzaileak online bonoa 

barrutika eta establezimendu jakin baterako eskuratzen du; establezimendu 

horrentzako hobaria automatikoki egiten da, eta kontsumitzaileak trukea egiteke uzten 

du. 

Udalak bere gain hartzen du bonu batzuk azkenean ez erabiltzeko arriskua, baina horrela 

pandemiak kaltetutako sektoreei likidezia sartzea lortzen da. 



 

 

Uste du beharrezkoa izango litzatekeela toki-administrazioen bonuak kanpaina berean 

sartzea, eraginkorragoak izan daitezen. 

 

Bestalde, hurrengo bonoetarako, bereziki ostalaritzarako, bonoa kontsumitzeko aukera 

proposatu du erabiltzaileak, hainbat erosketatan bonua deskontatuz. 

 

 

Terrazak (4. proposamena) 

 

Terrazak baimentzeko prozedura arintzeko martxan jarritako laguntza-zerbitzua 

gorabehera, ostalariek ez dute hobekuntza handirik antzeman prozeduran; bizkortasun 

handiagoa eta izapideak sinplifikatzea eskatzen dute. 

 

Fco. Javier Elorza PPko ordezkariak orain arte egindako kudeaketa txarra aipatu du. 

Adierazi duenez, terrazak zabalduz gero, kasu batzuetan maiatzean eskatu ziren eta 

otsailera arte ezin izan dute neurri hori hartu, eta hori borondate faltari egozten zaio, 

eta ez gaitasun teknikoari. 

 

Héctor Sánchez BIZKAIKO OSTALARITZA-ELKARTEKO ordezkariak esan du egoera 

kritikoetan jardun bizkorrak egin behar direla eta, behar izanez gero, arriskuak hartu 

behar direla erantzuna emateko. Ildo horretan, Bilbon erabilitako sistemaren inguruan, 

adierazi du administrazio-prozedurak, interpretazio malgua eginez, arindu egin duela 

krisi sakonean dagoen sektore baten egoera, azkar. (Ofizioz, udal-talde teknikoak 

baimendutako terraza berrien planoak marraztu zituen, pandemiak eragindako aldian) 

 

 
 
Kontsumoa suspertzeko kanpainak eta estrategia espezifikoen diseinua (5., 6., 7. eta 8. 

proposamenak) 

 

EH BILDUko ordezkari Ibon Rodriguezek, Covid19 delakoaren ondorioz egiten dituen 

itxitura perimetralak kontuan hartuta, Getxon kontsumo-zirkuituak sustatzeko aukera 

planteatu du, herritarrek beren udalerrian gehiago kontsumitzeko joera izan dezaten; 

horretarako, publiko-nitxo hori lehenetsiko da turisten eta bisitarien aurretik. 

 

Marta Uriarte INTERPRETAZIO-ZENTROEN, GIDEN ETA BIDAIA-AGENTZIEN ordezkariak 

adierazi duenez, turismoaren egungo geldialdiari aurre egiteko, epe ertaineko 

turismoan "negozio-eredua" aldatzea lehentasunezkoa da, egoera horrek irauten duen 

bitartean biziraun ahal izateko. 

 

Irantzu Uriarte TURISMO ZINEGOTZIGOAK aholkatzen du tokiko eta estatuko turismora 

bideratutako ekintzetara bideratzea, etorkizunari begira nazioartean ikusgai egoteari 

utzi gabe. 

 

EKONOMIA SUSTATZEKO ESPARRU TEKNIKOTIK azpimarratzen da bi jokaleku paralelo 

eta malguetan lan egin behar dela, unean uneko mugikortasun-murrizketen arabera 

(epe laburra: tokiko bezeroa; epe ertaina/luzea: nazioartekoa), bai eta turismo-



 

zerbitzuak eta -produktuak unean uneko bezeroen beharretara egokitzearen garrantzia 

eta horiek kontsumo-joera berrietara egokitzearen garrantzia ere: segurtasuna, 

jasangarritasuna, talde txikietako jarduerak, aire zabala, malgutasuna erosketa-

/itzulketa-prozesuetan, 

 

 
 
Orokorrak 

 

Héctor Sánchez BIZKAIKO OSTALARITZA ELKARTEKO ordezkariak Getxoko Udala 

zoriondu du, Enpresen Kontsulta Foroa abian jartzeagatik, enpresentzat aukera bikaina 

delako eta udal ordezkaritza duten talde politiko guztiek parte hartzeagatik. 

 

"Bilbao Aurrera!" Plana Bilbon sortu denaren antzeko aurrekontuz hornitutako plan 

orokor bat sortzera animatu ditu talde politikoak. Plan horrek, talde politikoen 

batasunari eta borondateari esker, udalerriko negozioei ziurtasuna sortzea du helburu, 

datozen 2021eko hilabeteetarako neurri zehatzen bidez, hala nola: 

 

- Iraupen mugatuko terrazak zabaltzea. 

- Terrazak eta zaborrak ordaintzetik salbuestea. 

- Diru-laguntzen/laguntzen kudeaketa malgutzea. 

- Merkataritzako alokairuen murrizketa. 

- Merkataritza, Ostalaritza, Kultura eta abarretako bonoak merkaturatzea. 

 

 

Irantzu Uriartek eta Iñigo Urkitzak ordezkari sektorialei jakinarazi diete GOBERNU-

TALDEAK aparteko jarduketen plan bat duela garatuta, Bilbao Aurrera! Planaren ildo 

beretik. Plan horrek herritar guztiei zuzendutako jarduerak biltzen ditu, bai eta 

udalerriko ekonomia suspertzeko jarduerak ere. 

 

Jakinarazi dute jakinarazpena eginda zegoela gainerako alderdi politikoentzat, eta 

oraindik ez dutela ezarri haiekin kontrastatzeko data. 

 

Planean jasotako ezohiko jarduketen multzoak honako hauek hartu ditu kontuan: 

- Orain arte lortutako eskari sektorialak eta enpresarialak. 

- Enpresen Aholku Foroak lehenetsi eta Kontrasteko Mahai Politikoari aurkeztutako 

proposamenak. 

- Beste alderdi politiko batzuen proposamenak. 

- Zeharkako lerroak, udal tasetan eta zergetan aldaketak izango dituztenak, BFA-BFAk 

bere Foru Arauan berriki egin dituen eta orain aldaketak egitea ahalbidetzen duten 

aldaketak aprobetxatuz. 

 

 

Fco. Javier Elorzak, PPko ordezkariak, Getxo berriro berandu doala aipatu du; izan ere, 

lehendabizi Bilbo atera behar izan du, gobernu-taldeak udalerrian egitea proposa dezan. 

Udal-tasak aldatzeko ekimenari dagokionez, defendatzen du beste udal batzuek ez 

dutela BFAren Foru Araua aldatzeko eskatu, eta, hala ere, diru-laguntzen bidea edo 

beste aukera batzuk erabili dituztela horiek osorik itzultzeko. 



 

 

 
 
Irantzu Uriartek, EAJ-PNVko ordezkariak, adierazi du denbora daramatela dokumentua 

lantzen eta orain arte ez dela aurkeztu, funtsezko bi gai ezagutu arte: 

 

- Enpresen Aholku Foroak proposaturiko eta lehenetsitako beharrezko jarduerak 

- 2020ko aurrekontuaren likidazioa; eta aurrekontu-gerakinak ezagutzea, aparteko 

planari kreditua eman ahal izateko. 

 

 

Iñigo Urkitzak, SUSTAPEN EKONOMIKOAREN ARLOKO ZINEGOTZIAK, mahai sektorialak 

eta Enpresen Aholku Foroko ordezkariak egiten ari diren ahalegina eskertu du, eta toki-

administrazioarekiko harremanetan egiten duten lanaren garrantzia azpimarratu du. 

 

 

ELKARREKIN PODEMOSEKO ordezkari Paula Amievak proposatu du beste udal batzuen 

eredua hartzea eta norberaren akatsetatik ikastea, hemendik aurrera eredu arinagoa 

diseinatzeko. Gobernu-taldeari eskatzen dio lantalde bat sor dezala talde politiko 

guztiekin, elkarrekin biltzeko eta enpresen eta herritarren beharrei azkarrago, 

bizkorrago eta garaiz erantzuteko, Bilbon egindakoaren ildotik. 

 

Fco. Javier Elorza PPko ordezkariak bat egin du Elkarrekin Podemosek lantalde espezifiko 

batean elkarrekin lan egiteko planteamenduarekin; epe batzuk ezarri ditu urteko 

pandemiaren eta horren ondorioz sortuko diren etengabeko aldaketen (kontsumoa, lan 

egiteko moduak, etab.) bilakaeraren azterketa egiteko. 

 

Ibon Rodriguez EH BILDUKO ordezkariak azpimarratu du neurri batzuk har daitezkeela, 

baina gobernu-taldearen aldetik nolabaiteko borondatea eskatzen dutela; izan ere, 

egoera hori askoz gehiago luzatzen bada, laguntza zuzenetara bideratutako dirua 

agortzen amaituko da. 

 

Gobernu-taldea animatu du garatu duten ezohiko jarduketen plana lehenbailehen eta 

Aholku Foroko mahai batean azaltzera. 

 

Uste du Udalak teknikarien funtzionamenduan izan ditzakeen zailtasunak lehenesten 

direla herritarren premiei dagokienez, eta eszeptizismoa erakusten du Enpresen 

Kontsulta Foroaren ereduaren arintasunari eta eraginkortasunari buruz, eta adierazten 

du lehenetsitako proposamenak aurreko Kontraste Mahai politikoaren bilkuran atera 

zirela eta ez dela aurrerapen handirik egon. 

 

Héctor Sánchezek, BIZKAIKO OSTALARITZA-ELKARTEKO ordezkariak, esan du enpresen 

proposamenak lehenetsi dituela jada Enpresen Aholku Foroak eta talde politikoek 

ezagutzen dituztela; ildo horretan, ezohiko jarduera-planaren kontraste-zirkulua eragile 

gehiagori edo iritzi gehiagori irekitzea, prozesua oztopatzea eta moteltzea eta 

abiaraztea. 

 



 

EKONOMIA SUSTATZEKO ESPARRU TEKNIKOAK azpimarratu du Enpresen Aholku 

Foroaren eredua talde politiko guztiekin kontrastatu zela, eta hasierako proposamenean 

talde politikoek egindako ekarpen guztiak onartu eta txertatu zirela; beraz, gure ustez, 

talde politiko guztiek adostutako egitura da. 

 

Bestalde, azpimarratu da bilkuran azaldutako proposamenen zerrenda egiteke edo 

gauzatze-fasean daudenak baino ez direla; ez dira jaso jada egindakoak. Gainera, 

Kontraste Mahai Politikoa urritik biltzen ez bazen ere, Mahai Sektorialen eta Kontsulta 

Foroaren bilerak ohikoak izan dira, eta, beraz, teknikari eta sektoreen artean feed-back 

bat egon da.  

Gogorarazten da proiektuen jarraipena ikus daitekeen bilera guztietako aktak publikoak 

direla eta hemen eskegita daudela: 

 

Getxo - Getxon bizi - Getxolan - Enpresen Aholkularitza Foroa - Enpresen Aholkularitza Foroa 

 

Egindako jarduketen adibide gisa, honako hau aipatzen da: 

Getxo Bonoko 2020ko kanpainan, zenbait kolektiboren irismena eta ekimenaren 

ikusgarritasun globala falta zirela hauteman zen, eta horri erantzun zitzaion azaroan eta 

abenduan garatu zen ezohiko komunikazio-plan espezifiko batekin, eta horrekin lortu 

zen ezarritako kontsumo-helburua lortzea. 

 

 
4.- Hurrengo urratsak 

 

 

Abian dauden eta aurrekontu-zuzkidura duten proiektu bakoitzaren xehetasunetan 

aurrera egiten jarraituko da. 

 

Gobernu Taldearen argibideetatik abiatuta, Mahaiari jakinaraziko zaio aparteko kreditua 

erabilgarri dagoen ala ez, lehenetsi diren eta aurrekontu-zuzkidurarik ez duten 

proposamenetan lanean hasi ahal izateko. 

 

Hurrengo lan-saioen kronograma ematen da, eta, beharrezkoa izanez gero, ezohiko 

deialdiak egingo direla adierazten da. 

 

Ezohiko Enpresen Aholku foroa.Otsailak 23, asteartea, 14: 30etan.  

Kirol Aisialdi Mahaia. Martxoak 24, asteazkena, 9:30ean.  

Taxi Mahaia. Martxoak 24, asteazkena, 12:00etan.  

Ostalaritza Mahaia. Martxoak 25, osteguna, 9:30ean . 

Merkataritza Mahaia. Martxoak 25, osteguna, 14:30ean.  

Ostatu mahaia. Martxoak 26, ostirala 9:30. 

Interpretazio zentruak, gidak eta bidaia-agentzien Mahaia. Martxoak 26, ostirala, 

12:00etan.  

Enpresen Aholku foroa. Ostegunean, apirilaren 29an, 14:30ean. 

Kontraste Mahai Politikoa. Maiatzak 17, astelehena, 14: 30ean. 

 

 

 



 

 

ERABAKIAK (Kontraste Mahai Politikoa; 2021/2/15): 

 

ERABAKIAK/EKINTZAK  ARDURADUNA  DATA  

1. Bileraren aktaren zirriborroa bidaltzea. Udal teknikariak Bileratik aurrera 

2. Covid laguntzen justifikazioen egoeraren 

berri ematea, bai eta plantillaren% 100 ez 

laneratzeari emango zaion 

tratamenduaren berri ere. 

Udal teknikariak  Bileratik aurrera 

3. Gizarte Segurantzarekiko eta 

Ogasunarekiko ordainketan egunean ez 

dauden enpresei laguntzak emateko 

aukera errealak baloratzea, krisiaren 

larritasunaren salbuespenezko 

esparruan  

Udal teknikariak  Bileratik aurrera  

 

 


