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HIRIGINTZA
1.

Udaletxeko bigarren solairua egiteko parte-hartze prozesua: Foru Aldundiko Itten
erakundeak antolatu eta bideratuta, martxoaren 8an eta 15ean egin ziren “kultura
solairua” nola egin adostu eta erabakitzeko parte-hartze prozesuaren lehen bi
bilerak. Hainbat herritar bildu zen, eta zehaztuta geratu zen zein itxura hartuko duen
solairuak. Nahiz eta obrak hainbat fasetan egingo diren, proiektua egiteko solairu
osoa hartu da kontuan. Udal liburutegi berria, haur-liburutegia, prentsa irakurtzeko
gela, talde-lanak egiteko gela, kz-gunea, dantza-, antzerki-, bertso- eta
batukada-taldeentzako gela eta ikastaroetarako eta bileretarako gelak hartuko ditu.
Hementxe duzue solairuaren planoa:

Orain batzorde bat osatu da, parte-hartze prozesuari jarraipena emateko.
Aurreproiektua apirilaren bukaeran ekarriko du Ittenek, batzordean landu eta
osatzeko; eta proiektua ekainean aurkeztuko da jendaurrean. Lanak abuztu aldera
hastea dago aurreikusita.
2.

Ategiko eremua: Udalak beste behin eman dio proiektuari hasierako onarpena
plenoz. Orain Gipuzkoako Foru Aldundian izango da 2 hilabetez aztergai, onarpena
jaso zain. Azken aldaketak elkarrekin berrikusi zirenez, Aldundiak proiektuari
oniritzia ematea espero du Udalak.

3.

Herriko kale-izendegia eguneratzen: Martxoaren 6an egin zen, ostegunez, kaleen
izenak adostu eta erabakitzeko batzorde irekia. Ez zen batzorde jendetsua izan,
baina bai oparoa. Aparejadoreak trazatutako planoa oinarri hartuta, herriguneko
kale gehienen izenak erabakita geratu ziren. Bigarren batzorde irekia, berriz,
apirilaren 10ean egin zen, auzoen egitura adostu eta erabakitzeko.

4.

Kaleko argiteria berritzeko diru-laguntza: Pixkanaka herriko farola guztiak aldatuta,
argindarraren faktura %80 murriztea da asmoa. 100 kale-argi inguru dauzkagu
herrian, eta bi fasetan egingo dira aldaketak: lehen fasean, ekainera bitarte, 62
farola aldatuko dira, Foru Aldundiaren diru-laguntza erabilita. Gastuaren
aurreikuspena 40.000 euro eskasekoa da, eta Aldundiak %50eko laguntza eman
du. Beraz, 20.000 euro ingurukoa izango da Udalak jarri beharreko zenbatekoa.
Gainerako farolak bigarren fase batean aldatu beharko dira, datorren urte aldera.

5.

Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa: Bide publikoa inguruan duten etxeen inspekzioari
deitzen zaio horrela. Legea du atzetik, saihestu ezinezkoa eta bete beharrekoa da;
eta aurki iritsiko da gurera. 1901 baino lehen eraikitako etxeei pasako zaie
lehendabizi ikuskaritza, eta beranduago eraikitakoei gero. Laster bidaliko zaie
jakinarazpena hala dagokien etxe-jabeei, ikuskaritza teknikoa pasako zaiela eta
agindutako konponketa edo mantentze-lanak egin beharko dituztela esateko. Esan
behar da herritarrei behar den informazio eta laguntza guztia emateko prest izango
dela Udala.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
6.

Kontratazio berria: Berriz ere langilea kontratatuko da, apirilaren 28tik aurrera 5
hilabetez herri-lanetan aritzeko. Kostuaren %50 Foru Aldundiak ordainduko du.
Izena emateko epea apirilaren 7tik 16ra egon da zabalik. Langilea aukeratzeko
zozketa, aldiz, hilaren 24an, osteguna, egingo da, iluntzeko 8etan.

HONDAKINEN KUDEAKETA
7.

Lau hilabete bilketa-sistema eraberrituarekin: Abenduaren 13tik da martxan
hondakinak biltzeko sistema eraberritua: autokonpostagailuak etxez etxe,
auzokonpostagailua plazan, bilketa-guneak ugarituta, errefus-ontzi handiak
erretiratuta eta giltzaz itxitako errefus-ontzi txikiak jarrita. Udalak sistema
eraberrituaren funtzionamendua aztertzeko eta baloratzeko tartea hartu du,
Mankomunitatearen laguntzaz.

8.

Errefusaren karakterizazioa: Martxoko lehen bi asteetan zehar Berastegin bildutako
errefusaren gaineko datu-bilketa eta emaitzen balorazioa egin zuen Spora
enpresak, Tolosaldeko Mankomunitateak hala eskatuta, bilketa-sistema eraberritu
zenez geroztik lehen aldiz. Zonaldeka, pisatu eta aztertu egin zen bildutako
errefusa:

Balorazio ona, positiboa, egin zaio errefusa biltzeko zerbitzuaren erabilerari, nahiz
eta hobetu beharreko hainbat puntu ere detektatu diren.
Datuak orokor hartuta eta
labur
esanda,
bildutako
errefus
guztiaren
%76
birziklagarri
ez
diren
hondakinek
osatzen zuten
(berez behar lukeen bezala);
%16
konpostagarri
diren
hondakinek,
batez
ere,
sukaldeko eta animalia hilen
hondakinek; eta, gainerakoa
hondakin
birziklagarriek
(paper, plastiko, beira etab).

Errefus artean topatutako konpostagarri eta birziklagarri diren hondakin horiei heldu
beharko zaie aurrerantzean, horiek ere egin behar duten bidea egin dezaten.
Mankomunitateak egindako txostena Udalaren web-orrian zintzilikaturik duzue
dagoeneko; eta, nahi izanez gero, udaletxean bertan ere eska dezakezue.
Eman dugun pausoa zoriontzekoa da, eta aurrerantzean ere Udalak hobekuntzak
egiten jarraituko du.

9.

Berrikuntzak bilketa-sisteman: Karakterizazioaren ondoren, behar berriak antzeman
dira bilketa-sisteman, eta horien araberako neurriak hartu. Alde batetik, sutako
hautsa biltzeko ontziak jarri dira plazan, eskola atarian eta eliz atarian. Bestetik,
plazako auzokonpostagailuari bi konpartimentu berri erantsi zaizkio, beteta dauden
konpartimentuei konpostatze-prozesua egiteko behar duten denbora emateko.
Ontzi arinak biltzeko bi edukiontzi hori gehiago ere jarri dira, plazan eta eliz atarian.
Eta, azkenik, herritar askoren eskariari helduz eta eskualdeko hainbat udalerriren
ereduari jarraituz, zuloa ireki da Artalekun, animali hilak, tripak edota hezurrak
uzteko. Hondar pila ere jarriko da aldamenean, botatakoaren gainean zabaltzeko.

10. Fiskalitate-aldaketa hondakinen bilketa-zerbitzuaren gainean: Apirilaren 3an
egindako batzarrean, Tolosaldeko Mankomunitateak fiskalitate eredu berria onartu
zuen. Orain arte Tolosaldeko herritar bakoitzaren kostua berdina bazen ere,
hemendik aurrera herri bakoitzak duen bilketa-sistemaren eta honen tratamendu
kostuaren arabera egingo dio ekarpena Mankomunitateari. Hau da, lehen
biztanleko kobratu izan die Mankomunitateak Udalei. Hemendik aurrera, ordea,
altxaldiko kobratuko du, sortze bidezko kobrantza kobrantza modu justuagoa
delakoan. Beraz, gehiago sortzen dutenek gehiago ordaindu beharko dute, eta
eskualdean errefusa murrizteko ahalegina egin duten udalerriek (atez ateko
sistemarekin edo organikoa herrian bertan kudeatuta) nabarmen nabarituko dute
kostuaren murrizketa.
Gaur Berastegin martxan daukagun sistemarekin bi errefus-ontzi handi bakarrik
dauzkagu herrian, eta bi astetik behin etortzen da kamioia bila. Nabarmen murriztu
dugu altxaldien eta garraioaren kostua. Gauzak horrela, Berastegiko Udalak
aurreikusten du orain arte 96.000 euro ordaintzen bazion Udalak urtean
Mankomunitateari (%35 herritarrei kobratutakotik, %65 Udalak bere aurrezkietatik),
orain %50eko jaitsiera izango duela Mankomuniateari hondakinen bilketagatik egin
beharreko ekarpenean.

ESKUALDEKO BERRIAK
11. Tolosako BTT zentroaren inaugurazioa:
Mendi
bizikletaz
eskualdea
zeharkatzeko ibilbideak prest daude dagoeneko, eta BTT zentroa ere
inauguratu dute Usabal kiroldegian.
Bertan bizikletak alokatzeko eta
garbitzeko aukera dago.
Jakina denez, ibilbide horietako bat
Berastegitik pasatzen da, eta
herriari bizia emateko balioko duelakoan gaude.
BTT ibilbideen informazio panela
udaletxearen
ondoko parkean,
auzokonpostagailuaren
ondoan,
dago jarrita.

12. Tolosaldeko Komunikazio Taldearen (TKT) kanpaina: Harpidetza handitzeko
asmoz, kanpaina berria jarri du martxan TKT-k. Alegi eta Amezketa aldean egin
dute proba: Tolosaldeko ataria egunez egun etxe guztietara banatu dute, eta
Txolarrek herrian bertan eta herritarrekin egin ditu irratsaioak.
Berastegiko Udalak ere eskualde mailako
komunikazio taldearen aldeko apustua egin du,
duen garrantziaz jabetuta, eta TKT-k biztanleko
euro bat jasotzeko egindako laguntza-eskaerari
baiezkoa eman dio.
Esan behar da, bestalde, 28 kanala eta Txolarre irratia herrian ikusi eta entzuteko
antena jarrita dagoela eta egokitzea falta dela.
13. Tolosaldeko parte-hartze prozesua: Gipuzkoako Foru Aldundia aurrekontu
parte-hartzaileak egiten ari da eskualdez eskualde, eta laster Tolosaldeari egokituko
zaio. 500.000 euro daude Tolosaldean gastatzeko. Eskualde mailako proiektuak
laguntzeko balio behar du (Lurraldebus-en kontzesioa edo Leitzarango bailararen
proiektua, esate baterako), eta parte-hartzeak azpibailaraka egitea da asmoa.
Berastegik Ibarra Belauntza, Leaburu, Gaztelu, Berrobi eta Elduainekin osatuko
luke azpibailara.

MOTZEAN
14.

Etxe hutsen gaineko tasa: Laster bidaliko zaie dokumentua etxe-jabeei. Bertan
zehaztuta dago zer hartuko den etxe hustzat eta zer ez. Etxe-jabeek, egoki ikusten
badute, alegazioak egiteko aukera izango dute.

15. Herrian turismoa bultzatzeko ekimenak: Hainbat herritarrek, bildu ondoren, herrian
turismoa bultzatzeko laguntza eskatu diote Udalari, eta Udalak baiezkoa eman die.
Berastegiri buruzko informazioarekin esku-orriak prestatzea da asmoa, baita herrian
zehar egin litezkeen ibilbideen berri ematekoa eta seinalizatzekoa ere
(mendi-ibilbideak, baselizena, iturriena, karobiena, armarriena, historikoa, btt...).
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bultzatzeko
ekimenen
inguruan
batzorde
irekia
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16. Espainiako bandera ezartzeko agindua: Martxoaren 1ean egin zen batzorde ireki
erabakitzailea herritarrekin. Bandera ez jartzeak zekartzan instantzia eta isun
ekonomikoak saiheste aldera, zuzenean bandera jartzea erabaki zuen batzordeak.
Beraz, martxoaren 25az geroztik, udaletxeko balkoian da Espainiako bandera,
Madrilgo aginduari men eginez. Herriko armarria izango duen bandera egiten ari
dira, eta eraikinaren sarreran eta batzar-gelan ere jarriko dira banderak.
Bestalde, batzar-gelako pareta nagusian Euskal Herriko 7 lurraldeetako armarria
margotzea ere erabaki zuen batzordeak, baita herrian egunen batean Ikurrinaren
Eguna ospatzea ere. Egun horren harira, etxez etxe ikurrinak banatzea eta plazan
ikurrin handi bat jartzea ere erabaki zen.

17. Kutxako obra sozialak: 8 urteko hitzarmena (2011-2018) zuen Udalak Kutxarekin,
herrian obra sozialak egiteko. Kutxabank sortu berriak, ordea, banku izaera duenez,
ez du obra sozialik egiteko betebeharrik. 2011 eta 2012ko zatiak kobratu zituen
Udalak, baina 2013 eta 2014koak ez.
Orain, Kutxak adierazi duenez, prest da hitzarmen berri bat sinatzeko sei urteotan
zor duena hitzarmeneko azken lau urteetan zehar (2015-2018) zatituta emateko.
Urtekoa 12.500 euro inguru da.
18. Hilerriko ordenantzak: Hilerri berrian horma-hilobi edo nitxo huts gutxi geratzen
direnez, Udalak zenbait neurri hartzeko beharra ikusi du. Nitxo zaharrenak hustu
egin beharko dira, eta zenbat eta nola hustu ere erabaki beharko da (hezurtokia
egin ala ez, hautsak gordetzeko nitxo txikiak jarri ala ez...).
19. Lapurreta-saiakera udaletxean: Martxoaren 22an izan zen. Erabilera anitzeko
gelako iparraldeko leihoa txikitu, eta handik sartu ziren lapurrak. Behin barrura
sartuta, itxita zeuden hainbat ate ere behartu, eta dirutan 20 euro inguru eraman
zituzten. Salaketa eginda dago, eta aseguruak erantzun zain gaude.

GIZARTE ZERBITZUAK
20. Etxebizitza babestuak: Gaztainondo eraikinean ditugun etxebizitza babestuetako
5 plazak dagoeneko beteta ditugu.
21. Udalaren kotxea: Duela urte batzuetatik diru-laguntza bidez Udalak jabetzan duen
gizarte zerbitzuetarako kotxea berriz ere martxan jarri dugu, arratsalde pasa
Gaztainondora bertaratzeko eragozpenak dituen herritar ororentzat. Zerbitzu honen
beharra izanez gero, jarri harremanetan Miguel Larbururekin.
22. Udala-farmazia hitzarmena: Gizarte
zerbitzuetatik, herriko farmazia eta
Gipuzkoako botikariak elkargoarekin
batera, honako zerbitzua jarri dugu
martxan hitzarmen bidez: herriko
farmazilariak gaixoak aste guztian zehar
hartu beharreko botikak prestatzea,
eguneko ordu ezberdinetan hartu
beharrekoak egoki sailkatuta.
Oraingoz Gaztainondon bizi direnekin jarri dugu martxan, eta balorazio positiboa egin da. Zerbitzu honen eskaera Udaleko gizarte zerbitzuetan egin behar
da, asteazkenetan edota ostiraletan.

KULTURA
23. 2014ko Inauteriak: Balorazioa nahiko ona izan da. Baina gero eta jende gutxiagok
parte hartzen duela ikusita, datorren urterako zerbait berria proposatzea pentsatu
da (herri-bazkaria, taldekako ikuskizunak, txaranga...).
24. Martxoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna: Bezperan, martxoaren 7an, egin ziren
egunaren inguruko aldarrikapen-ekintzak: lehenbizi, karta-jokoa eskola-atarian: eta,
ondoren, “Emakumeak plazan” bideo-emanaldia erabilera anitzeko gelan. Azken
urteetan bezala, emakumeen afaria ere egin zen Basurde Elkartean.

25. UEMArekin elkarlanean: Ofizialki ekaineko batzarrean sartuko da Berastegi Udalerri
Euskaldunen Mankomunitatean, baina dagoeneko elkarlanean da Udala
UEMArekin. Errenta Aitorpena euskaraz egiteko kanpainarekin eta izen-abizenak
euskaraz jartzekoarekin bat egin du. Udal funtzionamenduari begirako Euskararen
Erabilera Plan bat ere martxan da, eta herriko merkatari eta ostalariei ere eskaini
zaie euskarazko itzulpen-zerbitzua.
26. Elkarteentzako diru-laguntzak: Martxoaren 11n egin zen bilera herriko elkarteetako
kideekin, eta 2014ko diru-laguntzen deialdia martxan da dagoeneko. Aurten ere
12.000 euro inguru ditu Udalak elkarteen artean banatzeko.
27. Festetako Batzorde Irekia: Martxoaren 25ean egin zen, eta hainbat kontu erabakita
geratu ziren. Aurten abuztuaren 7tik 11ra bitartean ospatuko ditugu festak,
ostegunetik astelehenera. Herri-afaria ostiralean izango da, eta kuadrillen eguna
larunbatean. Salontzo eguna igandean izango da, eta umeentzako jolasak eta
puzgarriak astelehenean.

