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1.-Aurrekontuen osotasunari ezetza 

Aurrekontua udal politikarako tresna nagusia da eta udal horren kudeaketa ereduaren isla. 
Bilboko Udalak plazaratu dituen 2012. urterako aurrekontuek, azken urteetan egindakoaren 
jarraipen hutsa direnak, orain arteko hiri eredu bera jarraitzen dela adierazten dute: Bilbo 
kontsumo objektu eta kontsumorako gune bezala. 

Arrotza ez zaigun egungo ekonomia, ingurugiro eta zaintza krisi eskenatoki honetan, eraikuntza 
eta turismoaren alde egiten duen eredu desarrollista nagusiki bultzatzen duen aurrekontu 
batekin egin dugu topo. Horretarako neurrigabeko gastua egiten du makro-proiektuetan: 
Deustuibarra-Zorrotzaurre, Alondegia, Bilbao 700, ekitaldi handiak, … Honela, udal agendatik 
at gelditzen dira hiritarron ehuntze eta eraikuntza soziala eta ez dira aintzat hartzen auzoen 
benetako beharrak, zeinetan hiritarron gehiengoa bizi garen. 

Azkunaren gobernu taldeak sinestarazi nahi digun ideia da, atzerrian hainbestetan saritutako 
eta ekialde urrunean aurkeztutako erakusleiho hiri honek motore ekonomiko bihurtu eta gure 
ekonomia kolpatua konponduko duela. Alta, eguneroko bizitzarekin erlazionatutako 
elementuetan inbertsioa egitea da gure ustez motor ekonomikoaren aldeko ekarpenik 
onena, baina agerikoa da bestelakoa nahi duela udal honek. EAJk bultzatzen duen turista eta 
kongresistentzako Bilboren aurrean, bertan bizi garen pertsonentzako hiria eraikitzeko 
apustu argia egiten dugu.  

Beharrezkoa deritzogu azpiegiturak inbertsio bezala eta pertsonentzako aurrekontu partidak 
gastu bezala ikusteari uztea. Hezkuntzan, kulturan, kirolean, enplegu kalitatean, pertsona 
ororentzako aukera eta trataera berdintasunean, gazterian, parte hartzean, … inbertitzeak 
positiboki eragiten du hirian, pertsonok inbertsioon partaide sentiaraziz. 

Bestalde, hiritarron parte hartze nuluarekin eginiko aurrekontu batekin topatzen gara berriro. 
Azken 30 urteotan, ez da ia ezer aurreratu aurrekontuak (zer esanik ez berauen kudeaketa) 
hiritarrei irekitako zerbaitetan bihurtzeko. Bilboko esperientziak, jarduera zerrenda batetik 
lehentasunen egutegia erabakitzean oinarritzen dira soilik, askotan aurrez erabakitako 
jarduerak, aurrekontu mugatukoak eta arrez esleituak. Honi nekez deitu dakioke partaidetza. 
Gainera, espazio zehatz batzuetara (distritua) erakunde zehatz batzuekin (distritu kontseilu 
horretan parte hartzen duten erakundeak) mugatua dago, zeinak ez diren zertan auzoa 
osatzen duten sareen parte izan behar. 

Udala lehenesten duen ekonomia eredu desarrollista honek eta udal kudeaketan hiritarrek 
dugun parte hartze nuluak, hurrengo ezaugarriak –Bilbon bizi garenok jada ezagutzen 
ditugunak–  dituen aurrekontura garamatza :  

- Auzoen ahanztura: Bilboko erdiguneko gastu puztuan jarraituz, aurtengoan 
Alondegiko makro-proiektuak izan duen neurrigabeko gastuan agerian gelditu denez. 

- Aurrekontu antisozialak: esklusioaren aurkako borrokan inbertitzea lehenetsi gabe, ez 
eta hiritargoan positiboki eragin dezaketen inbertsio guztietan lehentasunik inondik 
inora jarri gabe. 

Euskal Herria eta mundu ezberdin baten baitan Bilbo ezberdin baten irrikan eta 
konbentzimenduan, hau da Bilboko aurrekontu orokorren gainean dugun ikuspuntua eta bere 
gaitzespenaren argumentazio nagusia. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

2.- Hainbat ardatzetan artikulatutako kritika 

Lehen egindako kritika orokorraz haratago, beharrezkoa iruditzen zaigu Azkunaren gobernuak 
aurkeztutako aurrekontuen azterketa zehatza egitea, Bilboren orainari eta etorkizunari begira 
funtsezkoak iruditzen zaizkigun ardatzak oinarritzat harturik. 

A.- Diru sarrera sistemaren gaineko kritika 

Aurrekontuen inguruko balorazioa egiteko orduan, kostuen eta beraien banaketaren inguruko 
azterketa egitea da ohikoena, baina krisi garai honetan diru sarrerek garrantzi handia hartzen 
dute, murriztu egiten direlako batez ere. 

Nolanahi ere, zerga bilketan izandako galerak ezin zaizkio krisiari soilik egotzi. Azken 
hamarkadetan egindako erreforma fiskalek ere drainatu egin dituzte zerga-sistemaren bidez 
dirua biltzeko gaitasuna eta gastu publikoa nahiz gizarte zerbitzuak finantzatzeko erabil 
zitezkeen baliabideak. 

Erreforma horiek guztiek, sistematikoki, mesede egin diete errentarik handienak dituzten 
gizarte klaseei, kapitalaren errentei eta enpresen etekinei. Honako hauek dira hartutako 
neurririk erregresiboenetako batzuk: PFEZen errentarik handienei aplikatzen zaien gehienezko 
zergaren jaitsiera etengabea, kapitalaren errentei emandako tratamendu pribilegiatua, 
sozietateen gaineko zergaren murrizketa etengabea, enpresentzako kenkari eta pizgarri 
fiskalen ugaritzea, ondare handien desfiskalizazioa eta BEZaren igoera.  

Politika fiskal horren ondorioz, gero eta bidegabeagoa den zerga-sistema bat sortu da, 
aberastasuna gero eta gutxiago birbanatzen duen zerga-sistema desorekatu bat. 

Egoera horren erantzule nagusia Bizkaiko Foru Aldundia da, zergen arloan neoliberalismoaren 
bidea hartu baitu. Horren ondorioz, diru sarrerak murriztu direnez, Bizkaiko udalek Udalkutxa 
funtsaren bidez jasotzen duten dirua ere murriztu egin da (Udalkutxa udalen finantziazio iturri 
nagusia da). 

Hala ere, Bilboko Udalak ere erantzukizun handia du horretan, “2012ko udal prezio, tasa eta 
zergen” tramitazioan ikusi zen bezala. 

Azkunak eta beraren taldeak neurri neoliberalak hartu dituzte zergen arloan. Madrilen, 
jeltzaleek Zapaterok hartutako neurri liberal guzti-guztiak babestu dituzte, zuzenean edo 
zeharka (aldeko botoa emanez edo abstenituz). Era berean, gehiengo osoa daukaten instituzio 
garrantzitsu bakarrean, errezeta neoliberalik erabiliena onartu dute: herri xeheari zergak 
igotzea (zarama, estolderia, ura, Bilbobus, Bilbao Kirolak, Bilbao Musika, TAO, udal garabia…), 
eta gehien daukatenei deskontuak eta hobariak eskaintzea (8,5 milioi euro gutxiago bilduko 
dira hainbat zerga murriztu edo izoztu egin direlako, hala nola eraikuntza, instalazio eta obren 
gaineko zerga, ekonomia jardueren gainekoa, ondasun higiezinen gainekoa…).  

Azken batean, murrizketa horiek mesede egingo diote higiezinen eta eraikuntzaren sektoreari, 
gaur egungo krisiaren eragile nagusietako bati hain zuzen ere, krisia “higiezinen burbuila” 
lehertu zenean hasi baitzen. Zerga horien bidez, ekonomia jarduerak sustatu beharrean, 
hirigintzako, eraikuntzako eta higiezinen arloko enpresen zergak eta tasak murriztuko dira. 

Azkenik, Udalkutxa funtsari eta haren funtzionamenduari buruzko gogoeta bat egin nahi dugu: 
funts hori kontuan dirua sartuz banatzen da Bizkaiko udalen artean, Bizkaiko Foru Aldundiak 
aurreikusitako diru sarreren arabera. Aurreikusitakoa baino diru gutxiago biltzen bada, udalek 
aldea itzuli behar dute (likidazio negatiboa). 

Beraz, lehen azaldu dugun diru sarreren murrizketari gehitu behar zaio 2012ko ekitaldian  



 

 

 

  

 

 

 

 

dirutza handia itzuli beharko dela: 2009ko ekitaldiko Udalkutxako likidazio negatiboari 
dagozkion 17 milioi euro eta 2011ko aurrelikidazio negatiboari dagozkion 17,7 milioi euroen 
erdia. 

Gastu finkoak gora, inbertsioak behera   

Bilboko Udalak aurrekontu osoaren % 86,76 behar du bere eguneroko funtzionamendurako. 
Gainerakoa (% 13,24) inbertsioetarako erabiltzen da. 

Pertsonal gastuak 148.200.000€ 

Eragiketa arruntak 261.492.700€ 

Kapital-eragiketak (inbertsioak) 62.507.300€ 

2012ko ekitaldian inbertsioak % 24,21 murriztuko dira, hau da, ia 20 milioi euro gutxiago 
inbertituko dira. 

Gastuen sailkapen funtzionala 

Hainbat irizpide erabil daitezke gastu publikoak sailkatzeko. Hauexek dira sailkapenik 
erabilienak: sailkapen organikoa, sailkapen ekonomikoa eta sailkapen funtzionala. 

Ziur asko, sailkapen funtzionala da interesgarriena, gastuak haien helburuen arabera 
sailkatzen direlako. Horrela, argi ikusten da zein diren gastuen banaketaren atzean dauden 
lehentasun politikoak. Hainbat funtzio talde bereiz daitezke: 

- Herri zorra: zor publikoaren amortizazioa eta zorpetze publikoak sortzen dituen finantza 
gastuak. 

2012: 0 

- Zerbitzu orokorrak: egitura politiko-administratiboa eta barne-egitura instituzionalaren 
funtzionamendua mantentzeko gastuak. 

2012: 340.495€ gutxiago 

- Babes zibila eta hiritarren segurtasuna: poliziaren eta larrialdien arloko gastuak. 

2012: 204.447 gehiago 

- Gizarte segurantza, babesa eta sustapena: errentaren eta aberastasunaren banaketa 
hobetzeko gastuak dira. Besteak beste, hau biltzen du: enplegua sustatzeko ekimenak, 
hezkuntzaren, gizartearen nahiz kulturaren arloko sustapenerako jarduerak, kolektibo 
behartsuak babesteko eta gizarteratzeko neurriak (pobrezia, migrazioa, desgaitsunak…). 

2012: 2.970.595€ gutxiago 

- Gizarte ondasun publikoen ekoizpena: osasunaren, hezkuntzaren, etxebizitzaren, 
kulturaren, ongizate komunitarioaren edo ingurumenaren arloko oinarrizko gizarte 
eskubideak bermatzeko gastuak. 

2012: 13.376.662€ gutxiago 

- Ondasun ekonomiko publikoen ekoizpena: ikerketa zientifikoaren, informaziorako eta 
komunikaziorako teknologia berrien eta garraiorako azpiegituren bidez ekonomiaren 
garapena eta modernizazioa sustatzeko gastuak. 

2012: 7.420.764€ gutxiago 

- Erregulazio ekonomiko orokorra: ekonomi eta aurrekontu politika kudeatzeko, gastu  



 

 

 

  

 

 

 

 

publikoa kontrolatzeko, ikuskaritza fiskalerako, zerga-bilketarako eta kreditu erakundeak 
kontrolatzeko gastuak. 

2012: 1.644.035€ gutxiago 

- Ekoizpen sektoreen erregulazio ekonomikoa: politika sektorialak inplementatzeko gastuak 
biltzen ditu, hala nola nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sektoreen berregituraketa, 
industriako enpresa txiki eta ertainentzako laguntzak eta finantziazioak, eraginkortasun eta 
dibertsifikazio energetikoa, turismo eskaintzaren sustapena eta merkataritza jardueren 
antolamendua. 

2012: 563.104€ gehiago. 

 

Gastu murrizketarik garrantzitsuenak eta gastuaren igoera handia 

2012ko ekitaldian gastu murrizketak oso ugariak izango dira. Hona hemen garrantzitsuenak: 

Kontzeptua 2011 2012 

Immigrazioa 511.593 344.700 

Gizarteratzea 8.009.691 6.954.165 

Enpleguaren sustapena 10.708.867 9.690.854 

Emakumearen sustapena 1.224.838 751.530 

Osasuna 7.790.001 7.080.872 

Eskola-umeentzako zerbitzuak eta jarduerak 8.139.561 7.261.822 

Degradatutako espazioak birgaitzea 4.792.200 3.974.073 

Uren saneamendua, hornidura eta banaketa 18.226.926 14.938.175 

Kultura 58.830.395 51.615.682 

Gorputz hezkuntza, kirolak eta aisialdia 25.418.902 20.694.762 

Bideetako azpiegiturak 38.852.268 33.665.875 

Lur azaleko hiri garraioa 33.942.099 31.970.897 

 

Beste arlo batzuetan, ordea, gastuaren igoera handia egongo da 

Kontzeptua 2011 2012 

Segurtasuna       55.659.035 
 56.120.657 



 

 

 

  

 

 

 

 

B.- Kudeaketa ereduaren gaineko kritika 

Udal sailak 

ALCALDE

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

UNIDADES DE APOYO

03- OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

02- ASESORÍA JURÍDICA

04- GABINETE RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES

05- INTERVENCI ÓN GENERAL MUNICIPAL

01- CONTRATACI ÓN

1

COORDINACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y 

ESPACIOS DE OPORTUNIDAD

DISTRITO 1: DEUSTO DISTRITO 2: URIBARRI DISTRITO 3: OTXARK.-TXURD. DISTRITO 4: BEGOÑA DISTRITO 5: IBAIONDO DISTRITO 6: ABANDO DISTRITO 7: REKALDE DISTRITO 8: BASURTO-ZORROZA

COORDINACIÓN  ECONÓM ICA Y PLANIFICACIÓN

AREA DE 

ALCALDÍA

ALHONDIGA

CIMUBISA

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO BILBAO

DIRECCIÓN

AREA DE PRESUPUESTOS 

Y SERVICIOS GENERALES

AREA DE ECONOM ÍA 

Y HACIENDA

AREA DE RECURSOS 

HUMANOS

DIRECCIÓN GABINETE DEL ALCALDE

DIRECCIÓN GABINETE DE CALIDAD

BILBAO TURISMO

BILBAO NEXT

DIRECCIÓN PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

DIRECCIÓN SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN

3

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 

DEL TERRITORIO

SURBISA

FUNICULAR 

ARTXANDA

DIRECCIÓN

AREA DE OBRAS Y 

SERVICIOS

AREA DE 

CIRCULACIÓN Y 

TRANSPORTES

AREA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

LAN EKINTZA , OAL

5

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 

SOCIALES 

BILBAO 

ZERBITZUAK

AREA DE ACCIÓN 

SOCIAL

AREA DE IGUALDAD, 

COOPERACIÓN Y 

CIUDADANÍA

AREA DE SALUD Y 

CONSUM O

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

4

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE 

PLANIFICACIÓN URBANA

VIVIENDAS 

MUNICIPALES

AREA DE URBANISM O, 

VIVIENDA Y MEDIO 

AMBIENTE

OFICINA DE PLANIFICACIÓN URBANA

DIRECCIÓN

2

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 

CULTURALES, EDUCACIÓN Y OCIO

TEATRO ARRIAGA

BILBAO MUSIKA

BILBAO ARTE

BILBAO

KIROLAK

AREA DE EUSKERA, 

JUVENTUD Y 

DEPORTES

AREA DE 

CULTURA Y 

EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE CULTURA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

AREA DE FIESTAS

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

6 AREA DE 

PARTICIPACIÓN 

Y DISTRITOS

LAN EKINTZA, S.A.

ALHONDIGA

 

Legegintzaldi honetarako udal organigrama berria Azkuna alkate jaunaren eta beraren 
kontseilari delegatu Aldekoa jaunaren loria handiagorako eginda dago. 

Alkatetza Sailetik 30.335.743€ kudeatuko dira (udal aurrekontuaren % 6,42). Kopuru horri 
laguntza unitateak, udalbatzarreko idazkaritza nagusia eta, bereziki, koordinazio ekonomikoa 
eta plangintza gehitzen badizkiogu, Alkatetza Sailetik kudeatuko den guztizko diru kopurua 
122.039.773€ izango da (udal aurrekontuaren % 25,84). 

Udal enpresak 

Guztira 12 udal enpresa daude, hiru motatakoak: kapitalaren edo gizarte funtsaren % 50etik 
gora udalarena den udal sozietate publikoak (Alhondiga Bilbao Aisialdi eta Kultura Gunea, 
Surbisa Bilboko Berregokipenerako Hirigintza Elkartea, Artxandako Funikularra, Cimubisa 
Bilboko Udal Informatika Zentroa, Arriaga Antzokia, Bilbao Kirolak eta Mercabilbao), udal 
organismo autonomoak (Udal Etxebizitzak, Bilbao Kirolak eta Bilbao Musika) eta tokiko 
enpresa-entitate publikoak (Bilbao Zerbitzuak eta Bilbao-Ekintza). Enpresa horiek are 
eskuraezinago bihurtzen dituzte udal kontuak eta pertsonalaren kontratazio sistemak. Gainera, 
erabat aurka gaude enpreson sorrera “kudeaketa hobetzeko” dela baieztatzearekin, publikoak 
gaizki funtzionatzen duela ulertaraziz. 

Enpresa horien guztien artean oso aurrekontu handia erabiltzen dute: 118 milioi euro baino 
behiago 2012an. Dirutza horretatik, 37 milioi baino gehiago pertsonal gastuak dira. 

 



 

 

 

  

 

 

 

Izendapen askeko karguak 

2012an, konfiantzako eta izendapen askeko karguen kopurua 85etik 75era jaitsiko da (haietako 
29 zinegotziak izango dira), eta kargu horiek gastu ikaragarria ekarriko diote udalari: 
5.416.497€. Horrelako karguen kopurua jaitsi izanaren arrazoi nagusia hauxe da: Ezker Batua 
Bilboko Udaleko gobernu-organoetatik eta politikatik desagertu da. 

Organigrama berria EAJren eskuetan dago, oso-osorik. Hainbat kudeaketa unitate bateratu 
egin dira eta, horrenbestez, sailen kopurua jaitsi da eta sei udal zuzendaritza desagertu dira. 
Zehazki, honako hauek dira desagertutako zuzendaritzak: Gazteria, Espazio Publikoa, Prentsa 
Kabinetea, Aparkalekuak, Hiritarrekiko Harremanak eta Babes Zibila. 

Hauxe da 75 kargu horien banaketa: 

- EAJ: 54 (haietako 15 zinegotziak) - Oposizioa: 21 (14 zinegotzi) 

Nabarmendu beharra dago legegintzaldi honetan udaleko kontseilari delegatuaren kargua 
sortu dela. Kargu hori Hiri Handien legean jasota dago eta Iñaki Aldekoak beteko du (horrela, 
itzalpeko alkatea izango da). Aurrekontuak eta Zerbitzu Orokorrak Saila eta Ekonomia eta 
Ogasuna Saila beraren ardurapean egongo dira. 

Bestetik, 2012. urtean postu hutsen kopurua 264 izango da. Horren eraginez, lanpostuen 
zerrendan guztizko langile kopurua ez da jaitsiko, baina lan egiten duten pertsonen benetako 
kopurua 2.175 izango da. Egiteke dituzten enplegu-eskaintza publikoak egiten ez dituzten arte, 
kalitatezko enplegua suntsitu dute. 

C.- Eskubide demokratikoak bermatzen ez dituen Udal Gobernua  

Azken urteotan, Bilbo kontrolaren hiri bilakatu da. Kontrol horren bidez, mota guztietako 
ekintzak, dinamikak, kultur manifestazioak, iritzi ezberdinak edota kritikak kaletik atera, 
isilarazi edo desagerrarazi nahi dituzte. Espazio Publikoaren Erabilerari buruzko Ordenantza 
berria edo hiriko eremu zehatz batzuetan bideozaintzarako kameren ugaritzea horren 
adibideak dira. 

Gainera, ezin ditugu ahaztu biltzeko eta antolatzeko eskubidearen murrizketak, lokal 
autogestionatuen itxiera, udaltegietan nahiz udal eskoletan bilerak edo jarduerak egiteko 
trabak, jaiak, kontzertuak eta kultur ekintzak antolatzeko debekuak,  auzoetako jaiak (auzoetan 
egiten diren kultur ekintza ia bakarrak) era egoki eta duinean antolatzeko oztopo gero eta 
handiagoak, gaueko ordutegien murrizketa, fidantzen galerak… 

Hori guztia lortzeko, udalak gehiegikeriaz erabiltzen du Udaltzaingoa eta, batzuetan, izaera 
errepresiboagoa duten bestelako poliziekin parekatzen du. 

Gaur egun,  Bilbon segurtasunaren inguruan hitz egitea kontrolaz hitz egitea da, hiri 
polizialaz, ”seguratez”, bideo zaintzaz, isunez eta, azken batean, pertsona arriskutsu bezala 
kontsideratutako haien segregazioaz, orokorrean pertsona migratzaileak; segurtasunaz hitz 
egitea bazterketaz hitz egitea da. 

Neurri horiek guztiak kritikagarriak dira eskubide demokratikoen ikuspuntutik, baina, gainera, 
eragina daukate udal aurrekontuetan, guztiona den diru publikoaren kudeaketan. Hiritarren 
segurtasun sailaren aurrekontua neurrigabe hazi da: 7 urtean sail horren aurrekontua 49 
milioitik 70 milioira igo da. Hau da, % 44ko igoera hiritarren segurtasunari mesede gutxi egiten 
dioten neurri horiei guztiei zuzenduta. 



 

 

 

  

 

 

 

 

Udal aurrekontua: segurtasuna 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

48.921.600 55.598.689 60.060.548 65.542.847 70.419.591 71.187.374 70.232.195 70.428.731 

D. Hiritarrek parte hartzeko duten eskubidea baztertzen duen udal kudeaketa iluna. 

Hiritarren Partaidetza eta Barrutien Saila aurrekontutik diru gutxien jasotzen duena izaten 
jarraitzen du, aurrekontua osoaren %0,68a baino ez da zuzentzen. 

Aurten Hiritarren Harremanetarako saila desagertu egin da, Parte-hartze Sailak hein handi 
batean honek zituen eskumenak bere gain hartu dituelarik. Egoera berriak ordea, ez du 
funtsen hazkunde proportzionalik ekarri,  2001eko Hiritarren Harremanenetarako sailak zuen 
aurrekontua eta Parte hartze sailak zuena batuz gero 42.639.740 euroa izanik, 2012ko 
Partaidetza saileko aurrekontua 3,21 milioi eurokoa baino ez baita. 

Partaidetza eta Barrutien Sailaren aurrekontu osotik %75a langileentzako gastuetan erabiltzen 
da, %0,69a baino ez da elkarteen sustapenerako erabiltzen, azkeneko kopuru hau barregarria 
suertatzen da hiriko auzokide mugimendua edota gizarte sarea benetan indartu nahi bada. 

Udalaren hiri partaidetza ulertzeko era argitzen duen datuetako bat honakoa da, alegia, Bilbao 
egunkariaren edizioa eta hedapena sail honen ardurapean egotea, proiektu honetara urtean 
380.500 euro inbertitzen direlarik. Nola da posible gobernu batzordeak egiten duen “gestio 
handia”  goraipatzea helburu duen egunkari bati diru kopuru hau zuzentzea? 

Panorama honen aurrean eta Udalak auzo elkarteen inguruan duen ikuspegi klientelista 
kontutan hartuta, oso urrun ikusten dugu aurrekontu parte hartzaileak sustatzeko edozein 
ahalegin abiatzea. Guk aldiz, berebizikoa ikusten dugu 2012rako aurrekontu parte hartzaileen 
nondik norakoak eta hauen funtzionamendua ulertzeko prozesu formatzaile baterako 
partida bat bermatzea. Hau hasiera hasieratik  Bilboko agente sozial guztiekin egin beharreko 
prozesua izan beharko litzateke, gauzak honela, 2013an jadanik arlo hau jorratzen hasi ahalko 
genukeelarik.  

E. Lan prekarioa bultzatzen duen udal administrazioa. 

Udal honek bultzatzen duen eredu ekonomikoa sistemaren egungo krisia eragin duen berbera 
da, bilbotarron gehiengoak jasaten duguna. 

Krisi honen oinarrizko ondorioak langabeziaren gorakada nabarmena (26.604 langabe Bilbon 
2011ko irailaren amaieran 2007ko urtarrilean zeuden 14.674en aurrean) eta lan eskubideen 
mozketa basatia izan dira. Sinestarazi nahi digute eskubide mozketa hau enplegu tasen 
gorakadaren mesedetan egin behar dela eta logika honetan kokatu behar da udala ere, 2012. 
urteko aurrekontuetako hainbat alorretan ikus daitekeen bezala. 

Azpikontratazioak  

Udalaren azpikontratazio politikak egonkortzen joan dira urtetik urtera. 

Bilboko Udalaren zerbitzu guztiak azpikontratatu daude (garbiketa, zaborrak, lorezaintza, 
saneamendua, argia, garraioa, etabar.). 

Ondasun arruntetan gastuak: 

Beste enpresa batzuek egindako lanak                        102.988.703 € 

Transferenzia arruntak: 



 

 

 

  

 

 

 

 

Partaidetutako Fundazio pribatuak                                   9.176.855 € 

Beste Enpresa batzuk   (Bilbobus)                                    28.041.684 € 

Kapitalaren transferentziak: 

Partaidetutako Fundazio pribatuak                                       217.600 € 

Beste Enpresa batzuk   (Bilbobus)                                         520.000 € 

GUZTIRA                                                                              140.944.842 € 

 

Udal aurrekontua: beste enpresek egindako lanak: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

91.970.847 97.406.689 104.841.019 105.074.650 123.470.162 133.364.193 128.498.552 140.944.842 

Zerbitzuak azpikontratatzeko diru publiko gehien bideratzen duten sailak obra eta zerbitzu 
saila eta gizarte ekintzakoa dira. Bi kasuotan, enplegu duinaren inongo bermerik gabe, 
enpresa pribatuek arlo horietako diru publikoaren %50etik gora kudeatuko dute. 

Enpresa pribatuak administrazio publikoak baino eraginkortasun handiagoz zerbitzuak 
eskaintzen dituela frogatzeko ez dute argudiorik sekula eman alderdi politiko batek ere ez. 

2012.ari buruz, azpikontrataziorik gehikuntzarik handiena kontratu sozio-kulturaletan 
suertatzen da, %85,52ko gorakada, hain zuzen ere, 2.012.618 eurotik 2011n, 3.733.731 eurora 
2.012n. 

Kasurik deigarriena garbiketa, desinfezkio eta zabor bilketaz arduratzen den sailaren 
aurrekontuaren gorakada da, 50.361.668 eurotik 52.299.138 eurora igotzen dena. FCC eta 
bereziki bere administrazio kontseiluko partaideak diren Esther Koplowitz, Marcelino Oreja, 
Nicolás Redondo Terreros eta Fernando Falcók, besteak beste, izango dituzte mozkinak eta ez 
enpresako langileek. 

Udal zerbitzuen azpi-kontratazioaren eraginez lan prekarioa sortzen denaren beste adibide 
argi bat URBASER da. 

Egun enpresa honetako langileak mobilizazioak egiten ari dira, lan antzekoak egiten ari diren 
beste azpikontratazietako langileen soldatengatiko diskriminizazioa jasaten ari direlako. 

Egoera hau izanik, bultzada ekonomikoa lan baldintza duin eta kalitatezkoetatik hasten dela 
iruditzen zaigu eta horregatik udal zerbitzu guztien bir-publifikazioa proposatzen dugu, hauen 
kalitatea zerbitzu berak eta enplegua bermatzen dituen kudeaketa zuzenari lotuta dagoela 
sinesten dugularik. 

Enplegu sustapenerako politikak 

Udalak, hala ez egokitu arren, bere egiten dituen konpetentziei ahalik eta errentagarritasun 
handiena atera behar die, hala nola, enplegu politika aktiboei dagokionez, beste instituzioek 
beste alde batera begiratzen dutenean (Diputazioa eta Eusko Jaurlaritza). 

Alta, ez dirudi Udalak enpleguari bultzada eraginkor bat eman nahi dionik, Lan Ekintzari 
aurrekontuaren murrizketa ikusita.  

Datorren urtarrilaren 1etik, Bilbao Ekintza Tokiko Enpresa Erakunde Publikoak lehen lau Udal  



 

 

 

  

 

 

 

 

Enpresak (Lan Ekintza SAU, Lan Ekintza OAL, Bilbao Turismo eta Bilbao Next) eramaten zituzten 
ekintzak bereganatuko ditu. 

Bilbao Ekintzarentzako 2012ko aurrekontua 22.807.901 eurokoa da. Baina 2011n lau Enpresa 
horien aurrekontua 27.279.319 eurokoa zen. 

Hori dela-eta, 4.471.418 euro gutxiago egongo dira ekintza hauetarako, euren artean lana 
sustatzeko. 

Bilbao Ekintza, Bilbao Turismo eta Bilbao Nextekin batzeak ze nolako lan mota bultzatuko den 
erakusten digu: turismoari eta gertakizun handiei lotuta dagoena, zeinetan ezegonkortasuna 
eta lan gehiegikeriak oso lotuta dauden. 

Halaber, Aurrekontu hauetan badago dirutza, 2.690.546 euro, gertakizun batzuetara zuzendua 
izango dena: BBK LIVE jaialdia, Burdeos eta Bilbo arteko erregata. NBA LIVE TOUR, Efren 
Vazquezentzat, Bilbao Basket edo Futbol indoor Txapelketarako. 

Gure ustez, momentu honetan, gastua lehentasunez enplegua sustatzeko entitate 
kudeatzaileari bideratua egon behar da. 

F.- Lurraldea eta espazio publikoa negozio pribaturako leku bilakatzen duen hirigintza eredu 
jasangaitza 

Berriro ere aipatzea, Bilboko Udalaren eredu ekonomiko desarrollista honek bere 
birsorkuntzan hirigintza sektoreak lehenetsi dituela. Honen eraginez, hirigintzaren lehentasuna 
gure hirian ez da egon hiritargoaren oinarrizko eskubide aitortuen eta beharren baitan: 
etxebizitza, hezkuntza eta osasun publikorako eskubidea bermatzeko ekipamenduentzat lurren 
erreserba, eremu publikotik mendekotasunari arreta egitea, eremu berdeak,… 

Hiriaren planteamendu honek duen hiritarren eskubideenganako begirune faltak bere isla du 
Bilbon eskola publikoaren aldeko apustu nuluan. Hezkuntza zentroen erreformak egiteko 
kantitateen estimazioak ez dira nahikoah eskari erreala estaltzeko. Horregatik kantitate hori 
heren batean igotzea proposatzen dugu. 

Eredu hau 2012. urteko aurrekontuetan mantentzen da eta urterik urtera erakusten dituen 
gabezietan xehatu daiteke: 

Etxebizitzarako eskubidea ez dago  bermatuta 

Bilbon etxebizitza bat behar duten pertsona kopurua (Etxebiden 15.353 pertsonek dute izena 
emanda) hutsik dauden etxebizitzen kopuruaren parekoa da. Hau horrela izanda ere, 
etxebizitza gehiago eraikitzen jarraitzen da. Lurralde-Plan Partzialak 2016. urterako Bilbon 
30.000 etxebizitza berri eraikiko direla aurreikusten du, populazioari dagokionez 16.000 
pertsona gutxiago biziko direla uste bada ere. 

Zertarako orduan horrenbeste etxebizitza berri?Espekulazioa sustatzeko eta beraien moduan 
krisiari aurre egiteko.Edozein kasutan etxebizitza eskubidea bermatua izan gabe jarraitzen du 
Bilbon. 

2012. urtean 250 etxebizitza berri eraikiko dira Bilbon: 80 etxebizitza Zorrotzan eta 170 
Alojamendu dotazionalak Ametzolan. 

Eraikuntza garabiak gure kaleetan jarraitzen dute. Etxebizitza gehienak pribatuak dira eta 
eremu pribilegiatuetan kokatuak daude.Hau da, presio oraindik eskuragarri - ezinagoak duten 
etxebizitzak eraikitzen dira, etxebizitzaren arazoari irtenbidea ematen ez diotenak eta 
lurraldearekin negozioa besterik egitea ez dutenak.Honako hau gainera ez da etxebizitza  



 

 

 

  

 

 

 

 

eskubidearen inguruko arazoa soilik, jasangarritasun arazoa ere bada, zalantza-ezinezko 
eraikuntza hau, datuetan oinarritu ez dena, ingurugiroaren kalterako baita eta ez du hirigintza 
jasangarria bideratzen, kontrako baizik. 

Zaharberritzerako bultzada falta 

Aurretik aipatutakoaren arabera, logikoena eta ingurugiroarekiko jasangarriena zaharberritzea 
bultzatzea litzateke, batez ere, beraien izaera zaharrarengatik, inbertsio handiagoa behar 
duten hiriaren zati horietan. Beraz ulertezina da Surbisa bezalako erakunde baten 
aurrekontuetan inongo gorakadarik ez egotea, batez ere bere eragin eremua handitu denean, 
Artazu-Behekoa eta Deustuko Erriberararte, ulertezina da,aurrekontuko beherakadak 772.414 
euro gutxiago suposatuko du eta beraz aurrekontua 3.810.000€ tik 2011 an  3.037.586€ ra 
pasako da  2012an. 

G.- Auzoak inongo lehentasunik gabe egungo gobernuarentzat 

Oso garrantzitsua da 2012. urteko udal aurrekontuan eman den beherakada: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

45.307.002 44.089.402 27.869.146 24.645.699 23.883.508 21.836.073 

 

Bilboko erdiguneak diru kopururik handietan jasotzen badu eta aurrekoantua gutxitu bada, 
nori gutxitu behar zaio inbertsioa? Langile klasea. Eta langileria auzoetan bizi garenez… 

Auzoen arteko orekak ez du esan nahi auzo guztiei diru kopuru bera eman behar zaienik, 
auzo guztiek ez baitaukate hasierako egoera berdina. Honez gain auzo batzuek jasotzen duten 
gain inbertsioa nabarmena da, Alondegiko adibidea kasu. 

H.- Mugikortasun Jasanezin baten eredua: 

Bilboko udalean ez dago egun, garraio publikoaren benetako egituratze baten aldeko 
borondate politikoa, eta honek hiritarrek garraio eta mugikortasun arloetan baliabide 
eraginkorrak ez izatea ekarri du. Hau arlo eta zerbitzuen koordinazio faltaren eta lehentasun 
ezberdinen ondorio ere bada. 

Mugikortasun eredu hau 2012ko aurrekontuetan agertzen da, eta honako ezaugarri nagusiak 
ditu: 

Helezina 

 

Bilbon, irisgarritasun eskasa duten guneak daude oraindik, eta gainera Udalak oraindik ez du 
horientzat aurrekonturik ezarri. Zenbait adibide hauek izan daitezke: 

 Arangoiti eta bere igogailuaren gatazka bukaezina 

 Lezeaga auzoan egindako etxalde berria ez dauka irisgarritasuna bermatuta 

 Artazu Goikoan ez dago ez eskailera mekanikorik, ez igogailurik. Autobus zerbitzua 
eskasa da, 20 minutuko maiztasuna lanegunetan eta 30 minutukoa asteburuetan. 

 Enkarnazio eta Goiko Ollerrias kaleetako eskailerak Atxurin. 

Lehentasuna ibilgailu pribatuentzat 

Ez da onargarria Udalak ibilgailu pribatuentzako aparkalekuen 



 

 

 

  

 

 

 

 

eraikuntzarako eta trafikoaren kudeaketarako aurrekontu partidak “oinezkoa 
mugikortasunaren erdigunean ezartzeko” 

direla esanez saltzea. 

Garraio garbiaren aldeko apusturik gabe: txirrindula 

2012ko aurrekontuak 1000.000 euro ezarri ditu Iralan bidegorri bat eratzeko. Kopuru hau 
txikiegia da eta ez dio udaleko tiradera batetan ezkutatuta egongo den bidegorri planari 
garaipena ematen. Honek, txirrindularen erabilera gaitzesten duen Kale Ordenantzari onartu 
berriari gehituta, gure hirian bizikletaz ibiltzea oso arriskutsua izatea eragiten du, bai gure 
segurtasunagatik, bai eta sortzen diren isun ekonomikoengatik ere, nahiz eta agerikoa den 
garraio hau gero eta pertsona kopuru handiagoak erabiltzea erabaki duela. 

I.- Kontsumorako kultura, hiritar eskubidea den sorkuntza kulturaletik urrun. 

2012ko aurrekontuan agertzen den kultura arloari ezarritako ardatz estrategikoaren izenak 
berak: “BilboZ gozatu”, hiria kontsumorako objektu bihurtu nahi dutela agerian uzten du. 
Ardatz honek ere kultura hiritarrek pasiboki jaso behar duten zer edo zer dela adierazten du. 

Gure ustez, ardatzak BilboN disfrutatu eta, batez ere, sortu ahalizatearen ideia bildu beharko 
luke. 

Aurreko ideia horretan oinarrituta, Alondegia bezalako makroproiektuei emandako diru 
kopuru handiak dauzkagu. Kasu honetan 150 miloi euro baino gehiago eman zaizkio 2011ra 
arte, aurten 5.921.173 euro eta 2.200.000 euroko kapital-zabalkuntza jasoko duelarik, eta 
beste kasuetan udal teknikarien bulegoetatik sortutako programazioak agertzen zaizkigu.  

Honen adibide dira, Bilbo 700 Fundazioa da,  Ia 2 miloi euro jasotzen dituen erakunde honek 
ekintza puntualak antolatzen ditu hirian Bilboko Fundazioaren urteurrena ospatzeko, Bilbao 
BBK Live (1.460.000 euro), NBA Live Tour (200.000) eta Efren Vazquez (125 zk) (165.200 euro). 

Bilboko 38 auzoetako jaietarako 24.000 euroko kopuru iraingarria esleitzen dute (2011an 
baino %13,69 gutxiago). “Hezitzen duen auzoa” programarako  12.000€,  azuoetako kultur 
programazioarako 12.000€ baita eta auzoetako proiektu soziokulturalen dirulaguntzetarako 
20.000€. 

J.- Euskararekiko konpromiso nulua 

Bilboko udalak ez du inoiz euskarekiko inolako konpromisorik izan. Ez dago Bilbo euskalduna 
lortzeko inolako planifikaziorik, dirulaguntza urri batzuk soilik eskaintzen ditu (gero eta 
gutxiago Otxarkoagan euskara ikasteko dirulaguntzak kendu ostean), baina inolako garapen 
planifikaturik gabe. 

Euskararen erabilera bultzatzeko ekimenak, herri ekimenen esku daude gero eta gehiago, eta 
horrekin batera, udalak ematen dituen dirulaguntzen kopurua gero eta txikiagoa da. 

Udal aurrekontua: euskara 

2011  aurrekontuaren %       2012   aurrekontuaren % 

2.484.375             %0,49   1.928.969   %0,41 

Hurrengo urterako 555.406 euro gutxiago edukiko ditu programa hau, ‘Euskara’ saila 
desagertu da eta ‘Euskara, Gazteria eta Kirola’ sailean barneratu da. 

Pertsonalaren eta zerbitzuaren funtzionamenduaren gastuak kenduta, euskararen 
normalizaziorako soilik 776.485€ geratuko dira, udal aurrekontuaren %0,16a.  



 

 

 

  

 

 

 

 

Eremu honetako partida orokorra, %22,54 jaisten da aurten , aurreko %12ko murrizketa 
batetik dator (%34ko murrizketa bi urtetan) zeinak, euskararen ezagupen eta erabilpenaren 
igoerarekin alderatuz, ez duen bat egiten Bilboko errealitate linguistikoarekin. Kasu honetan 
ere, Udala Bilboko errealitateari bizkarra ematen ari zaio. 

K.- Emakumeak baztertzen dituen aurrekontua: 

2012 urterako, ustez genero ikuspegia errespetatzen duten aurrekontuak ditugu, aldiz, 
berdintasun politikak ez dira inondik inora ere lehentasun bezala aurkezten, ez helburuetan 
ezta jarduera nagusietan.  

2012. urteko aurrekontuek genero ikuspegia bermatua daukatela esaten du udalak. Baina 
aurrekontu honek emakumeen gehiengoan izango duen isla kaltegarria ikusirik, soilik pentsa 
dezakegu genero ikuspegiaren txertaketa hau espedientea betetzeko edukirik gabeko hitzak 
besterik ez direla, txostena zuzentasun politikoz estaltzeko hitzak. 

Emakume eta gizonen arteko desberdintasunak errotik desagerrarazteko duten konpromiso 
falta honako adibideetan ikus daiteke: 

Etengabe beheraka doan aurrekontu minimoa 

Berdintasuna, Kooperazioa eta Hiritarrentzako Sailaren aurrekontua, 4,9 milioi euro, 
aurrekontu osoaren %1,04a baino ez da. Aurreko urtearekin konparatuz gero %5,47a gutxitu 
delarik. 

Emakumeei zuzendutako programa biei dagokienez, “Emakumeei zuzendutako gizarte 
laguntza” eta “Emakumeen promozioa”, 1,43 miloi euro baino ez da inbertituko (aurrekontu 
osoaren %0,30a), lehengo urtearekin alderatuz %28,6a jaitsiz. 

Ordea, kopuru honi saileko zinegotzia eta  bertoko langileen soldata kenduz gero, 653.935 
euro baino ez dauzkagu, aurrekontuaren %0,16a baino ez. 

Egungo zaintzen krisiari inolako harretarik ez. 

Egungo krisi finantziari eta ekologikoarekin batera dugun zaintzaren krisia, aurretiaz datorkigun 
ereduekin apurtu ez izanetik eratortzen da. Alegia, lanaren banaketa sexualaren eredu 
klasikoan sostengatzen da behar hauei erantzuten dioten arduradun bakarrak emakumeak 
izatea. 

Beraz, behar-beharrezkoa da zaintzen birbanaketa bat egitea, eta honetan erakundeek 
funtsezko protagonismoa dute. Hala ere, 2012ko aurrekontuek arlo honetan emakumeak albo 
batera utzi dituzte.  

Oinarrizko kritika etxez etxeko laguntza zerbitzuaren (ELZ) tratamenduan koka dezakegu. 
Zerbitzu hau etengabeko gutxitze joeran jarraitzen du 15,7 milioi eurotan kokatuz. Honako 
jaitsiera informatika, bidai agentzia edota bestelako zerbitzuak azpikontratatzeko baliatuz. 

ELZri ezarritako murrizketari zerbitzu honetako langileen (guztiak emakumeak)  ordutegiaren 
murrizketa gehitu behar zaio ere. Honen aurrean Udalak erabilitako aitzakia eskaera jaitsi dela 
izan da, familiek (hau da, familiaren zaintzaileak diren emakumeek), krisi ekonomikoak 
bultzatuta, etxez etxeko laguntza baino laguntza ekonomikoak nahiago dituztelakoan.  

Ordea, guk uste dugu Gizarte Ekintza Sailak dagoen betetako eskaeraren inguruko azterketa 
frogagarria egin beharko lukeela, era honetan Bilboko menpekotasunaren inguruko arreta 
programa, langile kopuru eta aurrekontu egokiarekin burutzeko. 

Honako hau uste baitugu: 



 

 

 

  

 

 

 

 

- Zerbitzu hau, mendeko pertsonen zaintzan gizartearen erantzunkidetasuna bilatzen duten 
beste guztiek bezala, sexuaren araberako lan banaketarekin bukatzeko estrategikoa da. Lan 
banaketak, zeregin hauek emakumeen ardurapean ezartzen dituenez, gure lan egoeraren 
ezegonkortasuna ekartzen du. 

- Mendekotasun Legeak ezarritako balorazioaz gain, udalak bere irizpide propioak ezartzea 
eskatzen dugu, eta horrekin batera, laguntzaren beharra duten bilbotar orori kalitatezko 
zerbitzua emateko aurrekontuan baliabideak aurreikustea. 

Zaintzen krisi honi eremu publikotik aurre egiteko beste arlo bat 0-2 hezkuntza tartea da, hots, 
Bilboko Haur-eskola zerbitzua. Honen inguruan oso nabaria da Bilboko haur-eskoletan dagoen 
toki kopuru eskasa, eta honek familia asko pribatuetara jotzera behartzen du, edo, hauen 
kostu handia ikusita, umeak guraso baten ardurapean gelditzera. Egoera hau beti da txarra 
emakumeentzat. Bere lanpostuan orokorrean egoera txarragoan daudenez, gehienetan eurak 
dira lana utzi edo lanordu kopurua gutxitzen dutenak. 

Egun Bilbo 0-2 urte bitarteko 7.300 haurrentzako 13 haurreskola daude. Hau da, egon zitekeen 
eskaeraren %5,73a baino ez litzateke bermatuko. Auzo askok ez dute haurreskola publikorik, 
adibideen artean Txurdinaga, Ametzola, Irala edo Indautxu ditugu. Izan ere, Udalak egoera hau 
alde batera uzten du datorren urterako ez baitu haurreskola bakarra ere sortzeko inolako 
errekurtsorik bideratuko, aurrekontuan sartu diren 300.000 euroak jadanik martxan daudenen 
mantenurako dira. Alhondigaren mantenurako, ordea, milaka euro gorde dira Gobernu 
Batzorde honen izarra baita. Bitartean gurasoek euren seme alaben zaintza bermatzeko 
mirariak egiten jarraitu beharko dute. 

Emakumeen lan eskubideen urraketa. 

Azpikontraten sistemari egindako kritikaz eta, ondorioz, horrek dakarren enpleguaren 
ezegonkortasunaz gain, larriagoa da aurretiaz aipatutako ELZren kasua. Emakumeez osatuta 
dago sektore hau eta jada prekarizazioa handia bazen ere, euren lan eskubideak egun 
batetik bestera izugarri urratzen ari dira. 

Hau guztia dela eta, Udalaren ELZren gaineko zuzeneko kudeaketa eskatzen dugu, orokorrean 
udal zerbitzu guztiena ere. Zerbitzu honetako emakumeek egiten duten lana aitortzea 
ezinbestekoa da, finean, zaintza bezalako kalitatezko zerbitzu bat kudeaketa publikoak baino 
ezin baitu bermatu. 

Bortizkeria matxistaren aurkako borrokaren aurrean borondate politikorik ez. 

Udal honek portzentaje oso txikia zuzentzen du lehen mailako beharra diren gaietan, 
bortizkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako laguntza eta arreta kasu. Funtzio 
honetara bideratutako sorta aurrekontu osoaren %0,1a baino ez da.  

Zuzendutako baliabide eskasekin, ezinezkoa da emakumeen bortizkeriaren aurkako politika 
eraginkorrak abiatzea, ezta tratu txarrak edo eraso sexualak pairatu dituzten emakumeei 
arreta egokia emateko proposamenak burutzea. 

L.- Krisi ekonomikoa sufritzen dugunon kohesio sozial eza bultzatzen duen aurrekontua. 

Egun, langabezi tasa eskandaluzkoa den krisialdi egoera batean, gizarte politikak lehentasun 
izan beharko lirateke. Udala, ordea, politika hauei zuzendutako aurrekontua murriztu eta 
murriztu ari da, Gizarte Ekintzako Saila gero eta bitarteko gutxiago ditu (%2,27 gutxiago), 
aurrekontu osoaren %8,66a baino ez da gizarte politiketan gastatzen. 

 



 

 

 

  

 

 

 

Ekintza sozialaren sailean, krisi garai hauetan bazterketa sozialaren aurkako borroka 
lehentasunezkoa izan beharko litzatekeen arren, kontrakoa gertatzen da. Honako hau aipatu 
daiteke: 

 Familien laguntzetara zuzendutako dirua milioi 1 euro jaitsi da, %12,6ko gutxitzea 
alegia. Programetan, Gizarteratzea da gutxitze handiena pairatzen duena. Lehengo 
urteko aurrekontuetan jadanik murrizketak egin baziren, urte honetarako murrizketa 
%13,1ekoa da. 

 Iruzur sozialaren aurkako borrokarako aurrekontuaren diru kopurua neurriz kanpokoa 
dela uste dugu. Aurrekontuaren zati bat beraien burua laguntzak eskatzera bultzatuak 
ikusi duten pertsonengan susmoa eragitera zuzentzen da. Kontrol honek oihartzun 
mediatiko handia izan du eta iruzurraren eraginez diru laguntzarik ez dagoenaren ideia 
zabaltzen lagundu du, errealitateak dionean ez dagoela laguntza nahikorik pertsona 
guztientzat sarrera nahikoak lehenesten ez direlako. Gure ustez egokiena aurreko 
kantitatea oinarrizko zerbitzu sozialetara bideratzea litzateke, batez ere, bertan lan 
egiten duten langile kopuruari dagokionez. 

 Aurrekontu honek migratzaileak eskubide gabe uzten ditu baliabide lotsagabeak 
eskainiz. Murrizketa %32,62koa izan da, aurrekontu osoaren %0.07a izanik. Diru  sorta 
hutsal honetatik, %11,6a baino ez da elkarteentzako diru laguntzetan inbertitzen. 
Horrez gain, Inmigraziorako Udal Zerbitzua desagertu da, migratzaileei doaneko 
harretarako zerbitzua eskaintzeaz gain udal zerbitzu ezberdinak ezagutzeko aukera 
zena.  

 Herrialde pobretuenganako elkartasunak ere murrizketak jaso ditu. Garapenerako 
Kooperazio Sailak pairatutako murrizketa %1,15a izanik, aurrekontu osoaren 
%0,56koa da, jendarteak eskatutako %0,7tik oso urrun dagoelarik. 



 

 

 

  

 

 

 

 

3.- Ondorioa 

Hauek guztiak, eta aipatu ahalko genituzkeen askoz gehiago, 2012rako aurrekontu proiektu 
honi ezetza emateko arrazoiak dira. Udal gobernu honen kudeaketari ezetz esateko eta 
udaletxean dagoen oposizioaren erantzun alternatibo ezari ere ezetz esateko. 

Bestelako Bilbo artikulatzeari guztiz beharrezkoa deritzogu. Hasteko, Bilbo erakusleiho bihurtu 
nahi duen proposamen berri honi erantzuna emanez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


