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LEGEALDI BERRIA
Maiatzaren 24ko udal eta foru hauteskundeetako emaitzen arabera osatu dira
korporazio berriak. Boto zenbaketak eginda, Berastegin EH Bilduk 6 zinegotzi lortu
zituen, eta EAJk 3 zinegotzi. Ekainaren 13an egin zen kargu-hartze ekitaldia.
Alkate Amaia Azkue Eizagirre izango dugu
2015-2019 legealdian, eta zinegotzi Aritz

Mu-

jika Saizar, Mirari Saizar Zinkunegi, Patxi

Iri-

sarri Aranalde, Leire Garaiburu Arzelus eta Jon
Matxinea Azurmendi izango dira EH Bildutik, eta
Iñaki Agirre Arizmendi, Jose Mari Olaizola
Orbegozo eta Koldo Ordozgoiti Juanenea EAJtik.
Ohiko batzarrak edo plenoak hilean behin egitea adostu da, hileko azken
astelehenean, 20,30ean; eta publikoari irekiak izaten dira. Bestalde, udalbatza bi alderdi politikotako hautagaiek osatzen dutenez, batzordeak ere osatu behar izan
dira: Hirigintza Batzordea eta Batzorde Informatzaile Orokorra. Hirigintza
Batzordea ohiko batzarraren aurreko asteazkenean egingo da, 13,30an; eta,
Batzorde Informatzaile Orokorra ohiko batzarraren aurreko asteartean, 20,30ean.
Batzordeak, ohiko batzarrak edo plenoak ez bezala, bilera itxiak izaten dira.
Udalbatzak hala adostuta, alkatea liberatua izango da legealdi berrian, udal
administrazio eta ordezkaritzako lanetarako. Eskualdeko erakunde eta mankomunitateetako ordezkaritza ere EH Bilduko hautagaitzak izango du. Hortaz, Amaia
Azkue izango da, besteak beste, Tolosaldea Garatzeneko, Tolomendiko, Tolosaldeko
Zabor Mankomunitateko, Tolosaldeko Hiltegi Mankomunatuko, Gipuzkoako Ur
Kontsortzioko eta Baso Elkarteko ordezkari titular, Berastegiko udalerriaren
izenean; eta ordezko, Aritz Mujika. Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko
(UEMAko) bi ordezkariak, berriz, Amaia Azkue eta Mirari Saizar izango dira.

HIRIGINTZA
1. Kultur solairua: Bukatu dira eraberritze lanak. Elkarteentzako eta entsaioetarako
gela, ikastaroetarako gela eta bileretarako gela erabiltzeko moduan daude
dagoeneko. Ikasturte berriarekin batera, helduei zuzendutako hainbat ikastaro
bertan jarri dira martxan: euskara eta ingeles ikastaroak eta dantza , hain justu.
KZ guneko eta udal liburutegi berriko lanak ere bukatuta daude, baina liburuak
katalogatzen eta kokatzen beste hilabete batzuetako lana aurreikusten da; izan ere,
10.000 liburu inguruko fondoa izango du liburutegi berriak. Hala ere, eta luze gabe,
prest izango dugu erabiltzen hasteko.
Honi lotuta, esan behar

da Madrilgo Gobernuaren %1,5 kulturala izeneko

diru-laguntza ez zaigula onartu, nahiz eta laguntza jasotzeko baldintza guztiak bete.
Liburutegiko proiekturako zegoen aurreikusita laguntza. Hala ere, ezezkoak ez du
obra baldintzatuko. Solairuko lanak finantziatzeko dagoeneko jasoak ditugu Lurralde
Orekako (29.000 euro) eta Ereineko (86.000 euro) laguntzak; eta, teknologia
berrietarako eskatutakoan erantzun zain gaude.
2. Plaza ixteko plana: Hainbat pauso eman dira. Ekainaren 13az geroztik, zabalik dago
Kale Nagusiaren atzealdeko aparkaleku berria; garajeetarako sarrera egitea falta da.
Plazako piboteak martxan jartzeko obra zibila ere bideratua dago.
Tolosaldea Bus-eko arduradunekin hitz egin da, baita
Foru Aldundiko errepideetako arduradunekin ere,
autobus geltokia telefono kabinaren, farolaren eta
Dendaberriren artean egokitzeko; eta proposamena
egingarri ikusi dute. Bestalde, hainbat herritarren
eskaerak tarteko, Bista Eder eta Modestoenea artean
abiadura mantsotzeko aukerak ere aztertuko dituztela
adierazi digute errepideetakoek, eta pare bat hilabeteren buruan jasoko dugula erantzuna.

Plaza berritzeko finantziazioa lortzeko ere lanean ari da Udala. Eusko Jaurlaritzak
landa-eremuko udalerrientzat dituen Erein diru-laguntzetara aurkeztu dugu proiektua.

3. Irisgarritasun Planaren barruko lanak: Autobus geltokia egokitu beharraren
aitzakian, Oporlekutik Kakonera arteko eta Maintzenetik Modestoenera arteko
oinezkoen pasabideak osatzeko eta konpontzeko aukerak aztertzen ari da Udala.
Zaraguetaneko urbanizazio-plana ere aurrera doa. Irisgarritasunari lotutako hainbat
diru-laguntzetara eskaerak egin berri ditu Udalak.
Esan baita ere uztailaren 2ko ezohiko batzarrean txertatu zela aldaketa HAPOan,
Irisgarritasun Planaren barruko lanak aurrera eramateko. Aldaketa honek baliatu
nahi ez genituzkeen, baina (beste aukerarik izan ezean, eta azken aukera bezala)
baliatu beharko genituzkeen desjabetzeak egin ahal izatea ahalbidetzen dio Udalari.
4. Ategiko eremua: Datozen 8 urteetarako hitzarmena lotu du eraikuntzak enpresa
batek eremuko lur-jabe nagusiarekin, eremuaren urbanizazioa berak kudeatu ahal
izateko. Jabetzak definitzen dituen birpartzelazioaren proiektuari uztailaren 9an
eman zion juntak hasierako onarpena, eta alegazioen epea pasa ondoren, behin betiko
onartua geratu da alkate dekretu bidez. Boletinean argitaratua dago dagoeneko.
Ategiko eremuak 4 azpi-eremu edo zati ditu, eta horietako bat Udalari dagokio.
Eraikuntza-enpresak epe motzean eraikitzen hasi nahi du, eta gure helburua da bere
3 azpi-eremuetako batean Udalak exijitzen dizkion baldintzak betetzea. Hartara,
Udalak berea duen azpi-eremua geroagorako gordeko luke, eta urbanizazio-kostuak
ez lituzke aurreratu beharko. Eraikuntza-enpresak aurkeztu dio Udalari bere
proiektua; eta Udalak, proiektua ondo aztertu ondoren, egin eta bidali dizkio
zuzenketak eraikuntza-enpresari. Erantzunaren zain gaude.
5. Kale izendegi berria: Uztailean eman zitzaion
behin

behineko

onarpena.

Zuzenketak

eta

aldaketak egiteko epea pasata, behin betiko
onarpena jasoko du planak. Ondorenean, etxejabe guztiei jakinaraziko zaie zein den jabetzan
duten etxebizitzaren helbide zehatza, eta kaleseinaleak ere jarriko dira.
6. Herri-bideen inbentarioa: Herriko arkitektoari eta aparejadoreari eman zaie
azkenean lan hau. 8 zonatan banatu dute udalerria, eta inbentarioa egin eta
dokumentua osatzeak gutxi-gorabehera 14.000 euroko kostua izango du zonako. Urtean zona bat edo bi egitea aurreikusten dute; eta, beraz, 2017 edo 2018rako dokumentua prest izatea espero da. Datozen asteetan dute ekartzekoa lehen zonaldeko
proposamena: Ariztun, Elizalde, Gaztelu eta Elduain arteko zonari dagokiona, hain zuzen.

7. Parkean hobekuntzak eta frontoia eraberritu:
Herritarren eskaerei erantzunez, hainbat aurrekontu eskatu dira. Finantziazio aukeren arabera
erabaki beharko da zertan gastatu. Datozen
urteetako

udal

aurrekontuetan

inbertsioen

partidan sartzeko proiektuak izango dira.
8. Lanak kanposantuan: Bidea berritu egingo da. Gartziarena-Saralegi enpresak
egingo ditu lanak, urria bukatzerako; eta 1.800 euroko kostua izango dute. Bestalde,
kanposantu zaharreko sarrera berriz ere irekitzea pentsatu da; eta, horretarako,
erdian atearen parean dauden nitxoak kentzea erabaki da. Nitxoen jabeekin eta
familiakoekin harremanetan da dagoeneko Udala.
9. Etxebizitza salgai: Elizaldeko bizilagun batek uko egin dio jabetzan zeukan
etxebizitzaren jabe izateari, eta Udalaren esku utzi du etxebizitzaren kudeaketa.
Udalak etxebizitza hori bere jabetzan behar ez duenez, eroslehentasun-eskubideari
eta legezko atzera-eskuratzeari uko eginda, etxebizitza herritarren bati esleitzeko
prozesua jarriko du martxan. Erosleei hasierako baldintza berak jarriko zaizkie: epe
jakin batetik hona herrian erroldatuta egotea eta jabetzan beste etxebizitzarik ez
izatea. Interesik izanez gero, jar zaitezte Udalarekin harremanetan.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
10. Liburutegiko langilearen kontratazioa: Liburuak txukundu eta katalogatzeko hartu
da langilea, 6 hilabeterako, maiatzaren 20tik azaroaren 20ra arte. Lanpostuari
zegozkion baldintzetan eta baloratzekoetan oinarrituta, Lierni Gartziarena izan da
aukeratua. Lanaldia luzatzea aztertzen ari da Udala, katalogatze lanak bukatu arte.
11. Herri langilearen kontratazioa: Ohi bezala, herri-langilea hartu da uda parteko
lanetarako, uztail eta abuzturako. Hautagaien artean zozketa eginda, Ander
Gartziarena izan zen aukeratua. Datorren urteari begira ere beharrezko ikusten da
herri-langilea kontratatzea, ahal bada epealdi luzeagorako.
12. Biltegi berria herri-langilearentzat: Gure Nahia etxearen ondoan dagoen garajea
erosi

du

Udalak,

udaletxeko

biltegi

koadroko azalera du eta 3 metroko altuera.

bezala

erabiltzeko.

171

metro

INGURUMENA
13. Kaleko argiteria berritzeko plana: Bigarren fasea egitea tokatzen da.
Abenduaren 1a baino lehen beste 60 farola inguru aldatuko dira. 37.200 eurokoa da
gastua guztira, eta

Foru Aldunditik 11.000 euroko laguntza jaso da. Eusko

Jaurlaritzako Energiaren Euskal Erakundera ere aurkeztu da proiektua. Bi
diru-laguntzak bateragarriak direnez, gastua %75ean hornitzea lor genezake.
14.

Auzokonpostagailu

auzokonpostagailuak

berriak:

har

dezakeen

Plazako
baino

hondakin organiko gehiago hartzen duela eta,
beste bi auzokonpostagailu jartzea erabaki da:
bata, eliz atariko berdegunean; eta, bestea,
Ategi ondoan. 4.400 euroko laguntza daukagu
eskatuta, eta 3.300euroko laguntza jaso dugu.
15. Herri bueltaren eta mendi pisten garbiketak: Uztail bukaeran herrigunea eta
herri buelta txukundu dira, eta mendi pisten garbiketa lanak ere egin berri dituzte.
Aurten, herritik Gorosmendi eta Mugara arteko zatia, Aintzergatik Irumugarrietara
doan bidea eta Arbidetik Uli alderakoa garbitu dira.

ESKUALDEKO ETA LURRALDEKO BERRIAK
16. Tolosaldeko Hiltegi Mankomunatuari ordainketak: Tolosaldeko eta Goierriko
udalak biltzen eta ordezkatzen ditu Tolosaldeko Hiltegi Mankomunatuak. 30 urterako
kontzesioa dute sinatuta udalek Incarosa enpresarekin. 2025era arte indarrean den
hitzarmen

honen

arabera,

hilero

kanon

bat

ordaindu

behar

dio

enpresak

Mankomunatuari. Kontua da, urte luzeetako gestio txarra tarteko, Incarosak ez
duela bere kanona osotasunean ordaintzen azken hilabeteetan.
Mankomunatuak dituen gastuei aurre egiteko, kreditu bat eskatu da; eta, kredituari
buelta emate aldera, 2015 eta 2016an bina ordainketa egitea adostu da herri guztien
artean. Berastegiren kasuan, urte honetan 300 eta datorren urtean 600 euro
ingurukoak izango dira ordainketak.
Hausnarketa zabalik da Hiltegi Mankomunatuak izan beharko lukeen gestioaren
inguruan: edo enpresari baldintzak zorroztu eta betearazi, edo Mankomunatua
publifikatu, bere garaian Oñatiko hiltegiarekin egin zen bezala.

17. Udalbiltzako partzuergokide: Euskal Herriko 7 lurraldeetako udalak eta udal
hautetsiak biltzen dituen biltzarra da Udalbiltza. 2012tik kide da Berastegi, eta
orain partzuergokide egin da; ordezkaritza eta boto bat izango ditu Udalbiltzaren
Kontseilu Nagusian, baita babes juridikoa ere edozein helegiteren aurrean.
18. Urquijok Berastegiko Udalari jarritako helegiteak: Jakina denez, Espainiako
gobernuaren ordezkari den Carlos Urquijok hainbatetan eta hainbat arrazoirengatik
salatu izan ditu udalak, eta gureari ere eraso izan dio. Batetik, Udalbiltza diruz lagundu izanagatik jarritako helegitearen inguruan, epaileak guri eman digu arrazoi, eta
kasua artxibatua geratu da. Bestetik, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean
(UEMAn) sartu izanagatik jarritako salaketa sententzia zain dago. Eta, azkenik,
euskal presoen eskubide zibil eta politikoen aldeko banderolarengatik jarri zitzaigun
helegitea errekurritu egin du estatuko fiskaltzak. Irabazi nahiz galdu, udalek ordaindu behar dituzte kostuak, eta abokatu eta prokuradoreen gastuak handituz doaz.

MOTZEAN
19. Desfibriladorea herritarren zerbitzura: Udalak
desfibriladore bat erosi du, beharrean gertatzen
denak erabili ahal izateko. Udaletxeko karrerapean
dago jarrita. Ekainaren 11n egin zen ikastaroa,
herriko elkarteetako kideez osatutako 15 laguneko
taldearekin, aparatua nola erabili ikasteko.
Larrialdia gertatzen bada, lehen-lehenik 112ra deitzea gomendatzen da, haiek egina
baitute eskura dauden desfibriladoreen mapa, eta badakite Berastegiko Udalak bat
baduela.

Deitu

eta

beraiek

emango

digute

telefonoz

desfibriladorea

ondo

erabiltzeko eman beharreko pauso guztien berri.
20. Herri bueltaren seinalizazioa: Herritarrentzat nahiz bisitarientzat, herri bueltan
zehar seinaleak jarriko dira, ibilbidea nondik nora doan adierazteko eta herriari
buruzko hainbat jakingarri ezagutarazteko. Diru-laguntza eskatuta dago.
21. Trafikokoekin hitzarmena: Ibilgailuei erroldan helbidea aldatzeko eta altak eta
bajak egiteko zerbitzua eskainiko dute udalek hemendik aurrera. Tramite horiek
udaletxeetan bertan egin ahal izango dira. Gidabaimena berritu beharra dutenek ere
(2009 baino lehenago atera zutenek), udaletxera etorri eta seilu bat jasota, baimena
berritzeko 60 eguneko epea izango dute.

22. Arrain-saltzailea plazan: Asteazken goizetan arrain freskoa saltzeko postu-eskaera egin
du Ondarroako arrain-saltzaile batek, eta
onartu egin zaio. Plazan jarriko du postua, eta
10,00etik eguerdira arte egongo da.
23. Azaroaren 10a. Memoriaren Eguna: Urkulluren gobernuak txosten bat osatu eta
argitaratu du gatazka politikoak eragindako biktimen inguruan, eta txosten horretan
duela 33 urte, 1982ko urtarrilaren 2an, Berastegin Plazaolako trenbidearen inguruan
Triple A erakunde parapolizialak bahitu eta hil zuen Paulo Garaialde Jauregizabal
alegitarraren kasua jasotzen da. EAJko zinegotziek, hildakoa eta gertaera oroitzeko,
Berastegiko Udalak zerbait egitea eskatzen dute. EH Bilduko udal taldea, bere
aldetik, Alegiko Udalarekin eta hildakoaren familiarekin harremanetan da.

GIZARTE ZERBITZUAK
24. Mediku-kontsulta berria udaletxean: Martxan dira lanak. Eskaintzarik onena
Goitu Eraikuntzak S. L. enpresak egin du, eta hark du lanen ardura. Urtea
bukatzerako kontsulta berria prest izatea espero da. 157.000 euroko aurrekontua du
proiektuak, eta Jaurlaritzak 80.000 euroko laguntza eman du.

KULTURA
25. Festen balorazioa: Balorazio ona egin du Udalak Salontzoen inguruan. Jende ugari
ibili da, eta beste behin, herritarren partaidetza zabala izan da. Aurten 30.471,76
euro gastatu dira antolakuntzan; eta Elduako Ama Birjin jaietan 2.113,76 euro.
Azken urteetan ez bezala, aparteko apustua egin da larunbat gauari begira, Su Ta
Gar taldea ekarrita; herritarren nahiz
elkarte eta ostalarien aldetik erantzun ona
jaso dugu. Hutsegiterik ere egin dugu, eta
barkamena

eskatu

Kupelaren

emanaldia

beharrean
agindu

bai,

gaude,
baina

eskaini ez genuelako. Antolatzaileona izan
da okerra. Ea hurrengoan asmatzen dugun
hitzorduak hobeto lotzen.

26. Bertsolaritza eskolak J. A. Muñagorri eskolan: Aurtengo ikasturtean ere
eskainiko dira. Gastuaren %60 Udalak hartuko du bere gain (404 euro urteko), eta
gainerako %40a eskolak.
27. Euskara ikastaroak: Guztira 14 ikaslek eman dute izena Udalak UEMAren
bitartekaritzarekin antolatutako euskara ikastaroetan. Bi taldetan banatu dira ikasle
gehienak, eta batek autoikaskuntza egingo du. Astean 5 orduz arituko dira: astelehen
eta asteazkenetan hasiera mailakoak, eta astearte eta ostegunetan erdi mailakoak,
iluntzeko 7etatik 9,30era, udaletxeko kultur solairuko ikastaroetarako gelan.
Ikasleei %80ko asistentzia eskatuko zaie, eta Udalak diruz lagunduko ditu
ikastaroak.
28. Berastegi 1615-2015 liburuxka: 1615. urtea urte seinalatua da Gipuzkoaren
historian, 29 hiribildu berri sortu baitziren lurraldean, Segura, Ordizia eta Tolosako
hiribilduen jurisdikziotik kanpo geratu ondoren. Berastegiri 1615eko otsailaren 4an
onartu zitzaion hiribildu izaera, eta jurisdikzio zibil eta kriminal propioaren jabe egin
zen. Gertakari haien inguruan lan bat egin du Jose Luis Egañak; eta, Udalak
lagunduta, liburuxka batean argitaratu da lana. Etxez etxe banatuko zaizue.
29. 2015eko Kultur Astea: Ate joka dugu. Urriaren 23, 24 eta 25eko asteburuan eta
urriaren 29, 30, 31 eta azaroaren 1ekoan egingo da. Hitzaldi, ibilaldi, zine eta
musika-emanaldiez hornituta dator, eta nola ez, Azoka Eguna ere bai tartean.
Azaroaren 1ean egingo da azoka, urteroko legez.

