2017KO ABENDUAREN 21EKO BILKURAKO AKTA
Organoa:
Orendaingo Udaleko Plenoa
Tokia: Orendaingo udaleko Areto Nagusia
Deialdia:
Lehenengoa
Hasiera data: 19:00etan
Amaiera data: 21:10etan
Bertaratuak:
Gorka Egia Arregi. Alkatea
Miguel Angel Arsuaga Azurmendi. Zinegotzia
Txaro Arrona Erdozia. Zinegotzia
Ibon Gonzalez Galarraga. Zinegotzia
Idazkaria: Nekane Lopetegi Etxeberria

GAI ZERRENDA
1.- 2017-10-26 bilkurako akta onartzea hala balegokio.
2.- 2018ko aurrekontuari eta plantilla organikoari haserako onarpena ematea.
3.- 2018-2019 urteetarako diru laguntzen plan estrategikoa onartzea.
4.- 2017-02 kreditu aldaketa onartzea.
5.- Alkateak eman dituen ebazpenen berri ematea 2017/32 eta 2017/33.
6.- Obra txikien lizentzi eskaerak onartzea.
7.- Balio anitzeko soinketa gela erabiltzeko arautegia onartzea.
8.- Galderak eta eskaerak.

1.- 2017-10-26 BILKURAKO AKTA ONARTZEA HALA BALEGOKIO.
Alkateak aginduta, 2017-10-26ko bilkurako akta mahairatu dira onarpena emateko.
Bertaratuen aldetik inolako zuzenketa edo aldaketa proposamenik agertu ez denez dagoen
bezala ontzat eman da.
2.- 2018EKO AURREKONTUARI ETA PLANTILLA ORGANIKOARI HASERAKO
ONARPENA EMATEA.
Orendaingo udaleko alkateak, 2018 urteko aurrekontuaren proposamena eta udaleko plantilla
organikoaren berri azaltzen du, onarpena eman ahal izateko.
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GASTUEN EGOERA
Kapitulua
1
2
3
4
6
7
9

Azalpena

Euroak

Pertsonalaren lansariak ...............................
Gastu korront.eta zerb. Gastuak .............
Gastu Finantzieroak ………………………
Transferentzi korronteak .............................
Inbertsio errealak ........................................
Kapital transferentziak ................................
Pasibo finantzieroak ....................................

114.823,65
84.040,00
1.600,00
55.250,00
84.536,42
2.000,00
11.000,00

Guztira ........................................................

353.250,07

SARREREN EGOERA
Kapitulua
1
2
3
4
5
6
7

Azalpena

Euroak

Zerga zuzenak .............................................
Zeharkako zergak ........................................
Tasak eta beste sarrerak ..............................
Transferentzi korronteak ............................
Ondare Sarrerak ..........................................
Inbertsio ereralak besterenganatzea ……….
Kapital Transferentziak ………………….

28.385,42
1.000,00
18.400,00
236.550,00
6.000,00
40.000,00
22.914,65

Guztira ....................................................

353.250,07

TXOSTENA
AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN
HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA
ARAUDI APLIKAGARRIA:




2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzkoa.
1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren
eskumena garatzen duena.
Diputatuen Kontseiluaren akordioa, 2014ko azaroaren 18koa, Jarraibidea onartzen
duena finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.

AZTERTUTAKO TRAMITEA: 2018 urteko aurrekontua
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FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak)
1-

ENTITATE ZERRENDA:

ORENDAIN
2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA
Aurrekontuen egonkortasuna
Kredituen aldaketa espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek 11.000,00 euroko
superabita du, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio
horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen eragiketa
adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko
kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian zerrendatutako entitateen
kontuak bateratuta.
2018rako ezarritako helburua defizita zero izatea da.
Hori dela eta, kreditu aldaketaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten
du aurrekontu egonkortasunaren 2018rako helburua.
Finantzen iraunkortasuna
2018ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, 2017an behin
behineko izaeraz likidatutako sarrera arrunten % 0,30 izango dela aurreikusten da. Kalkulua
egiteko, 2018ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa
guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili
gabe dauden eragiketak eta 2018ko aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2017ako aurreikusitako
amortizazioak. Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren
saldoak.
2018rako ezarritako helburua magnitude hori %75,00 baino handiagoa ez izatea da.
Hori dela eta, kreditu aldaketaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten
du finantza iraunkortasunaren 2018rako helburua.
Gastuaren araua
2017ko eta 2018ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa %-%4,9. da.
Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili dira, ondoko
taulan xehatzen den moduan:
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GASTU KONPUTAGARRIAREN BARIAZIOA
342..400,07
2018ko gastu ez finantzarioa
a1
(kap:1etik 7ra)
a2
SEC doiketak[1]
2018ko interesak
a3
1.600
Finantzaketa lotua duen gastua
a4
2018an
44414,65
a5
menpeko entitateak
a=a1+a2-a3a4-a5
2018ko gastu konputagarria
296.385,35
2017ko gastu ez finantzarioa
(kap:1etik 7ra)
SEC doiketak[2]
2016ko interesak
Finantzaketa lotua duen gastua
2016an
Araudian eta kudeaketan egindako
aldaketen eragina
menpeko entitateak

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b=b1+b2-b3b4-b5

2017ko gastu konputagarria

c=(b/a-1)*100

Gastu konputagarriaren bariazioa
(%tan)

384.657,96
0,00
1.600,00
101308,69

281.749,57
-%4,9

2018rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa % 2,40 baino handiagoa ez
izatea da.
Hori dela eta, 2018 ekitaldirako aurrekontuak, bete egiten du gastu araua.

3- ONDORIOAK
2018ko aurrekontuaren espedientea kontuan hartuta, toki entitate honek bete egiten ditu,
aurrekontuaren egonkortasuna, finantzaren iraunkortasuna eta gastu araua.
PLANTILLA ORGANIKOA
Apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu legegilearen 127. artikuluak xedaturikoa beteaz,
Udal honetako plantila organikoaren osaketa argitaratuko da oso osorik jarraian:
[1]
[2]

Doiketen zenbatekoa adierazgarria den kasuan bakarrik.
Doiketen zenbatekoa adierazgarria den kasuan bakarrik.
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A) Karrerako funtzionarientzako gordetako lanpostuak
- Plazaren izena: Idazkari kontuhartzailetza
Plaza kopurua: 1
Taldea 43 art. 6/89 leg.: B.
Egoera: Betea
B) Pertsonal laboralentzako gordetako lanpostuak
- Plazaren izena: Oinegitura zerbitzuetako langilea
Plaza kopurua: 1.
Asimilazio taldea: E
Egoera: Betea
- Plazaren izena: Administrari laguntzailea
Plaza kopurua:1
Asimilazio taldea: D
Egoera: Betea (1)
- Plazaren izena: Gizarte laguntzailea
Plaza kopurua: 1
Asimilazio taldea: B
Egoera: Behin behineko langilearekin betea
- Plazaren izena: Gizarte ongizate zerbitzuetako administrari laguntzailea
Plaza kopurua:1
Asimilazio taldea: D
Egoera: Hutsik dago
- Plazaren izena: Etxez etxeko langilea
Plaza kopurua: 1
Asimilazio taldea: E
Egoera: Hutsik dago
(1) Lanpostu hauek laboralarekin beteta daude eta iraungitza postuak dira.
LANPOSTUEN ZERRENDAK 2016KO EKITALDIA
KARRERAKO FUNTZIONARIEI ERRESERBATUTAKO LANPOSTUAK
Deitura: Idazkari kontuhartzailetza
Lanpostu kopurua: 01
Dedikazioa: %35
Talde eskala: B
Adskrizioa azpieskala: Idazkari kontuhartzailea
Klase: 3
Exijitutako betebeharrak:
Hizkuntz eskakizun: 04. Data : 92-06-30
Exijituriko titulazioa: Z.D, P.Z.D. edo E.Z.D.
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Berarizko osagarria: 18
Betetzeko sistema Habilitatu nazionala
LAN PERTSONAL FINKOARI ERRESERBATUTAKO LANPOSTUAK
Deitura: Oinegitura zerbitzuetako langilea
Lanpostu mota: laboral finkoa
Dedikazioa: %50
Talde eskala: Administrazio orokorra
Exijitutako betebeharrak: hizkuntz eskakizuna 02. Data: 92-06-30
Titulazioa: Eskola egiaztagiria
Deitura: Gizarte laguntzailea
Lanpostu mota: behin behineko langilegoarekin betea
Dedikazioa: % 8,05
Talde eskala: Gizarte Ongizatea
Exijitutako betebeharrak: hizkuntz eskakizuna 03. Data 96-05-01
Titulazioa: Gizarte Laguntzaile diplomatura
Deitura: Administrari laguntzailea
Lanpostu mota: laboral finkoa
Dedikazioa: %8,05
Talde eskala: Gizarte ongizatea
Exijitutako betebeharrak: Hizkuntz eskakizuna 03. Data : 96-05-01
Titulazioa: L.H. II. maila
Deitura: Administrari laguntzailea
Lanpostu mota: behin betikoa
Dedikazia: %50
Talde eskala: Administrazio orokorra
Exijitutako betebeharrak: Hizkuntz eskakizuna 03. Data: 92-06-30
Titulazioa: L.H. II. Maila
BEHIN BEHINEKO LANGILEGOARI ERRESERBATUAK
Deitura: Etxez etxeko langilea
Lanpostu mota: Behin behinekoa
Dedikazioa:
Talde eskala: Gizarte ongizatea
Titulazioa: Eskola egiaztagiria

Mahaikideek erabaki dute :

Orendaingo Udala. Errosario plaza z.g. 20269. Orendain (Gipuzkoa)
Tel.: 943.654064 – Fax: 943.654064
e-mail: udala@orendain.eus

Lehena: 2018 ekitaldietako aurrekontua eta plantilla organikoari onarpena ematea.
Bigarrena: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara ematea hamabost egunetako epean.
Jendaurreko epea iragan eta alegaziorik tartera ezean, behin betikotzat onartua ematea guzti
hau, Udal Erregimenari buruzko oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 legeko 112
artikuluko 3. zenbakian, udal entitateen aurrekontuari buruzko otsailaren 26ko 4/1991 Foru
Arauko 15 artikuluko 1 zenbakian eta Udal Entitateen Aurrekontuaren Araudia onartzen duen
abenduaren 1eko 96/1992 Foru Dekretuko 19. Artikuluko 1.zenbakia ezarritakoa betetzeko
ondorioetarako.

3.- 2018-2019 URTEETARAKO DIRU LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ONARTZEA.

2018-2019 DIRU LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA
ATARIKOA
Oinarrizko izaera duen diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 lege orokorreko 8.1
artikuluak honako hau dio: «administrazioko organoek edo diru laguntzak ezartzea proposatzen
duten beste guztiek, aldez aurretik, Diru laguntzen Plan Estrategiko baten zehaztu beharko
dituzte horien aplikazioarekin
lortu nahi dituzten helburuak eta eraginak, horiek guztiak lortzeko behar den epea, ustez
egongo diren kostuak eta finantzazio iturriak. Plana burutzeko ezinbestekoa izango da beti
aurrekontuen egonkortasunerako helburuak bete tzea».
Azaroaren 17ko 38/2003 legeko hamahirugarren xedapen gehigarriak ezartzen du legezko arau
edo erregelamenduetan aurreikusitako politika publikoei buruzko plan edo programak Diru
laguntzen Plan Estratagikotzat joko direla edo 38/2003 legeko 8.1 artikuluan aurreikusitako
edukia jasoko dutela.
Diru laguntzen lege orokorra beste urrats bat da sistema ekonomikoa hobetzeko eta
arrazionalizatzeko prozesuan. Legea zuzentzen duen printzipioetako bat gardentasuna da, eta
horrek modu zuzenean du eragina diru laguntzetarako gastu publikoaren kudeaketaren
eraginkortasun eta efizientzia mailaren igoeran.
Zentzu horretan, diru laguntzei buruzko informazio gehiago izateak merkatuan eragina izan
ditzaketen distortsio eta interferentziak kentzea ahalbideratuko du, eta administrazio publikoen
jardunen osagarritasuna eta koherentzia erraztuko du, edozein motako gainjartzea ekidinez.
Eraginkortasuna hobetzeko Diru laguntzei buruzko Plan Estrategikoa egitea aurreikusten du
araudiak. Plan hori diru laguntzak sortu aurretik egin beharko da.
Plan hau hainbat urtetarako izateko bokazioz egin da, beti ere urtero beharrezko izan
daitezkeen aldaketak egin beharko bazaizkio ere.
Horregatik, Udal honek Diru laguntzen Plan Estrategikoa onartu du. Planak ondorengo
artikuluak ditu.
I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK
1.artikulua.
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Orendaingo Udalak emango dituen diru laguntzak, Orendaingo Udalean indarrean dagoen
diru laguntzak emateko Araudiaren, Diru laguntzen lege orokorraren, Plan honen, dagozkion
hitzarmenen eta diru laguntzak emateko urtero egingo diren deialdien oinarrien arabera
emango ditu.
2. artikulua.
Plan honetan aurreikusitako diru laguntzak eraginkorrak izateko, dagozkion
kontsignazioak sartu beharko dira urte bakoitzeko udal aurrekontuetan eta diru laguntzak
arautzeko oinarriak onartu.
Diru laguntzak aurrekontuetan jaso eta emateko baldintza izango da aurrekontu egonkortasun
helburuak betetzea, eta beraz, onartuko diren aurrekontu kontsig- nazioak eta diru laguntzak
arautzen dituzten oinarriak uneoro helburu horietara egokitu beharko dira.
3. artikulua.
Diru laguntza Plan Estrategiko hau onartzeak ez du inolako eskubiderik sortzen onuradun izan
daitezkeenentzako, eta ezingo dute inolako kalte ordainik edo konpentsaziorik eskatu Plana ez
bada bere horretan betetzen.
4. artikulua.
Udalak, deialdi publiko bidez edo lankidetza-hitzarmenak
eginaz, diru laguntzak emango dizkie pertsonei, elkarteei edo erakunde pribatuei herri onurako
edo gizartearen intereseko jarduerak egiteko edo udal eskumeneko helburu publikoak lortzeko.
5. artikulua.
Plan honen printzipio orokorrak honako hauek dira:
— Publizitatea eta lehiakortasun askea aurrez egindako deialdi bidez. Bertan, objektibitatea,
gardentasuna, publizitatea, lehiakortasuna eta fondo publikoen banaketan berdintasuna
bermatu beharko dira, hori guztiori, emakida zuzenaren kaltetan gabe. Emakida zuzenak,
aplikatu dakiokeen arauan ezarritakoaren arabera, aurrez dagokion aurrekontu kontsignazioa
izan beharko du.
— Aurrez deialdian ezarritako irizpide objektiboen arabera egingo da emakida, onuradun izan
daitezkeenak irizpide horiek aurrez ezagutzen dituztela bermatzeko.
— Eraginkortasuna jarritako helburuak betetzerakoan eta efizientzia baliabide publikoak
esleitzerakoan, kantitate eta kalitate aldetik justifikatu beharko delarik.
— Diru laguntza eskatzen duten erakundeen helburuak diruz
lagundutako jardueretan berdintasunaren eta diskriminaziorik
ezaren printzipioetara egokitzen direla kontrolatzea eta aztertzea.
— Plan Estrategikoaren egokitasuna uneoro egiaztatzea.
Hau da: Plana termino sozialetan justifikatzea. Planak kontuan
hartzen dituen herritarren beharrak, finantza gaitasuna eta Arlo horretako udal eskumena
azaltzea.
6. artikulua.
Diru laguntzak emateko eskuduntza, eta beraz, diru laguntzen Plan Estrategikoa
exekutatzekoa, indarrean dagoen eskuduntza udal araubidearen araberakoa izango da.Beraz,
__Diru laguntza programak aurrekontu zuzkidura egokia eta behar bestekoa egotearen menpe
daude.
.-Diru laguntzak edo emakida zuzenak (hitzar menak) eman aurretik gastua onartu beharko da
Orendaingo Udaleko aurrekontu arauetan aurreikusitako moduan.
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.-Eta, azkenik, diru laguntzak eman aurretik, emakida arautzen dituzten arauak edo oinarriak
onartu beharko dira.
II. KAPITULUA
PLANAREN EDUKIA
7. artikulua.
Orendaingo Udalak diru-laguntzak emango ditu urtero, ondoko lerro estrategiko eta helburu
zehatzen baitan:
1.- Lerro estrategikoa 1. Hezkuntza sustatzea.
.- Helburu estrategikoa:
Herrian hezkuntza berrikuntza sustatzea eta herritarrei zuzendutako kultur eskaintza hobetzea.
.- Helburu zehatzak:
Udalean indarrean dagoen udal ordenantza bidez erregulatzen dira , eta hauek ohikoak dira
.- Exekuzio epea: Urterokoa.
.- Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura.
2.- Lerro estrategikoa 2. kultur dinamizazioa.
.- Helburu estrategikoa:
Herriko kultur elkarteei laguntza eman, herriko kultur ekimenak
zabaldu eta sustatzeko eta Orendaingo herria ezagutzera emateko.
.- Helburu zehatzak:
Kultur jarduerak burutzen dituzten herriko elkarteei laguntzak ematea : guraso elkarte , eta
herriko beste eragile hainbat ekintza antolatu dituztelako .
Gazteen parte hartzea lagundu, zabaldu eta sustatzea gazteentzako jarduerak antolatuz.
Herria ezagutzera emateko burutuko diren ekintzak laguntzea.
.- Exekuzio epea: Urterokoa.
.- Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura.
3.- Lerro estrategikoa 3. Euskara sustatu.
.- Helburu estrategikoa:
Euskararen oinarrizko eta ahozko ezagutza eta erabilera sustatzea .
.- Helburu zehatzak:
Adin nagusikoei eta euskara ezagutzen ez dutenei ikasteko erraztasunak eskaintzea herrian
bertan taldea osatuaz .
.- Exekuzio epea: Urterokoa.
.- Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura.
4.- Lerro estrategikoa 4. kirolaren sustapena.
.- Helburu estrategikoa:
Herritar guztiei beraien kirol jarduera eskaera asetzeko
aukera ematea eta bizi kalitatea hobetzeko jarduera osasungarriak
sustatzea kirol erakunde, elkarte eta federazioekin elkarlanean
arituz.
.- Helburu zehatzak:
Ahalik eta jende gehienak kirola egitea sustatzea ohitura osasungarri eta gomendagarri bezala.
Kirol jarduerak egiteko zein kirol instalazio sarea erabiltzeko baimena ematea.
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Eskola-kirola jarduera sustatzea ikastetxeetan eta ikastetxe kanpo orduetan .
.- Exekuzio epea: Urterokoa.
.-Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura.
5.-Lerro estrategikoa 5. Herritarrek energiaren alorrean egiten duen kontsumo jasangarria
sustatzeko ildoak .
.- Helburu estrategikoa: Herritarrek , energiaren kontsumo jasangarria egiteko , udalak bost ildo
onartu ditu : energi berdearen kontratazioa , ur kontsumo jasangarria , garraio publikoaren
erabilera , auzolana eta bertako produktuen kontsumoa .
.-Helburu zehatzak: Orendaingo herritarrek aipatutako ildoetan diru laguntzak eskatzeko
eskubidea izango dituzte beti ere ildo bakoitza arautzen duen ordenantza orokorra eta
ordenantza espezifikoa betetzen badira
.- Exekuzio epea: Urterokoa.
.-Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura, beti ere udalak
dagokion obra eta eraikuntza baimena onartu dioenean.
6.-Lerro estrategikoa 6: gizarte ekintza sustatzea , nazio eta nazio artean .
.- Helburu estrategikoa:Nazio barnekoa eta nazioen arteko gizarte ekintza jarduerak sustatzen
ditu .
.-Helburu zehatzak: Udalak , Euskal Fondoa eta guztion onerako ekonomiaren parte hartzen
du , gizarte ekintzak sustatzeko .
.- Exekuzio epea: Urterokoa.
.-Finantziazio iturriak: Udalaren funts propioak, urteroko aurrekontuaren kontura, beti ere udalak
dagokion obra eta eraikuntza baimena onartu dioenean.
8. artikulua.
Eranskinean zehazten dira aurrekontuak aurreikusitako diru laguntzak. Lagun- tzak ondorengo
irizpideen arabera zerrendatuta agertzen dira eranskin bakoitzean:
Aurrekontu partida.
Azalpena: irizpide horrekin diru laguntza zein helburutarako erabiliko den zehazten da, gero
helburu hori ebaluatu ahal izateko.
Zenbatekoa. Urteroko kontsignazioa.
Kudeaketa mota: irizpide horrekin diru laguntza emateko aplikatu beharreko prozedura
aurreikusten da (lehiakortasun askea, lankidetza hitzarmena, programa).
Lerroa: Dirulaguntza atxekitzen den lerro estrategikoa.
III. KAPITULUA
DIRUZ LAGUNDUTAKO PROGRAMEN ERAGINKORTASUN
AZTERKETA. KONTROLA ETA EMAI TZEN AZTERKETA
10. artikulua.
Diru laguntza bakoitzaren eraginkortasuna hobeto aztertzeko, diru laguntzak ematen dituzten
departamenduek txosten arrazoitua eskatuko diete diru laguntzak jasotzen dituztenei.
Txostenean, besteak beste, garatutako ekintzen azalpena eta lortutako helburuak justifikatu
beharko dira.
Zehazki, ebaluatu ahal izateko honako hauek zehaztu beharko dira:
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.- Helburua.
.- Diru laguntza jasotzen duen erakundea, eta hala bada,
laguntzailea.
.- Diru laguntzaren zenbatekoa.
.-Diru laguntzarekin egindako ekintza zehatzak.
.- Diruz lagundutako ekintzak zenbat herritarrengan izan duen eragina.
.- Diru laguntza ematen duen departamenduaren balorazioa laguntza eman zenean lortu nahi
ziren helburuekiko egokitasunari buruz eta dagokion programarekin jarraitzearen edo
kentzearen bidezkotasunari buruz.
11. artikulua.
Gardentasuna. lerro estrategiko bakoitzean emandako diru laguntza guztiak urtero argitaratuko
dira udal webgunean. Bertan adieraziz laguntzak nork jaso dituen, zenbatekoa, eta diruz
lagundutako ekintza.
12. artikulua.
Planaren indarraldia amaituta, eta berria egin aurretik, Alkateak
ebaluazioa egingo du Ogasun Batzordean. Bertan, gutxienez, honakoak jaso beharko dira:
Planaren betetze maila, lortu nahi ziren helburu eta eraginetan diru laguntzek izan duten
eraginkortasuna eta efizientzia eta ondorioak; eta horrekin batera, hurrengo Diru laguntza Plan
Estrategikoa egiteko iradokizunak.
IV. KAPITULUA
FINAN TZA KETA
13. artikulua.
Orendaingo Udalak ematen dituen diru laguntzak Erakunde bakoitzaren Aurrekontuen IV
eta VII kapituluen kontura izango dira. 2018urterako, hasieran
aurreikusitako zuzkidura ekonomikoa hau da:
1. Eranskina : IV kapituluan ………..25.000,00 €.
AZKEN XEDAPENA
Plan hau indarrean sartuko da behin betiko testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuta,
Toki Erregimeneko oinarrien legeko 70.2 artikuluak xedatzen duena aintzat hartuta, eta
indarrean jarraituko du Udalaren udalbatzarrak aldatu edo derogatzea erabaki arte.
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Partida presupuestaria

Objetua/Objeto

Zenbatekoa/Importe

Kudeaketa mota/Modalidad de
gestion

Ildo estrategikoa/Linea
estratégica

481.922.00.02

Hitzarmena-Euskal Fondoa

2000

Hitzarmena

6

481.922.00.01

Hitzarmena-Guztion onerako ekonomia

1500

Hitzarmena

6

481.334.00.01

Herritarrak-Zuriketa ondoren

10000

Zuzena

1

481.334.00.01

Herritarrak-Zuriketa ondoren

1100

Zuzena

6

481.334.00.01

Herritarrak-Zuriketa ondoren

3900

Zuzena

2

481.425.00.01

Herritarrak-Zuriketa ondoren

5000

Zuzena

5

422.334.00.01

Hitzarmena-Ataria

1500

Hitzarmena

3

Guztira

25000
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PRESTAKUNTZA IKASTAROAK BURUTZEN ARI DIREN ORENDAINGO BIZTANLEEI
LAGUNTZAK EMATEKO ERREGELAMENDUA.
1. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua: Xedea.
Orendaingo herritarrek prestakuntza osagarria eta bestelako jarduera eta ekintzak egiten
direnean onartuko diren laguntzen erregelamendua arautzea du. Xede honen barruna bi
bereizketa hauek egiten dira:
a.- Orendaingo herritarren herriz kanpoko prestakuntza osagarria den kasua.
b.- Orendaingo herritarrek, herrian bertan, ikastaroak jasotzen dituenak.
2. Orendaingo herritarren herriz kanpoko prestakuntza osagarria den kasua.
Definizioa: Orendaingo herritarrek, beren ikasketak osatzeko
kontsideratzen dira prestakuntza osagarriak.
Ezaugarriak:
.- Eskola orduz kanpo egiten direnak.
.- Laneko orduz kanpo egiten direnak.
.- Herrian eskeintzen ez direnak.

egiten diren

ikastaroak

Onuradunak: Prestaketa osagarriaren onuradunak, herritarrak dira, ikasleak direnak, hau
da ikasturte horretan, ikastetxe zentru batetan matrikulatuak daudenak; edo ohiki ikasleak
ez direnak.
Modalitateak: Onuradun guztientzako, prestakuntza ikastarotzak hauek hartzen dira:
Hizkuntza arlokoak: euskera, alemana, frantzesa e.a.
Musika arlokoak: tailerrak, solfeoa, instrumentoa e.a.
Antzerkigintza.
Dantza: modalitate guztiak.
Bertsolaritza.
Informatika.
Arte plastikoak: margoketa, marrazketa, dineinua …
Eskolako lanetarako laguntza, (hau ikasleak direnentzako bakarrik izango da)
Mota desberdinetako kirola.
Laguntzaren helburu nagusiak:
1.1
1.2
1.3

Orendaingo herritarrek prestakuntza honekin, beraientzako onura partikularra izatea.
Prestaketa osagarria egiteko aurkitzen diuen oztopo garraioa norberak egin beharra
xamurtzea.
Herrian aukerarik ez izatea edo herrian eskaini ezin izanaren ondorioz, askotan
matrikula, tasa edo prezio publikoetan ordainketa garestiagoekin aurkitzen direnez,
egoera piska bat xamurtzea.
3.- Orendaingo herritarrek, herrian bertan, ikastaroak jasotzen dituena
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Definizioa: Orendaingo herritarrek, Orendain udalerrian bertan, burutzen dituzten
ikastaroak, aisialdirako edo antzeko jarduera kasuetan.
Ezaugarriak :
.- Ikasketa edo lanarekin zer ikusirik ez duen ikastaroa.
.- Denbora libre edo aisialdirako denboran egiten den ikastaroa.
.- Herrian burutzen direnak.
Onuradunak : Herritarrak
Modalitateak : Onuradun guztientzako, aisialdirako ikastarotzak hauek hartzen dira:
.- Eskulana modalitate guztiak.
.- Yoga, pilates eta antzeko ikastaroak.
.- Ingelesa.
.- Euskara.
.-e.a.
Ikastaroak eskeintzeko modua: Ikastaroa herrian bakarrik
-Laguntzaren helburu nagusiak:
1.1.Herrian biltzeak, ikastaroaren ikasgai nagusiak ikasteaz gain, elkartu, bildu, beraien arteko
giroa sortu eta elkarren arteko lotura indartzea.
II.- KAPITULUA.- ELEMENTU PERTSONALAK
2. artikulua: Laguntza ematen duen subjetua.
Orendaingo Udala da laguntza ekonomiko hau ematen duen entitatea.
3. artikulua: Udalaren konpetentzia.
Orendaingo Udalari dagokio, Hezkuntza, Kultura, Euskara, Kirola eta Gazteria Batzordearen
bitartez, ondoko konpetentziak egikaritzea:
a) Laguntza ekonomikoa kudeatzea.
b) Laguntzaren zenbatekoa zehaztea.
4. artikulua: Hezkuntza,
Lehendakariaren funtzioak.

Kultura,

Euskara,

Kirola

eta

Gazteria

Batzordeko

Prozedura arduradun nagusia denez, Hezkuntza, Kultura, Euskara, Kirola eta Gazteria
Batzordeko Lehendakariari dagokio ondoko funtzioen garapena:
a) Eskaerak biltzea eta aztertzea.
b) Emango den laguntzaren txostena burutzea.
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d) Hezkuntza, Kultura, Euskera, Kirola eta Gazteria Batzordea jakinaren gainean jartzea.
5. artikulua: Onuradunak.
Prestakuntza osagarriaren
behar dituzte:

laguntza

jasotzeko

onuradunak honako baldintza hauek bete

a) Orendaingo Udalerrian bizitzea eta laguntza eskaeraren data baino sei hilabete lehenago
gutxienez bertan erroldaturik egotea.
b) Dirusarrera propiorik ez izatea, beraz langabetua edo ikaslea prestakuntza ikastaroko
laguntza jasotzeko.
d)Ikastaroaren %75eko asistentzia eta probetxamendua bet duela frogatu behar da.
Udalerrian bertan antolatzen diren ikastaroak burutzeko, onuradunak honako baldintza hauek
bete behar dituzte:
a) Orendaingo Udalerrian bizitzea eta laguntza eskaeraren data baino sei hilabete lehenago
gutxienez bertan erroldaturik egotea.
b) Ikastaroa Udalerrian bertan burutzea.
d)Ikastaroaren %75eko asistentzia eta probetxamendua bet duela frogatu behar da.

III.- KAPITULUA.- PROZEDURA
6. artikulua: Tramitazioa.
Laguntzak emateko tramitazioa ondoko prozedurari egokituko zaio:
* Laguntzaren eskaera, zehaztutako beharkizunen indarrez.
* Batzordearen Lehendakariaren txostena.
* Batzordearen proposamena.
* Eskudun organoaren ebazpena.
7. artikulua: Laguntzaren eskaera.
Formulatzen diren eskaerak ondokoa barne hartu beharko dute:
a) Interesatuaren izena eta abizenak eta adin gutxikoa bada, berau ordezkatzen duen
pertsonarenak, bai jakinarazpenen eraginetarako adierazten den lekuaren identifikazioa ere.
b) Eskaera gauzatzen deneko kausa, argi eta garbi adieraztea.
d) Interesatuak sarrera ekonomikorik jasotzen ez dueneko aitorpenen zinegina.
f) Lekua, data eta eskatzailearen sinadura.
Erregelamendu honen I eranskin gisa eskaera eredua azaltzen da.
8. artikulua: Gaineratu behar den dokumentazioa.
Eskaerari honako dokumentazio hau gaineratuko zaio:
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.- Eskatzailearen NAN ren fotokopia.
.- Ikastaro subentzionagarriei dagozkien matrikulen, ordaindutako kuoten edota ordaintzeko
dauden zenbatekoen frogapena.
.- Prestakuntza osagarria edo ikastaroaren asistentzia % 75 ekoa izan denaren egiaztagiria.
9. artikulua: Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak Udalaren Erregistroan ondoren esaten den bezala:
1.-Herriz kanpo egiten diren ikastaroaren kasuan, urriaren 30erako eskaera eta agiriak
aurkeztu beharko dira .
2.-Udalerrian egindako ikastaroen kasuan, ikastaroa amaitu eta lau hilabete barru
eskaera eta agiriak aurkeztu behar dira.
10. artikulua: Batzordeko Lehendakariaren txostena.
Eskaerak erregistratu ondoren, Batzordeko Lehendakariak dagokion txostena jaulkiko du
Batzordearentzat.
11. artikulua: Batzordearen proposamena.
Eskatzailearen dokumentazioa jaso eta Lehendakariak txostena jaulki ondoren, Hezkuntza,
Kultura, Euskara, Kirola eta Gazteria Batzordeak kasua aztertuko du eta laguntzaren onarpena
eta zenbatekoa proposatuko ditu.
12. artikulua: Ebazpena.
Azterketa-proposamenaren erabakiak eskudun organoaren iritzipean jarriko dira, honek
eskatzaileari hartutako ebazpena jakinaraziko dioelarik.
13. artikulua: Laguntza emakida
Eskatutako dirulaguntzaren
zenbatekoa adieraziko da.

emakida

jakinaraztekotan

Orendaingo

Udalak

emandako

IV. KAPITULUA.- LAGUNTZAREN ZENBATEKOA.
14. artikulua: laguntzaren zenbatekoaren emaitza ateratzeko honako aldagai hauek kontutan
hartuko dira:
-

Ikastaroaren matrikula.
Ikastaroaren hileko ordainketa.
Ikastaroaren egoitzara dauden kilometroak.

15.artikulua: laguntzaren zenbatekoa erabakitzerakoan bi atal hauek bereiztu behar dira
laguntzaren helburuetan arautzen den bezala:
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a) Prestakuntza osagarria: Laguntzaren zenbatekoa goian aipatzen den kontzepto guztiengatik
irtetzen den kostoaren %50a izango da. Laguntzaren zenbatekoa herritar bakoitzeko 150 €
ikasturteko izango da .
Euskara ikastea zuzentzen direnak, eta derrigorrez beste udalerri batetara joan beharra
dutenak, kosturen %60ko laguntza izango dute.
b) Herrian elkartu, taldea girotu, sakondu eta loturak indartzea. Laguntzaren zenbatekoa,
%60eko laguntza izango da. Laguntzaren gehiengoa 150 euro ikasturteko izango da.
16. artikulua: ikasturtearen amaieran, azken hiruhileko laguntza jasotzeko honako agiriak
aurkeztu beharko dira:
-

Ikastaroa probetxatu duenaren eskolako agiria.
Ikastaroaren kosto osoa.
Eta ikastaroaren ebaluazioa, kasua balitz.

V-KAPITULUA – INTERPRETAZIOA
17.artikulua: Udalak edozein eskaeraren aurrean erregelamendua interpretatzeko ahalmena
izango du, legeak eta erregelamenduak ezarritako printzipioak errespetatuaz
VI- KAPITULUA.- BUKAERAKO XEDAPENA.
Honako erregelamendu erregulatzaile honek 2017-2018 ikasturtetik aurrera burututako edo
hasitako ikastaroen matrikulak eta kuotak ordaintzen laguntzeko xedea du.
Alkateak
4.- 2017-02 KREDITU ALDAKETA ONARTZEA.
2017/02eko ekitaldiko aurrekontuaren gain bigarrengo kreditu aldaketa egitea proposatu da,
ondoren azaltzen den xehetasunarekin

KREDITU GEHIGARRIEN PROPOSAMENA

Udal zerbitzuek dituzten premiei eta obligazioei aurre egiteko, beharrezkoa da hainbat gastu berehala egitea.
Izan ere, horiek atzeratuz gero sortuko litzatekeen kalteak eragin nabarmena izango luke zerbitzuen kalitatean.
Aurrekontuaren exekuzioaren arabera, ordea, gastu partidetan ez dago nahiko krediturik aipatutako gastuei aurre
egiteko. Ondorioz, kredituak sortzeko edo, hala badagokio, gehitzeko proposatzen da, ondoko taulako xehetasunaren
arabera:
Gastuen

Azalpena

Kredituak
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partida

Egungoak

1 0000.210.164.00.01
2017

Azpiegit. eta onda gastuak. Hilerria

1 0000.211.333.00.01
2017

Eraikuntzen konponketa.
Balioanitzeko e

1 0000.422.943.00.01
2017

Beste entitateei: IKT

1 0000.602.321.00.01
2017

baso eskola

1 0000.602.450.00.01
2017

Bestelako proiektuak

1 0000.601.425.00.01
2017

ENERGIAREN AURREZPENA
INBERTSIOA

1 0000.212.153.40.01
2017

beste makinariaren konponketa.
Tresneria

1 0000.221.412.00.01
2017

Elektrizitatea. Zaingo bonba

1 0000.211.920.00.01
2017

Aldaketak

Behin betikoak

4.300,00

1.832,00

6.132,00

300,00

300,00

600,00

1.700,00

260,00

1.960,00

0,00

2.560,00

2.560,00

14.476,68

2.128,00

16.604,68

0,00

18.416,88

18.416,88

100,00

708,00

808,00

1.500,00

1.100,00

2.600,00

Eraikuntza konponketa. Udaletxea

200,00

3.200,00

3.400,00

1 0000.220.920.00.01
2017

bulegoko materiala

600,00

2.430,92

3.030,92

1 0000.421.942.00.02
2017

Transferentziak. UEMA

2.500,00

133,00

2.633,00

1 0000.227.151.00.07
2017

estudio eta lan teknikoak. arkitektoa

3.000,00

500,00

3.500,00

1 0000.131.323.00.01
2017

behin behineko langilegoa. Agenda
21

3.000,00

9.403,85

12.403,85

GUZTIRA

31.676,68

42.972,65

74.649,33

Kod.

Partida

Azalpena

Zenbatekoa

c

2 0000.702.000.00.02 2017

Aldundiak. Proiektu bereziak

4.638,67

c

2 0000.702.000.00.06 2017

Agenda 21 berritzea

2.685,05

c

2 0000.705.924.00.05 2017

PARTAIDETZA

3.000,00

c

2 0000.711.332.00.01 2017

E.J. Liburutegietarako laguntza

a

2 0000.870.000.00.01 2017

Gerakinak

d

1 0000.421.162.30.01 2017

Tolosald.mankomunit. Hondakinen
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822,00
25.460,12
4.000,00

tratam.
c

2 0000.560.933.00.01 2017

interesak. kutxa

2.366,81

FINANTZAKETA GUZTIRA

42.972,65

TXOSTENA
AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN
HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA
2017. URTEKO AURREKONTUA
ARAUDI APLIKAGARRIA
* 2/2012 Lege Organikoa,
Iraunkortasunari buruzkoa.

apirilaren

27koa,

Aurrekontu

Egonkortasunari

eta

Finantza

* 1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta
finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.
*

Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2016(e)ko azaroaren 8(e)an, Jarraibidea onartzen duena
finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan.

* Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2017ko martxoaren 7koa, Gipuzkoako toki entitateek 2017ko
aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko aplikatu beharreko jarraibidea aldatzen duena.

FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera dutenak)

1.

ENTITATE
ZERRENDA:

1.

ORENDAIN

2.

HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA

Aurrekontuen egonkortasuna
Entitate honen finantzaketa ahalmena/premia, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren
arabera, honako hau izatea espero da 2017. urtean:
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Defizita:

26.477,46

Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doikuntzarik beharko duen eragiketa
adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako
sarreren eta 1etik 7ra bitarteko
kapituluetako gastuen arteko diferentziaren bitartez egin da, goian zerrendatutako entitateen kontuak
bateratuta.

2017. urterako ezarritako helburua defizita zero izatea da.
Hori dela eta, toki entitate honek ez du betetzen aurrekontu egonkortasunaren 2017. urterako helburua.

Finantzen iraunkortasuna
2017-12-31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, honako hau izatea espero da, 2016.
urteko sarrera arrunten aldean:

Zor bizia:

%31,30

Kalkulua egiteko, 2016-12-31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiak
kontuan hartuta, bai epe luzekoak, bai epe laburrekoak, abaletatik eratorritako arriskua barne.

Emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2017. urtean
aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2017. urterako aurreikusitako amortizazioak.
Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren saldoak.
2017. urterako ezarritako helburua zor bizia %77 baino handiagoa ez izatea da.
Hori dela eta, toki entitate honek betetzen du finantza iraunkortasunaren 2017. urterako helburua.

Gastuaren araua
2017. urtean gastu konputagarria eta gastuaren muga honako hauek izan dira:
Gastu
konputagarria:
Gastuaren
muga:

287.849,27
239.091,76

Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili dira, ondoko taulan
xehatzen den moduan:
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2017

2016

Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak) 390.757,96 345.435,10
Zorraren interesak

1.600,00

1.403,54

SEC doikuntzak
0,00
0,00
Admin.publikoen ekarpen finalistekin
finantzatutako gastua 101.308,69 109.857,46
Gastu konputagarria 287.849,27 234.174,10
Gastuaren hazkundearen muga:
Araudiaren aldaketen eragina:

%2,10
0,00

Gastuaren muga 239.091,76

Hori dela eta, toki entitate honek ez du betetzen 2017. urterako gastuaren araua.
3.

ONDORIOAK

Toki entitate honek ez ditu betetzen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan
2017. urterako ezarritako helburuak edota gastu araua. Likidazioan egoera hori berretsiko balitz, toki
entitate
hau
behartuta
legoke,
berez,
plan
ekonomiko
finantzarioa
onartzera.
Hala ere, aurrekontu egonkortasunaren helburua edota gastuaren araua ez betetzearen arrazoia
diruzaintza gerakina erabili izana denez, likidazioan egoera hori berretsiko balitz, 1/2013 Foru Arauaren
5.3 artikuluan eta Jarraibidearen 3. erregelan ezarritakoari jarraituz, kontu-hartzaile honek berariazko
txostena egin lezake udalbatzarrari jakinaraziko zaiona, eta plan ekonomikoa ordezkatuko duena.

Hala ere, kontuan izanda 2017rako ezarritako defizit eta zor helburuak betetzen direla eta aurreko
urteko likidazioan aurrezki garbia eta diruzaintza gerakina positiboak izan direla, Aldundiak ,
2016eko azaroaren 15ean Aldizkari Ofizialean argitara eman zuen jarraipedeen 4. Erregelak
dioen bezala , gastua araua betetzen dela egiaztatzea 2017 likidazioan egin behar da .

2017/02 kreditu aldaketaren aurrean erabaki da:
1.- 2017/02Kredituen aldaketa haserako izaeraz onartzea.
2.- Udal Erregimenari buruzko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 1/1985 Legeko 112.3
artikuluan, Udal Entitateen Aurrekontuari buruzko otsailaren 26ko 4/1991 Foru Araueko 15.1
artikuluan eta Udal Entitateen Aurrekonturen Araudia onartzen duen abenduaren 1eko 96/1992
Foru Dekretuko 19.1 artikuluan ezarritakoa betez hamabost eguneko epean jendeari
ezagutzera ematea.
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5.- ALKATEAK EMAN DITUEN EBAZPENEN BERRI EMATEA 2017/32 ETA 2017/33.
Ikusirik,herriko trikitilari taldearen iniziatibaz, ekitaldia bat antolatu nahi dela Orendaingo
udalerrian .
Ikusirik,udalak hasera batetan hamaiketako laguntzeko asmoa hartu zuela
Ikusirik, ekitaldia amaitu eta ondorengo emaitza izan zela, -393,00€
SARRERAK …..2684,53€
GASTUAK…….3077,53€
Apirilaren 2ko 7/1985 ELO Lege Arautzaileak eta apirilaren 18ko 781/1986 E.D. Legegileak
xedatzen dituen eskuduntzak aintzakotzat hartuz.

EBAZTEN DUT:
BAT: Erromeri Eguneko antolaketa lanak direla eta bertan geratu zen zorra, 393,00 euro udalak
ordaintzea.
BI.- Horretarako, antolatzaileak eskatutako ordainketak egitea:
Ostatuari …………………………………77,08 €
Beñat Esnaolari………………………..315,92€
HIRU.- Erabakiaren berri antolatzailei ematea.
LAU: Hurrengo Osoko Bilkuran erabakiaren berri ematea.
Orendaingo udaleko alkateak, gaurko egunean honako ebazpena eman du:
Kontutan hartuta, Orendaingo udalean exekuzio proiektua helarazi zuela eta sarrera
erregistroan, 2017eko azaroaren 17ean sarrera gauzatu zen.
Kontutan hartuaz, eskatzaile honek, aurrez kontsulta bat aurkeztu zuela eta udalak,
azaroaren 24eko 82/1998 Foru dekretuaren agindua beteaz,
dagokion txostena eskatu zuen Gipuzkoako Aldundira.
Kontutan hartuaz, udaleko arkitekto aholkulariak honako txostena luzatu duela:

TXOSTEN ZK.: A-17 OE 005 ORENDAINEN
ENBOR
ZIRKULARREZKO
FAMILIABAKARREKO ETXEBIZITZA ERAIKITZEKO BAIMEN
ESKARIARI DAGOKION TXOSTEN TEKNIKOA.
I.- SARRERA. AURREKARIAK.
2017ko azaroaren XXean, Iñaki Zuriarrain Eizagirrek, Orendaingo Astizalde auzoan,
Larrazpi abeltzaintza-ustiapenaren lursailetan familia bakarreko etxebizitza bat eraikitzeko
baimen eskaria aurkeztu zuen. Horretarako, Patxi Enziondo Batarrita eta Txema Iriondo
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Maguregi arkitektoek sinatutako eta E.H.A.E.O.ak 2017ko Urriaren 10ean oniritzitako
"Orendainen enbor zirkularrezko familia-bakarreko etxebizitza eraikitzeko Gauzatze Proiektua"
aurkeztu zuten. Proiektuak 124.105,08 euroko aurrekontua du (E.M.A.).
Proiektua osatzen duten dokumentuak honakoak dira: Memoria, Aurrekontua, Baldintza
Plegua, Segurtasun eta osasunaren azterketa, Kalitatearen Kontrol Plana, Hondakinen
Kudeaketari buruzko Azterketa, Erabilera eta Mantenimendurako Esku-Liburua eta Planoak.
Eskaerak ardatz duen eraikina, Astizalde auzoan, Larrazpi abeltzaintza ustiapenaren
lursailetan kokatzen da. Indarrean dauden Orendaingo Arau Subsidiarioen Testu Bateratuan
Lurzoru hiritarrezin bezala sailkatutako lursaila da, D.10 Landa-Zona Arrunta kalifikazioarekin.
AA.SSetako 69. artikulua jarraituz, 2016ko apirilaren 7an, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ekonomia Sustapeneko Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuak "Orendaingo
Larraspi ustialekuaren sailetan familia-bakarreko etxe berri bat eraiki nahi dutela eta, hango
udalak egindako txosten eskaerari emandako erantzuna" txostena igorri zuen (proiektuaren
memorian txertatzen dena). Honen arabera, Larrazpi abeltzaintza ustiapen bezala
erregistratua dago eta etxebizitza berriaren eskatzaileak eta kokapenak Lurzoruaren Legeak
eta Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak ezartzen dituzten baldintzak
betetzen ditu Abeltzaintza-ustiapenari lotutako etxebizitza berri bat eraiki ahal izateko.
Horretarako bi baldintza jartzen ditu:
- ETxebizitza berria gutxienez 25 urtez lotuta geratzea "Larraspi" nekazal
ustialekuaren erabilpenera, bai urbanistikoki, bai erregistroaren aldetik.
- Larraspi baserrietxe zaharrak bizigarritasun baldintzak betirako galtzea,
etorkizunean ezingo delarik etxebizitza erabilerarako ez birgaitu ez berreraiki.
II.- TXOSTEN TEKNIKOA
Larrazpi abeltzaintza ustiapenari loturik, honen hegoaldean eta Urkolamendi muñoaren
mendebaldean geratzen den lursail trapezoidal batean (katastroko 3 poligonoko 41 partzela),
etxebizitza bat eraikitzeko proposamena da honakoa; Larrazpira doan bidearen eta honen
ekialdean dagoen baso-bidearen artean; Ibilgailuen sarbidea azken honetanik izango du.
Solairu bakarrean garatzen den familia-bakarreko etxebizitza proposatzen da; ilaratan,
bata bestearen gainean jarritako enbor zirkularrez osaturiko karga-hormez osatua, bere
osotasunean.
Eraikigarritasunari dagokionean, proposatzen den eraikinak 132,04m2 eraiki (107,92 m2
erabilgarri) ditu, 16 m x 8,20 m-ko lauki-luze formako oina du eta 2,65 m eta 4,23 m-ko altuera
hegal horizontalera eta gailurrera, hurrenez-hurren.
Orendaingo AA.SS.etako hirigintza-arauetako 11. artikuluak dioenez, ustiapen berriei edo
lehendik dauden ustiapenei (arauek ezarritako baldintzetan) lotutako etxebizitzak bakarrik
baimenduko dira D.10. Landa Gune Arruntetan. Horren inguruan, aurretik aipatutako
Gipuzkoako Foru Aldundiaren txostenak sustatzailearen ustiapenarekiko lotura eta eraikinaren
kokapenaren inguruko aldeko iritzi baldintzatua emana du. Baldintza horien artean dago
egungo Larraspi baserriak bizigarritasun baldintzak galtzea. Ondorioz, proposatzen dena da
baserri hori ordezkatzea.
Eraikuntza-baldintzei dagokionean, AA.SS.etako 48. artikuluko konposizio baldintza
guztiak betetzen dira (altuera, estalkiaren forma...).
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49. Artikuluak, eraikinen kanpoaldea tratatzeko baldintzak ezartzen dituenak, Inguruko
ohiko eraikinetan erabili izan diren materialekin bat ez datozen kolore, itxura eta ehundura
duten materialak baztertzea eskatzen du, orokorrean. Zehazkiago, etxaurreetako material gisa
entoka pintatua eta harria erabili daitezkeela dio, espresuki hormigoizko blokeak eta adreiluak
debekatuz..
Proiektuak, bata bestearen gainean jarritako enbor zirkularrez osatutako fatxadak
proposatzen ditu. Nahiz eta arauak proposatzen dituen bi akabera horien artean ez egon, landa
lurrean ohikoa den akabera da egurra; are gehiago proposatzen denaren tamaina duten
eraikinetan (txabola, borda...). Kontuan hartuta, gainera, espresuki debekatzen diren akaberen
artean egurra ez dagoela, proposatzen den fatxada mota onargarri dela deritzot.
50. artikuluak gomendatzen duena jarraituz, proiektuak ez du lursailaren itxiturarik
proposatzen. Baldin eta itxitura egin nahiko balitz, hura deskribatu eta baloratuko duen
dokumentazioa aurkeztu beharko da, artikulu horretan ezartzen diren baldintzak betetzen direla
justifikatuz.
51. artikuluak dioena jarraituz, lursailerako sarbidea gaur egun existitzen den bide batetik
burutzen da.
Bizigarritasun baldintzei dagokionez, proposamenak Orendaingo Arau Subsidiarioetako
bizigarritasun baldintzak betetzen ditu (54 eta 33-36 artikuluak).
Proposamenak, egungo baserrien ordezkapena arautzen duen 69. artikuluko baldintzak
betetzen ditu. Horren harira, kontsideratzen da arauak etxebizitza bakoitzarentzat gutxienez
150 m2 azalera eraikia eskatzen duenean, egungo baserrien eraikuntza ezaugarrietan
oinarrituta egiten duela, hau da, harrizko karga-horma sendoez osatuak (70-90 cm inguruko
lodierakoak). Proposatzen den eraikinak, egurrezko 20 cm-ko karga-hormez osatua dagoenak,
132,04 m2 eraiki ditu; goian aipatutako 150 m2 eraikiko baserri ohiko batek izango lukeen
azalera erabilgarri berdina (edo handiagoa) ahalbidetzen duena. Hori guztia kontuan hartuta,
proposatzen den eraikinaren tamaina nahikoa dela kontsideratzen da.
Irisgarritasun baldintzei dagokienez, proiektuak ez du 68/2000 DEKRETUA, hiri
inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen
irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena betetzen denaren justifikazioa
aurkezten, Irisgarritasuna Sustatzeko 20/1997-k, bere 4.1 artikuluan, familiabakarreko
etxebizitzak betekizun horretatik kanpo uzten ditu eta.
Proiektuak eraikuntzan eragina duten Eraikuntzaren Kode Teknikoaren (CTE) oinarrizko
eskakizunak betetzen dituela justifikatzen du.
Aurkeztutako gainerako dokumentazioa aztertuta, zehaztapen teknikoei eta hirigintzako
zehaztapenei dagokienez, zuzena eta osoa dela egiaztatzen da.
Aipatutako guztia kontuan hartuta, Orendaingo Astizalde auzoan, Larrazpi abeltzaintzaustiapenaren lursailetan familia bakarreko etxebizitza bat eraikitzeko baimena eman
daitekeela irizten diot, aurkeztutako proiektua aintzat hartuta betiere, eta ondorengo
baldintzekin:
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- ETxebizitza berria gutxienez 25 urtez lotuta geratuko dela "Larraspi" nekazal
ustialekuaren erabilpenera, bai urbanistikoki, bai erregistroaren aldetik (lehen erabilerako
baimenarekin batera aurkeztutako eskrituratan, baldintza horrek agertu beharko du)
- Larraspi baserrietxe zaharrak bizigarritasun baldintzak betirako galtzea,
etorkizunean ezingo delarik etxebizitza erabilerarako ez birgaitu ez berreraiki.
- 112/2012 DEKRETUA jarraituz, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena
eta kudeaketa arautzen dituena, sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak behar
bezala kudeatuko direla bermatzeko 1349,18€ ko fidantza bat eskatuko zaio.
- Eskariak ardatz dituen lanak, baimena jasotzen den unetik 6 hilabeteko epearen
barruan hasi beharko dira, eta hasten diren unetik urtebeteko epean amaituak. Behin
lanak hasita, sei hilabetez etenda gelditzen badira, baimenak bere balioa galduko du, eta
berriro ere eskatu beharko da.
III.- ONDORIOA
Adierazitakoaren aurrean, espedientearen aldeko txostena igortzen da. Era berean,
Hirigintzako Batzordeari igortzen zaio, prozedurarik egokiena ezar dezan.

Apirilaren 2ko 7/1985 ELO Lege Arautzaileak eta apirilaren 18ko 781/1986 E.D.
Legegileak xedatzen dituen eskuduntzak aintzakotzat hartuz.

ERABAKI DU:
Lehena .- Iñaki Zuriarrain Eizagirreri
direni baldintzekin:

eskatutako

obra baimena onartzea, bertan agertzen

- Etxebizitza berria gutxienez 25 urtez lotuta geratuko dela "Larraspi" nekazal
ustialekuaren erabilpenera, bai urbanistikoki, bai erregistroaren aldetik (lehen erabilerako
baimenarekin batera aurkeztutako eskrituratan, baldintza horrek agertu beharko du)
- Larraspi baserrietxe zaharrak bizigarritasun baldintzak betirako galtzea,
etorkizunean ezingo delarik etxebizitza erabilerarako ez birgaitu ez berreraiki.
- 112/2012 DEKRETUA jarraituz, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena
eta kudeaketa arautzen dituena, sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak behar
bezala kudeatuko direla bermatzeko 1349,18€ ko fidantza bat eskatuko zaio.
- Eskariak ardatz dituen lanak, baimena jasotzen den unetik 6 hilabeteko epearen
barruan hasi beharko dira, eta hasten diren unetik urtebeteko epean amaituak. Behin
lanak hasita, sei hilabetez etenda gelditzen badira, baimenak bere balioa galduko du, eta
berriro ere eskatu beharko da.
Bigarrena.-Udal agintarauen arabera, eraikuntza eta obra zergari dagokionez, aurrekontuaren
%1 a udalari ordaintzea, hau da 1.241,00€, hain zuzen ere.
Hirugarrena.- Hurrengo bilkuran erabakiaren berri ematea.
Laugarrena.-Erabakiaren berri eskatzaileari ematea.
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6.-OBRA TXIKIEN LIZENTZI

ESKAERAK ONARTZEA

Bat.-JUAN MARIA GARMENDIA IRASTORZA . LARRETA BASERRIKO BERRIKUNTZA
LANAK.
Eskatzailea: Juan maria Garmendia Iraztorza
Obraren kokapena: Larreta hauzkoa baserria
Obraren xedea: Baserriaren kanpoko ormak berritzea, atze aldean dagoen portxea kendu eta
berria egin eta, kanaloia berritu.
Lanaren aurrekontua: lanaren aurrekontua jasotzen duen agiria aurkezten du, guztira 15440,00
euro izanik.
Mahaikideen ERABAKIA:
1.-Burutu nahi den lana burutzeko dagokion baimena onartzea.
2.-Udal Agintarauen arabera Eraikuntza eta obraren zerga likidatzea.
3.-Eskatzaileari erabakiaren berri ematea.
Bi.-KONTXI APALATEGI. LARRETA BASERRIKO BERRIKUNTZA LANAK
Eskatzailea: Kontxi Apalategi
Obraren kokapena: Larreta hauzkoa baserria
Obraren xedea: Baserriaren kanpoko ormak berritzea eta margotzea.
Lanaren aurrekontua: lanaren aurrekontua jasotzen duen agiria aurkezten du, guztira 15280,00
euro izanik .
Mahaikideen ERABAKIA:
1.-Burutu nahi den lana burutzeko dagokion baimena onartzea .
2.-Udal Agintarauen arabera Eraikuntza eta obraren zerga likidatzea .
3.-Eskatzaileari erabakiaren berri ematea.
Hiru.-KARMELE ARSUAGA. JAUN DONOSTI BASERRIA
Eskatzailea: Karmele Arsuaga
Obraren kokapena: Jaun Donosti baserria
Obraren xedea: Baserriaren kanpoko ormaren behe aldean harria jarri eta buelta guztian
espaloia egitea.
Lanaren aurrekontua: eskaerarekin batera ez du aurkeztu.
Mahaikideen ERABAKIA:
1.-Burutu nahi den lana burutzeko dagokion baimena onartzea.
2.-Udal Agintarauen arabera Eraikuntza eta obraren zerga likidatzea.
3.-Eskatzaileari erabakiaren berri ematea.
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Lau.- INGE ARRUE. Arrue etxea
Eskatzailea: Inge Arrue
Obraren kokapena: Arrue etxea
Obraren xedea: Baserriaren teilak konpontzea .
Lanaren aurrekontua: lanaren aurrekontua jasotzen duen agiria aurkezten du , guztira 8.200,00
euro izanik.
Mahaikideen ERABAKIA:
1.-Burutu nahi den lana burutzeko dagokion baimena onartzea.
2.-Udal Agintarauen arabera Eraikuntza eta obraren zerga likidatzea.
3.-Eskatzaileari erabakiaren berri ematea.
Bost .-JOSE ANTONIO EGIA IZTUETA. GAINBERRI ETXEA
Eskatzailea: Jose Antonio Egia Iztueta. Gainberri etxea
Obraren kokapena: Gainberri etxea
Obraren xedea: Etxearen teilatua berritzea.
Lanaren aurrekontua: lanaren aurrekontua jasotzen duen agiria aurkezten du, guztira
16.320,00 euro izanik.
Mahaikideen ERABAKIA:
1.-Burutu nahi den lana burutzeko dagokion baimena onartzea .
2.-Udal Agintarauen arabera Eraikuntza eta obraren zerga likidatzea .
3.-Eskatzaileari erabakiaren berri ematea.

7.- BALIOANITZEKO SOINKETA GELA ERABILTZEKO ARAUTEGIA ONARTZEA.
2017 urtean udaleko balio anitzeko eraikineko lehen solairuan , gimnasia egiteko hainbat
elementu jarri ziren , herritarrek erabili ahal izateko. Erabilera hau arautzeko arautegi bat
antolatu zen behin behineko izaerekin . 2017 urtea amaitu ondoren, 2018 urterako araudia
gain begiratu da, eta ondoren dagoen bezala onartzea proposatzen da:
ARAUDIA
Orendaingo balio anitzeko lehenengo solairuan kirola egiteko materiala aurkitzen da eta
berau erabiltzeko arautegia.
Lehena. Orendaingo udalak udal jabetzakoa den eraikineko lehen solairu osoa soinketa
egiteko materialez hornitu du eta bere erabilera aukera eskaintzen du.
Bigarrena. Orendaingo
udalak, lokala, 2017 urtean eratu da herritarrek partaidetza
prozesuaren barruan egindako eskakizunei erantzuteko.
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Lokalaren erabilerarako funtzionamendua:
Hirugarrena. Eskatzaileak eskaerekin batera, arautegia beteko duela ere sinatuko dute.
Laugarrena. Udaleko alkateak eskaerari erantzunez, baimena emango die, eta horrekin
batera giltza eskuratuko dute eskatzaileek. Baimena pertsonala izango da.
Bosgarrena. Lokalaren erabilera asteko egun guztietan egin daiteke, astelehenetik igandera,
08:00etatik 22:00etara.
Seigarrena. Lokaleko argia eta berogailua erabiltzen direnean itzaltzea ez ahaztea eta
lokaletik irteterakoan sartutakoan zegoen eran uztea. Soinketa gela txukun mantentzea
guztion ardura da (erratza eta fregona jarriko dira ).
Zazpigarrena.

Galerazita egongo da:

Gimnasiotik materiala ateratzea.
Erretzea eta jatea.
Baloian, pelotan etab jolastea.
Kirola egiteko prestatuta ez dauden oinetakoekin joatea.
Zortzigarrena.

Gomendatzen da:

Kirola egiteko prestatuta dauden oinetakoak erabiltzea.
Bertako materialea era egokian erabiltzea, lesioak etab sahiesteko.
Kirola egiten hasi aurretik, 5-10 minutuko berotze ariketak egitea.
Udalaren jabetzakoa den eraikinean dagoen kirol materialarekin nor berak egiten duen jarduera
fisikoaren ardura bakoitzaren esku dago, udalak horren aurrean ez du inolako erantzukizunik
izango.

Lokalaren erabiltzaileak:
Bederatzigarrena.
bete behar dira:

Lokalaren erabiltzaile izateko eta baimena eskuratzeko baldintza hauek

— 16 urtetik gorakoa izatea. 16 urtetik 18ra bitartekoek gurasoen baimen sinatua beharko dute.
Lokala erabiltzeagatiko tasa:
Hamargarrena. Udalak lokala eta lokaleko materiala erabiltzeko ematen duen baimena eta
eskaintzen duen zerbitzua pertsonala denez, Orendainen erroldatutakoak urte osorako
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30,00€/urteko . Orendaingo udalerrian erroldatuta ez daudenek, eta udalerriko kirol lokala eta
materiala erabili nahi dutenek, udalean baimena eskatu beharko dute. Horientzako prezioa
60,00 €/ urteko izango da.
Araudia ez betetzea:
Hamaikagarrena. Baimena pertsonala denez, partaide direnen zerrenda lokalean ikusgai
egongo da. Baimenik gabe norbait bertara joango balitz, partaideen ardura izango da hari
ohartaraztea. Bi falta egiten direnean, giltza izateko eskubidea ukatuko da.
Hamabigarrena. Hamasei urte baino gazteagoren bat bertan ikusten bada, haren
arduradunari ohartaraziko zaio. Bi aldiz ohartaraziz gero, gilza izateko eskubidea ukatuko da.
Hamahirugarrena. Erabiltzaileren batek araudi honetan jasotakoa betetzen ez badu, aurreko
bi puntuetan aipatu bezala, bi aldiz ohartarazi eta gero giltza izateko eskubidea ukatuko zaio.
Hamalaugarrena.- Giltza elektronikoa, galdu edo hondatuko balitz, ordezkoa emango zaio eta
bere balioa erabilztaileari kobratuko zaio.
Azken xedapena.
………………………..batzarrean onartutako araudi hau, 7/85 Legearen 70.2 artikuluan
aurreikusitakoaren arabera sartuko da indarrean eta aldatzea edo ezereztea erabakitzen ez den
bitartean indarrean jarraituko du.
Orendainen, 2017ko abenduaren 21ean.

Mahaikideek ERABAKI DUTE:
1.-2018 urterako gimnasiako elementuak dauden lokala erabiltzeko araudia onartzea
2.-Herritarrei erabakiaren berri ematea eta helaraztea.
8.- GALDERAK ETA ESKAERAK.
BAT:TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA ETA UDALAREN ARTEKO HITZARMENA
Tolosaldeko komunkazio taldea eta udalaren artean sinatu nahi den hitzarmena onartzea
proposatu du, 2018 urterako. Hitzarmenak honela dio:
…….. UDALA ETA TOLOSALDEKO KOMUNIKAZIO TALDEA s.m.
2018-2021. URTE ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA
…………..n, bi mila eta hamazazpiko ................aren .............an
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BILDURIK
Batetik, …………………….., NAN: ………………., …………..ko Udaleko (aurrerantzean Udala) alkatea,
haren izenean eta ordez diharduena, horretarako behar bezala ahalmendua dagoelarik.
Eta bestetik, XABIER SAIZAR INGIDUA, NAN: 15.997.047-J, Tolosaldeko Komunikazio Taldea,
S.M.ren (aurrerantzean TKT) lehendakaria, haren izenean eta ordez diharduena.
Bi alderdiok lankidetza hitzarmen hau egiteko eskuduntza eta gaitasuna aitortzen diote elkarri eta
AITORTZEN DUTE:
I.- Herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzeko ahaleginean,….............-ko Udalak eta TKT-k bat
egiten dutela euskararen erabilera eta normalizazioan eragiteko premi eta helburuekin, eta, asmo
honen zerbitzura, herritarrak euskaraz informatzeko eskualde mailako komunikabide sarea sustatzea
dela hitzarmen honen xede eta funtsa.
II.- TKT-k dela Tolosaldeko Ataria egunkari eta astekaria, Ataria Irratia eta www.ataria.eus guneak
osatzen duten proiektu komunikatibo multimediuaren jabe eta ekoizpen arduraduna.
III.- TKT-k kudeatzen duen komunikabide sarearen eremua Tolosaldeko eskualdea osatzen duten
herrietara hedatzen dela, bere onuradun direlarik bertako herri eta herritar guztiak, tartean, ………….. .
IV.- TKT-k eratutako euskarazko proiektu komunikatibo honen helburu nagusia, eskualdean sortzen den
informazioa herritarrei bitarteko anitzetan euskaraz komunikatzea dela, eta honela, euskararen
erabilpena sustatzeko eta normalizazioa eragiteko Udalak duen plangintzari ekarpen
esanguratsua egiten zaiola.
V.- Beharrezkoa dela TKT-k aipatu helburuekin eskualdean egiten duen lanari behar bezalako aitortza
egitea ez ezik, bere jardunaren kalitatea ziurtatu eta sendotzeko Udala eta TKT-ren arteko lankidetza
jardunean sakontzea, aintzat harturik Eusko Lege Biltzarraren “2/2016 legea, apirilaren 7koa.
Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa” -k Udalari ematen dizkion eskumenak eta TKT-k 20182021erako aurkeztutako proiektu komunikatiboa eta bideragarritasun plangintza.
VI.- Hitzarmen honek bat egiten duela Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika
Sailburuak “Euskarazko hedabideak sendotu, eraginkortu, garatu eta normalizatzeko” diru
laguntzak emateko modua arautuz 2016ko uztailaren 20an emandako aginduaren helburuekin
(EHAA, 2016ko uztailaren 22a, 140 zenbakia) eta, baita, Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza
Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak “Euskararen erabilera sozialaren inguruan diru laguntzak
emateko oinarri arautzaileetan” (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2017ko martxoaren 7a, 46
zenbakia) finkatutakoarekin ere, eta osagarri dela.
VI.- TKT-k, gizartea zerbitzatzea duela helburu, ez duela irabazi helbururik eta, sortuko balitz,
kudeatzen duen proiektu komunikatiboa hobetzera bideratuko dela osoki.
Hau guztia honela izanik, LANKIDETZA HITZARMEN hau sinatu dugu, ondorengo klausulen arabera.
KLAUSULAK
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LEHENA.- LANKIDETZA HITZARMEN honen helburua da TKT-k eta Udalak, elkarlanean, hedabideen
alorrean euskararen erabileraren normalizazio-lanak bideratzea.
BIGARRENA. LANKIDETZA HITZARMEN honetan, TKT-k jarraian aipatzen diren ekoizpen ildoak garatu
eta hobetzen ahalegintzeko konpromisoa hartzen du:
a) Tolosaldeko Ataria, prentsa: argitaratuko dira zortzi orriko egunkaria astearte, asteazken eta
ostegunean, eta astekaria ostiraletan, abuztuan izan ezik.
b) Ataria Irratia 24 ordutan, urte osoan: gutxienez 5 orduko programazio propioa emitituko da
astelehenetik ostiralera, abuztuan izan ezik; arratsaldean tartean utziko dira eskualdeko Gizarte
Eragileen ekarpenez betetzeko.
c) Internet, urte osoan: ataria.eus web gunea eguneratu, elikatu eta sare sozialen bitarteko
hedapena egingo da urte osoan, etenik gabe.
d) Eskualdeko tokiko hedabideekin elkarlan bideak jorratuko dira sinergiak baliatu eta
interes komuneko eta kalitatezko edukiak ekoizteko, edozein euskarritan.
HIRUGARRENA. TKT-k, bigarren artikuluan aipatu ildoak bideratzeko, herritarrei eskaintzen zaien
zerbitzua ere baden heinean, konpromiso hauek hartzen ditu:
a) Herritarren intereseko produktuak (edukiak, formatu, maiztasun …) lantzeko ahalegina egingo
da. Hedabideen bilakaera azkarra kontuan, gertatzen diren aurrerabideak eten gabe aztertu dira
beharrezkoak izan daitezkeen hobekuntzak egiten saiatzeko.
b) Ataria hedabideek, beren beregi zainduko dituzte hedatutako informazioen pluraltasuna
eta objektibotasuna, iritzi zein pentsamolde guztiei lekua egitenez, herritar guztien
erreferentziazko komunikazio gunea izateko helburuarekin.
c) Ataria marka gizarteratu eta harpide sarea zabaltzeko eta irismena areagotzeko ahalegin
etengabea egingo da; urtez urteko egitasmoan finkatutako dira helburuak eta neurketa
adierazleak.
d) Herri guztietan dugun banaketa sistema hobetzeko neurri bideragarriak hartuko dira.
LAUGARRENA.- LANKIDETZA HITZARMEN honen bidez, Udalak, proiektua indartu eta bere
bideragarritasuna bermatzeko ekimen lerro hauek garatuko ditu:
1. Diru ekarpen zuzena. Proiektuaren luzerako bideragarritasuna eta egonkortasun
ekonomikoa bermatzeko, hitzarmen hau lau urtekoa (2018-2021) izango da. Urtean urteko
errolda eguneratuaren arabera, biztanleko 5 € emango dizkio 2.018, 2.019, 2.020 eta 2.021
urteetan Udalak TKT-ri. Erabaki hau urtez-urte berretsi beharko du Udalak diru-kopuru
zehatza adierazten duen berariazko ebazpena bidez, hartzaileak aurkeztutako aurreko
urteko zuriketa dokumentuak (hitzarmen honetako 6. puntua) eta dagokion urteko
egitasmoa aztertu eta gero.
2. Publizitatea. Erreferentzialtasuna irabazteko, publizitatea egitea behartuak dauden iragarki
ofizialak eta eskelak Tolosaldeko Atarian jartzeko konpromisoa hartzen du Udalak tarifatik
%50eko deskontuarekin. Gainerako publizitatea, urteko fakturazioaren arabera negoziatuko dute
bi aldeek; hala balitz, urtean-urtean adostutako plangintza komertzialean islatuko litzateke.
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3. Beste euskarriak. Ohiko ekoizpenetik at, Udalaren eta TKT-ren artean osatuko den lan-taldeak
adostutako proiektua sustatzeko diru ekarpen bereziak egin ahal izango ditu Udalak.
4. Sozializazio eta banaketa. Herritarren eta bertako indar eragileen borondatea eta lankidetza
erakartzeko Udal zerbitzuen kooperazioa izango du TKT-k.
5. Informazioaren kudeaketa: Udalak berak edo herrian sortzen den informazio jarioa sistematikoki
trukatzeko neurriak hartuko dituzte Udalak eta TKT-k.
BOSGARRENA.- Udalaren eta TKT-ren ordezkariz osatutako lan-taldeak urtero bilera egingo du.
Batetik, hitzartutakoaren jarraipena egiteko, hau da, orain artean gertatu den moduan, hitzartutakoa
objetibotasun, pluraltasun eta egokitasunez betetzen ari den aztertzeko. Eta, bestetik, dokumentu
honetako hirugarren artikuluan hartutako konpromisoen betetze maila aztertzeko.
SEIGARRENA.- Aipatutako diru ekarpen zuzena (4.a. puntua) honela egingo da: hitzarmenean
adostutako diru-ekarpena osoa dagokion urteko egitasmoa eta aurrekontua aurkeztu eta hilabeteko
epean jasoko du TKT-k. Urte amaieran, jardunaren oroitidatzia eta Udalaren diru-ekarpen osoa zuritzeko
fakturak edota berauen fotokopia konpultsatuak eta zerga zein gizarte segurantzako betebeharrak
egunean izatearen ziurtagiriak aurkeztu beharko dira.
Edozein gisatara ere, Udalaren diru-ekarpena jaso ahal izateko, aurreko ekitaldiko harremana
eguneratua egon beharko du.
Eta horrela jasota uzteko eta adostasuna agertzeko, hitzarmen honen hiru ale sinatu dituzte bildutakoek,
hasieran aipatutako toki eta egunean.
….. Udalako Alkatea

Tolosaldeko Komunikazio Taldea S.M.

Mahaikideek ERABAKI DUTE:
1.-Hitzarmena dagoen bezala onartzea eta zehazki 2018 urterako zenbatekoa 2018 urterako
aurrekontuan aurreikustea.
2.-Hitzarmena sinatzeko eskumena alkateari ematea.
BI.-ESKOLAPIOEN LURSAILAK
Eskolapioek beren lursailak saltzeko asmoa duela eta udalak asmoaren berri jakin nahiean,
zein lur eta zein prezioetan saltzeko asmoa duen jakiteko eskaera bideratzea erabaki da.

Eta, besterik ezean, alkateak bilkura amaitutzat eman zuen 21:10etan.
Alkateak O.E.

Idazkariak
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