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BERMEOKO UDALEKO LEHEN AGERRALDIA  
AGINTALDI HONETAN  

2016ko uztailaren 7an Nestor Basterretxea aretoan 

 

BERMEO SOZIOEKONOMIKOKI INDARTZEN 

 Herriko garapena bultzatzeko proiektu estrategiko bi ditugu martxan, alde batetik, 

Lurbizi proiektua eta, beste alde batetik, Bermeo Tuna Capital proiektua. 

Lehenengoan lau pertsona kontratatuta egon dira eta bigarrenean hiru kontratu 

egin dira.  

 Enpresak sustatzeko zerbitzuaren bidez, Behargintzak 123 pertsonari arrera 

eman die  eta 43 enpresa sortu dira 2015ean. Zerbitzu honen bidez, 66 lanpostu 

sortu ziren 2015ean, horietatik 48, enpresa sortu duten ekintzaileenak, eta 18, 

kontratatu dituzten langileenak. 2016an, orain arte, 27 enpresa sortu dira. 

 Behargintzak hainbat ekimen 

martxan jarri ditu lana bilatzeko 

prozesuan laguntzeko: enplegu 

jardunaldiak, ikastaroak, 

Hazilan programa (20 gazteren 

parte hartzearekin, 16 praktiketan 

eta 2 lanean) eta orain Txertatu 

eta Anezka programak martxan 

jarriko ditu.  

 

 

 

 Behargintzatik diru-laguntza programa ezberdinen kudeaketa eta tramitazioak egin 

dira (Merkataritzako saltokiak modernizatzeko laguntza-programa, Turismoko 

ekipamenduak modernizatzeko laguntza-programa, Mikroenpresa, Pertsona 

Juridiko eta Nortasun Juridikorik gabeko erakundeen inbertsioei finantza-laguntza 

eskaintzeko plana, ekintzaileentzako diru laguntzak…) 

 Autonomo eta enpresa txikiei bideratutako Ikastaroak antolatu ditu (‘Bezeroen 

arretarako ingelesa’ ikastaroa…) 

 49 enpresek eta 28 komertziok lehia hobetzearekin lotutako ekintzetan parte 

hartu dute.  

 Gazteen enpleguaren sustapenerako prestakuntza eta jarduera bereziak (Gazteria 

Busturialdea Bekak, Busturialdeko II Enpresa ideia lehiaketa, Beharsarea web 

gunea…)  
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 Arrain Azoka 2016ren antolakuntza 

berrikuntzekin (LOG gunea, 

sashimi kalitatezko atunaren 

aurkezpena, itsasoko 

delicatessenen show cooking-a, 

Sotapatroi proiektuaren 

aurkezpena…). 

 

 

 Bermeoko azoka indartzeko azoka bereziak (Gabonetakoa, udabarrikoa…). 

 Eskaintza turistikoa hobetzeko ekimen ezberdinak. (Urdaibaiko eskaintza 

turistikoa bateratu da eta euskarri ezberdinen bidez zabaldu; Bermeoko Udalak 

Aste Santuko egunetan Bermeotik Gaztelugatxeko San Juanera joateko 

autobusa jarri du (310 erabiltzaile), Azokako aparkalekuen ordutegiak luzatu…). 

Horrela Turismoaren emaitzak oso onak izan dira, adibidez, 1.184 pertsona pasa 

dira Bermeoko Turismo Bulegotik Aste Santuko egunetan (martxoaren 24tik 

28ra) iaz baino %25 gehiago. Udan ere 2014an baino 2.000 pertsona gehiago 

izan ditugu eta 2015ean 2006tik turismo daturik onena izan dugu. 

 DBH-ko titulua lortu ez duten 15 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzenduta, 

Lanbide Hastapenak joan den ikasturtean 4 ziklo eskaini zituen, 2 lehenengo 

mailan (Elementu Metalikoen Fabrikazioa eta Ibilgailuen Elektromekanika) eta  

beste 2 bigarren mailan (Sukaldaritza eta Jatetxe-arloa eta Ibilgailuen 

Elektromekanika). 

 

DESOREKA SOZIALEI AURRE EGITEN   

 Herrian dauden gizarte ongizateko beharrizanei 

erantzuteko,  Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetatik 

1.451 kasu atendidu dira 2015ean. Hauetatik 214 

kasu berriak izan dira (gehienak 3. adinekoak eta 

adin txikikoak), 1go aldiz gizarte zerbitzuetara hurbildu 

direnak. 

 1.000 eskari ezberdin (zerbitzuak, laguntzak, 

laguntza ekonomikoak) gauzatu dira Gizarte 

Ongizate Udal Patronatutik 

 104 adin txikikoen familiekin era zuzenean esku 

hartu da.  

 Adin txiki eta euren familiekin lanean dagoen Gizarte 

Heziketarako Esku-hartze Taldearen (GHET) 

ekimenek 430 parte-hartzaile izan dute, horietatik 205, zerbitzu honen 

erabiltzaileak dira eta 64 hezkuntza proiektuetan parte hartu dute.  

 Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuko (GOUP) Gizarte Heziketarako 

Esku-hartze Taldeak (GHET) gurasoei zuzenduta Informazio eta 
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komunikazioaren Teknologien  erabilera egokiaren  gaineko programa eskaini 

du.  

 Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuak (BGOUP) elkarbizitzaren aldeko 

apustuari eutsiz, kultur aniztasuna eta elkarbizitza sustatzeko mintegiak antolatu 

ditu 200 langile eta arduradunen parte hartzearekin.  

 Zaharren egoitzako (67) eta etxebizitza komunitarioen (9) okupazioa osoa 

(%100) izan da eta etxez etxeko 70 kasuri arreta eman zaie.  

 Bermeoko Udalaren Zaharren Egoitzak eta 
Bermeoko Udal Musika Eskolak elkarlanean 
egoitzako egoiliarrak musikarekin gozatu ahal 
izateko programa martxan jarri dute bigarren 
urtez eta balorazioa guztiz positiboa izan da. 

 Zahartze aktiboa bultzatu da ‘Gorputza martxan’ 

eta ‘Burua martxan’ programekin.  

 

 Kontsumitzailearen Informaziorako Bulegoak 197 

kontsulta izan ditu eta 165 erreklamazio kudeatu 

dira-  

 

Emakumeak eta gazteak 

 Berdintasunaren alde lan egiten gaude.  Talde bat eratu da Udalean gai hau 

jorratzeko eta herriko elkarteekin elkarlanean egingo dugu lan.  

 Gazteekin lanean: 

 Esku hartze eta prebentzio zerbitzua: kale hezitzailea (Bermeoko lokaletan 

egin du lan eta orain bi lokaletan lan berezia egingo du). Hurrengo ikasturtean 

drogamenpekotasunaren prebentzioa landuko da ikastetxeekin batera.  

 Bermesex, gazteentzako sexologia orientazio eta aholkularitza zerbitzua. 

Hezkuntza zentroekin ere elkarlanean, Bermesex bidez, sexu hezkuntza 

eskaini da. 

 Gaztelekua eta ludoteka 

 GEZ. Gazteen Ekimen Zerbitzua.  

 Gazte Mahaia. Gazteen errealitatea aztertu da gazteen parte hartzearekin 

euren beharrizanei erantzuna emateko.  

  ‘Gu ere bertsotan programa’ 

 Ikastaroak… 

 Lokaleku. Bermeoko gazteen lokalen elkarbizitzarako gida adostu da. 

(Lokalak erregistratu egin behar dira 

eta gutxieneko baldintza bete behar dituzte 

(argia, ura, komuna, su-itzalgailuak, 

larrialditarako argiak, aforoa 

errespetatu…). 
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HERRITARREN BIZI KALITATEA HOBETZEKO PROGRAMAK ETA 

ZERBITZUAK 

Garbitasuna. ‘Bermeo garbi-garbi’  

 Garbitasun plangintza berri bat egin da 
kaleko garbiketa hobetzeko. 

 Herri garbiagoa izateko gauerako langile 
talde bat jarri da (astelehenetik eta 
eguenera, gauetan ureztatze lanak egiten 
ditu eta asteburuetan eta jai egunetan 
ere, goizetan kale ezberdinak ureztatzen 
ditu).  

 Hidrogarbigailua martxan jarri da  eta 
makina honen bitartez Bermeoko 
kaleetan garbiketa sakona egitea posible 
da. 

 60 paperontzi berri jarri dira eta beste asko konpondu, prestatu eta birjarri. 

 ‘Zure txakurra, zure ardura’ Txakurren kakak batzeko eta txakurrak era egokian 
zaintzeko kanpainarekin jarraitzen dugu.  

 

Obrak eta mantenu lanak 

 ARITZATXU hondartzako egoera hobetzeko lanak:  
 Aritzatxuko eraikina jartzeko lanak (zimentazioa prestatu eta zerbitzu guztien 

kanalizazioak egin ziren) 
  Aritzatxurako bidea konpondu da osorik, oinezkoen segurtasuna bermatzeko.  
 Inkesten arabera, Aritzatxu hondartzako erabiltzaileak oso pozik daude eta 
uraren kalitatea bikaina da Osasun Sailaren arabera. 

 
 

 

 Asfaltatze lanak (Zarragoitxin; Erreñezubin, Atalden, Arresin, Anbulategiaren 
aurrean, Askatasun Bidean...);  Margo lanak (seinalizazio horizontala) (Pergola, 
San Juan portale, Matxitxako, Garabilla tar Jose, Bizkai Buru, Atalde, Aritzatxu bidea, 
Atalde, San Martin, Matxitxako, Bizkaiko Jaurerria...). Margo lanak hormak, farolak, 
paperontziak, eskudelak, hesiak eta abarrekoak txukuntzen (Itxas-Begin, Goiko 
Plazako kioskoan, Fielaton…) ; Artieda tar Iñigo kaleko areka (rigola) eta zintarria 
(bordilloa) berregin; Talako Andra Mari Auzoan hesiak barriztu… 
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 Landatxuko eskaileretako argiteria jarri 
porturaino eta Landatxuko eskaileretara 
helduteko sarrera konpondu. Hormigoizko 
estruktura kaltetuta egon da eta sendotzen 
gaude. Obra martxan dago. 

 Irisgarritasuna sustatzeko esku-hartze 
ezberdinak (errebajeak, arrapalak...): Lamera 
Txiki, Tala. Institutura sartzeko albotik bide 
berria egin da. (BFA-k eta EJ-k egiteko 
daukate euren beharrak segurtasuna 
hobetzeko inguruan, errepideko losa babestu 
eta institutuan bertan ate berri bat ireki).  

 

 Udal zuntz-optiko sarea hedatu da Kiroldegi eta Zaharren Egoitzaraino. 

 Talako barbakoen guneko argiteria indartu farola gehiago ipiniz. 

 Atalde kaleko plazatxoa eraberritu. (Amaitu barik dago). 

 Alde Zaharreko aireko kableak lurperatzeko eta itxura hobetzeko kanalizazioak 
egin dira, esaterako Aurrekoetxea eta Talaranzko kaleen artean. 

 Arriboleta kalarako sarrera konpontzeko obra esleitu. (Obra egiteko dago). 

 Bestelako obra eta instalazio txikiak herrian 
zehar, hala nola dutxa bat eta iturri bat jarri 
Burujabetasun zelaian, Torronteroko aulkiak 
barriztu, hesiak konpondu kiroldegi inguruan... 

 

 Desbroze eta garbiketak hainbat puntuetan 
(Futbol zelaiaren inguruan, Baztarren, 
Zarragoitxin, Artike bideko atzekaldean…) 

 Zuhaitz mozketa segurtasuna bermatzeko 
(Askatasun bidea, Zarragoitxi, Artike bidea..) 

 

Auzoak 
 Edukiontzien irudia hobetzeko eta guneak txukuntzeko esku-hartzea, Almika, 

Tribiz, Errotak...  

 Tribiz auzoko kale-argiteria jarri. Laster egongo da funtzionamenduan. 

 Bermeoko Udalak Almika auzora doan errepidean espaloia eta baranda bukatu 
ditu eta argiteria ere jarri du.  

 
Eraikinak 

 Zaharren egoitzako eta Kultura eta Gizarte etxeko putzu septikoak ezabatu. 

 Zaharren egoitzako ur beroaren sarea hobetu arazo sanitariorik ekiditzeko eta 
Kultura eta Gizarte etxeko sarrerako oholak aldatu dira. 

 Nestor Basterretxea aretoan margo lanak eta haize sistema instalatu zinema-
makina berria bero-arazoak saihesteko. 
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 Hilerriko kapera eraberritzea. Sute baten ondorioz kaltetu zen, obra amaitu barik 
dago. Eraikin honi erabilera zabalagoa emateko, alegia, hileta eta omenaldi zibilak 
egiteko, lan egiten ari gara.  

 

 
Bermeo herri jasangarriagoa izateko pausuak 

  

 Alde Zaharraren Oinezkoentzako Gunea 
Arautzen Duen Ordenantzan aldaketak adostu 
ziren herriko hainbat elkarteekin, kexa, eskaera 
eta ekarpenak kontuan hartuta. 

 Kale salmenta arautzeko ordenantza berria 
onartu da. Azokatxoa Alde Zaharrera eroango 
da eta laster esleipen prozedura jarriko da 
martxan. 

 Zaraten mapa 2016an onartu da. Horrek herriko 
zaraten iturri nagusienak eta zarata maila 
udalerrian (egunez, arratsaldez eta gauez) 
aztertzen du.  

 Ingurumena.  
 Birziklapena datuak. Bermeon 2015ean hondakinen birziklapena %5,62 igo 

da eta guztira 1.533 tona hondakin errekuperatu dira. Hondakin guztietatik 
%26,28a errekuperatzea lortu genuen birziklapenaren bidez. 
 Bermeoko Arrain Azokan, 2.urtez kanpaina berezi bat jarri du martxan azoka 
inguruko tabernetako beirazko botilak aparteko zerbitzu baten bitartez biltzeko. 
Kanpaina honetan 43 tabernek parte hartu dute eta arrakastatsua izan da. 

 

 Bermibus zerbitzua indartzen 
 Bermibus zerbitzua emateko 

kontratazio-prozedura berria 
martxan jarri da.  

 Bermibusaren Geltoki 
berriak jarri dira (Landabaso 
eta Atalde) eta jarriko dira 
(Mikel Deuna Bidea eta 
Adubidxe) herritarren 
beharrizanei egokitzeko. 

 Bermibusen erabiltzaile 
kopurua igo da 2014an 
(46.150), 2015an (49.577). 
Hortaz, 2015ean 3.427 
erabiltzaile gehiago izan 
ditu.  
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Herri hobeago bat 

 Herri Babesak boluntario berriak 
bilatzeko kanpaina. 

 

 Protokolo desberdinak prestatu eta 
adostu: Itsas denboraleak, 
haizeteak, euriteak... 

 Segurtasuna 

 
 
Kirola 
 

 Bermeoko Udalaren Kirol Patronatuak 2015ean 5.778 abonatu izan ditu, herritarren 
%34a. Kirol ekintzetako erabiltzaileen batez besteko gogobetetze maila 8,1 
puntutakoa da.  

 Makinaria berria jarri da bai gimnasioan zein Biking gelan eta teilatua berritzen hasi 
dira.  

 Kalean korrika hasi nahi duten 30 urtetik 
gorako andreei zuzenduta, ‘Andrak 
korrika? Bai, zergatik ez? Ahal da eta 
ahal dozu’ ekimena martxan jarri da. 
Arrakastatsua, lehendabizi 30 emakumek 
izena eman zuten eta jadanik 50 inguru 
dira.  

 
 

 
 

 Herriko kirol elkarteekin batera kirol ekintza ezberdinen antolaketa: Bermeoko 
Arraun Elkarteko II Ikurrina, Bermeoko Bizikleta Eguna, Bermeoko Eskolarteko 
Olinpiada, Bermeoko Frontenis txapelketa… 

 Udako kirol eskaintza berrikuntzekin dator: ohiko eskaintzaz gain udan igeriketa 

terapeutikoa, SUP (Stand up paddle), erabilera librea materialarekin eta 

trabesiak prestatzeko ikastaro berezia. 

  

 Igerilekuan igogailua 

jarriko dute akzesibilidadie 

bermatzeko eta elbarrituek 

igerilekuan sartu ahal izateko.   

 Ibilbide osasuntsuen 

diseinua egiten ari gara eta 

Nordic Walking gune bat 

sortuko dugu aurten Bermeon, Euskal Herriko Nordik Walking sarearen barne.  
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ONDAREA ZAINTZEA ETA BERRESKURATZEA 

 Udaletxea. Udaletxea berreraikitzeko Bizkaiko 

Foru Aldundiaren inplikazioa bilatzeko lanean ari 

gara, izan ere, BFAren finantziazioa 

ezinbestekoa Udaletxea berreraiki ahal izateko. 

Lanean gaude Bermeoko ondarea den Udaletxea 

berreskuratzeko. 

 

 

 Ortube. Herriko itsas ondarearen ikur bilakatu nahi den Ortube itsasontzia 

berreskuratzeko lan talde bat sortu da herritarrekin eta udal ordezkari eta 

teknikariekin osatua. Itsas ingeniariek balorazio bat egin dute bere egoera zein den 

aztertzeko eta orain pausu ezberdinak emango dira bere berreskurapenerako 

herritarren partaidetza garrantzitsuarekin.   

 

 Alde Zaharra. Bermeoko Udalean arlo ezberdinetako langilez osatutako lan talde 

bat dago Alde Zaharra indartzeko eta biziberritzeko lan egiten. Talde horrek Alde 

Zaharraren egoeraren diagnostikoa egin du  eta ideia eta proposamen ezberdinak 

garatu izan dira, besteak beste, elkarteekin batera antolatutako lore lehiaketa eta 

Talakoetxean eta Talan egiten ari garen MURALAK.  Alde Zaharra edertzeko 

ekimenak direla uste dugu eta honelako ekimenekin jarraituko dugu eta hauetan 

herritarren inplikazioa bilatzea da gure helburu. 
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KULTURA ETA EUSKARA  

Kultura 

 Bermeoko zinemaren digitalizazioa pelikula berrienak ikusi ahal izateko eta zinema 

modernizatzeko.  

  EMUSIK 2016. 

Bermeo EMUSIK, 

Musika Eskolen 

Europako Jaialdiaren 

eszenatoki bihurtu da. 

Honen barne 

Europako musika 

eskoletako 8.500 

ikaslek 120 kontzertu 

baino gehiago emango 

dituzte Euskal Herrian 

zehar. 

 

 Euskal Herriko Txistularien Elkarteak Bermeoko herria aukeratu zuen urteroko 

Batzar Orokorra egiteko. 

 Jazzber, Nazioarteko Musika Astea,  Madalenak (zozketa herritarrak itsasontzian 

joateko). San Rokeak, Andra Mari eta Santa Eufemia jaiak, San Juanak…  

 Kultura sailak herriko talde ezberdinak antolatzen dituzten ekimen ezberdinetan 

lagundu du: Alkartasuna dantza taldearen ekitaldietan (umeen dantzaldia, folklore 

jaialdia…), Txo Sevilla taldeak antolatutako Rocio jaialdian, Taelladie, Erroxape 

elkarteak antolatutakoak (Narrazio lehiaketa…)… 

 Antzerkiak antolatu dira bai ume zein nagusientzat: Pintto Pintto, ‘Erdibana’, ‘Molie 

Malone’, ‘Declaración  de Guillermo’… 

 Irakurzaletasuna bultzatzeko Liburutegian ipuin kontalari saioak, narrazio 

lehiaketa, irakurleen txokoa… 

Euskera 
 Bermeoko Udalak herriko hainbat eragileekin elkarlanean ‘Geuk eus’ euskaraz 

bizitzeko 1.000 arrazoi kanpaina jarri du martxan. Erronkak: herritarren artean 
euskararen prestigioa hobetzea, euskaldun izatearen abantailak gizarteratzea, 
herritarrek galeraren kontzientzia hartzea, jokaera kontzienteak piztea eta herritar 
guztiak sentsibilizatzea (gurasoak, gazteak, etorkinak, kirolariak…). 
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 Euskera Aholku Batzordea berriro ere martxan. Arlo ugaritako eragileak eta udala 
elkarlanean euskararen normalizazioan. 

 Diru-laguntzak, hiru arlotan: euskara ikasteko, euskara ikasi nahi duten herritarrei 
erraztasunak emateko. Gidabaimena euskaraz prestatu eta azterketa euskaraz 
egiteko. Merkataritzan errotuluak euskaraz jartzeko.  

 Bermeoko Udalak eta Salica enpresak euskara laneko hizkuntza izateko 
helburuarekin saioak landu dituzte. 

  Euskarak kirolean 
presentzia handiagoa izan 
dezan, Futbola oinarritik 
euskaraz eta Berba-sarea 
programak landu dira Futbol 
klubagaz eta Arraun 
elkarteagaz.- Kiroldegiko 
ikastaroetan ere euskara 
gehiago erabiltzeko 
erabiltzaileen sentsibilizazio-
ekintzak. 
 

 Jaioberrientzako bertsoak, Berbalagun egitasmoa,  Miñe lamiñe ekitaldia,  
Bermeoko ikastetxeakaz batera hainbat programa (ikasle etorkinentzako eskola 
lagungarriak, euskarazko produktuen katalogoa, eskola agenda… ), ipuin lapikoa, 
Errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpaina, Abizenak euskal grafiagaz idazteko 
kanpaina, Gurasoentzako eta etorkinentzako euskara eskolak…  

 Euskal komunikabideak sustatzeko eta herritarren artean euskaraz irakurtzeko 
ohitura zabaltzeko helburuarekin,  Hitza egunkariarekin hitzarmena.   

 Udal barruko euskara plana garatzeko lana bideratu da eta zinegotziek 
hizkuntzaren lidergoa landu dute. 

 

KUDEAKETA GARDEN ETA ERAGINKORRA 
 Gardentasun ataria 

 Langileen prebentzio plana onartu da 
 Formakuntza.  

 Administrazio elektronikoa errealitate bihurtzeko pausuak ematen. 

 Lehenengo aldiz Udalak Zerbitzu Karta bateratua aterako du epe laburrean. 

 Abisuak. 516 abisu 2015ean eta 497 konponduta (%97). Abisuen aplikazioa martxan 
dago eta erabiltzera animatzen ditugu herritarrak. 

 Kexak. 10-15 kexa hilero eta gehienak erantzuten dira hilabeteko epean, bat edo bi 
izan ezik.   

 Kudeaketa ekonomikoa 
 2015eko aurrekontuaren emaitza positiboa: 430.000 euro 
 Gerakin positiboa: 113.138 euro. Diruzaintzako egoera asko hobetu da eta, 

ondorioz, ordainketa epea ere bai. 
 2016ko aurrekontua ajustatu beharra, izan ere, Udalkutxari 949.931 euro 

itzuli beharra izan dugu 2016an, 2015eko Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-
bilketa aurreikusitakoa baino txikiagoa izan delako. 

 Maileguen amortizazio eta interesak 648.215 euro (aurrekontuaren %4) 
 


