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AURREKONTUAK
2014ko AURREKONTUA: BALANTZEA

Sarreretan, zuzeneko zergak (IBIa edo kontribuzioa, Ibilgailuen Gaineko Zerga, Jarduera
Ekonomikoen Gainekoa ), zeharkako zergak (obrak egiteagatik ezartzen den %4a),
tasak (hondakinena, hilerrikoa, enpresei herri-lurrak erabiltzeagatik ezartzen zaiena ),
transferentzi arruntak (foru-fondoa edo Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako
diru-partida, diru-laguntzak ), ondarezko sarrerak (Gerakinaren deposituagatik kobratzen dena eta Urepele Elkarteari lokalaren truke 2014ko azarora bitarte kobratu izan
zaion alokairua), kapital transferentziak (finantza-entitateek eginiko sarrerak, gure kasuan
Kutxabanken obra sozialak) eta abar sartzen dira.

Gastuetan, aldiz, pertsonal gastuak (udal langileen soldatak eta aseguruak), ondasun
arruntak eta zerbitzuen erosketa (udal eraikinen mantenua, argindarra, gasa, pelleta,
garbiketa, teknikarien kontratazioak ), mailegu interesak (udaletxea berritzeko
eskatutakoarena), transferentzi arruntak (Hondakinen Mankomunitatea, Tolosaldea
Garatzen, Tolomendi ), inbertsio errealak eta maileguen interesak sartzen dira, besteak
beste.
Zenbait puntutan nabaria da aldea aurreikusitakoaren eta betetakoaren artean. Pertsonal
gastuetan, Jabier Saizar herri-langilearen bajak eragin du aldea. Ondasun arruntetan eta
zerbitzuen erosketan, berriz, negua hain gogor joan ez izanak eta kalefakziotan
hainbeste gastatu ez izanak. Transferentzi arruntetako aldea, batez ere, Hondakinen
Mankomunitateari 46.000 euro gutxiago ordaindu behar izateak ekarri du. Herritar
guztion artean egin dugun sistema aldaketari esker izan da posible aurrezte hori. Eta
inbertsioetan ere nabarmena da aldea; kultura solairuaren proiektua atzeratu izana eta
irisgarritasun plana egin bai baina onartu eta aplikatu ez izana leudeke beherakada
horren atzean.

2015eko AURREKONTUA: AURREIKUSPENA

2015ari begira, inbertsioen artean, hauexek dira udalak lehenetsi dituen proiektuak:
1) Kultura solairuaren lehen fasea (liburutegia eta kz-gunea) eta, egiteko modua ikusiz
gero, bigarrena ere (elkarteentzako gelak eta ikastaro eta bileretarako gelak) egikaritzea.
2) Irisgarritasun plana gauzatzen joatea (Etxeaurretik Zaraguetanera espaloi berria
egitea, Lizarragako bidegurutzeko pareta metro batera murriztea ).
3) Plaza ixteko planaren barruan aparkaleku berria eta plaza egokitzeko lanak egitea.
4) Herri pistak berritzea.

2014ko DIRU-LAGUNTZAK: ESKATUTAKOA eta JASOTAKOA
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HIRIGINTZA
1. Ategiko eremuko proiektua: Gipuzkoako Foru Aldundiak aldeko txostena eman
ondoren, aurrerapauso handia eman zuen proiektuak, baina geoteknikariak egindako
ikerketak erakutsi duenez, ez da pentsatu bezala 4 pisuko etxebizitzarik eraikitzerik
izango, eremuko lurraren kalitateak ez baitu era horretako eraikitze-lanik ahalbidetzen.
Etxebizitzetan interesa azaldu dutenekin biltzeko asmoa du udalak, aldaketa hauen
guztien berri emateko.
2. Irisgarritasun planaren onarpena: Herriko arkitektoak eta aparejadoreak egindako
proiektuari urteko azken plenoan emango zaio onarpena. Herritarrek herrigunean zehar
mugitzeko eta noranahi iristeko dituzten oztopo arkitektonikoak jasotzen ditu plan honek.
Eskolako umeekin ere egin da lanketa; etxetik eskolara bidean zein oztopo topatzen
dituzten aztertu dute. Plana onartuta, lanak urgentziaren arabera sailkatzea, urtez urte
aurrekontuetan aintzat hartzea eta inbertsioetan sartzea da asmoa.
3. Kultura solairuaren proiektua: Azken zuzenketak eginda, osatua eta bukatua dute
dagoeneko herriko arkitektoak eta aparejadoreak. Lehen fasean, kultura solairu osoa ez,
liburutegia eta kz-gunea lizitatuko dira; eta hori urtarrilaren hasieran egiteko modua
ikusten da. Lanen zuzendaritzaren ardura herriko teknikariek izango dute. 220.000 euro
inguruko kostua du solairu osoaren proiektuak, eta hainbat diru-laguntzari begira dago
udala finantziazioa lortzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiak, esate baterako, 29.000 euroko
laguntza eman du proiektu honetarako. Madrilgo gobernuaren %1,5 laguntza kulturalera
ere aurkeztu da proiektua, baldintzak bete-betean betetzen dituela ikusita. Eusko
Jaurlaritzako Erein-en diru-laguntzetara ere egin da eskaera. Finantziazioak posible
egiten badu, bigarren fasea ere lizitatzeko eta solairu osoa birgaitzeko asmoa du udalak.

4. Plaza ixteko plana: Azaroaren 22an
eta 29an, bi larunbat goizetan egin zen
plaza ixteko planari buruzko parte-hartze
prozesua, eta hainbat herritar bertaratu
zen.
Lehen saioan, plaza nondik eta nola
itxi erabakita geratu zen. Autobusgeltokia non jarri, horretan izan zen
zalantza. Udala bildu da Aldundiko Mugikortasun sailarekin eta azaldu zaie zein
aukera ikusten ditugun. Tolosaldea Buseko arduradunekin batera aztertuko
dituzte aukera horiek.
Parte-hartze prozesuaren bigarren saioan, berriz, plazako zorua berritzeko dauden
aukeren eta horien kostuaren berri eman zuen herriko arkitektoak. Zer inbertsio egin
etorkizunean ikusiko dela erabaki zen, beharren eta finantziazioaren arabera. Hori bai,
aparkaleku berria epe laburrean eraikiko da, eta ondoren itxiko da plaza.

HONDAKINAK
5. Berastegi Zero Zabor. Urtebete bilketa-sistema berria ezarri zela: Abenduaren 13an
bete genuen urtea hondakinen bilketa-sistema eraberritu eta martxan jarri genuenetik.
Abenduan ere errefusaren karakterizazioa egin du Tolosaldeko Mankomunitateak eskualdeko herri guztietan, sistemaren funtzionamendua aztertzeko; eta, Berastegiren kasuan,
balorazio ona egin du. Oro har, ondo ari gara berastegiarrok zaborra bereizten eta saikatzen. Badira, hala ere, hutsune batzuk; eta horiek bideratzeko ahaleginean ari da udala.

MOTZEAN
6. Autobus-zerbitzu eraberritua martxan eskualdean: Onartu da behin betikoz eskualdeko
autobus-zerbitzuaren kontzesio berria, eta abenduaren 22tik aurrera martxan izango da.
Eskualdeko herririk txikienetan kendu egin dira autobusak, eta herri horietan 9 taxistak
eta hainbat mikrobusek eskaripeko zerbitzua emango dute. Gure kasuan, hala ere,
gehikuntzak izango ditu zerbitzuak; astegunetan nahiz asteburuetan autobus gehiago
izango ditugu eskura.
Mugi txartelarekin 91 zentimoko kostua izango du bidaia arruntak, eta bidaia berezia
bada (familia ugariena, jubilatuena ) 41 zentimokoa. Txartela herrian bertan egiteko
aukera ere izango da, baita kargatzekoa ere, udaletxean edo kutxazain automatikoan,
edozein finantza-entitateetako txartelarekin eta komisiorik ordaindu gabe.
Abenduaren 18tik urtarrilaren 9ra arte informazioa ematen ibiliko dira hainbat langile
autobusetan zehar. Udalaren web-orrian (www.berastegi.eus) duzue ordutegiei eta
ibilbideari buruzko informazioa. Etxez etxe ere banatuko dira esku-orriak. Informazio
gehiago nahi izanez gero, berriz, Tolosako Barrena kalean duzue bulegoa, astelehenetik
ostiralera 08,00tik 14,00ra zabalik. Bestalde, esan epe motzean autobus guztiak
egokituak izango direla.
7. Belarmendiko langileak lanean: Urbideak garbitzeko lanak egin dituzte Belarmendik
eta Tolomendik, Lanbideren laguntzarekin, kontratatutako 3 langileak. Bi egunez aritu
dira Elduan, eta beste 5 egunez Berastegin.

GIZARTE ZERBITZUAK
8. Laguntza teknikorako materialen zerbitzua bateratuta eskualdean: Udalek beraienak
zituzten gizarte zerbitzuetako materialak bildu eta zerbitzu bateratua eskainiko da
eskualdean. Ohe artikulatuak, gurpildun aulkiak edo bestelako laguntza-teknikoa behar
izanez gero, biltegia Tolosan egongo da, eta udaleko gizarte zerbitzuen bitartez egin ahal
izango da eskaera. Eskura daukagunari probetxua ateratzeaz gain, materiala lortzeko
aukerak zabaldu egingo zaizkigu herritarroi. Material horien garraioa norberaren esku
egongo da printzipioz, baina udalak ere lagundu ahalko du. Tolosako Peñascal zentroak
kudeatuko du zerbitzua.

KULTURA
9. UEMAren Euskara Planari ezezkoa: Eusko Jaurlaritzak atzera bota du UEMAk
Berastegiko udalerako diseinatutako Euskararen Erabilera Plana. Badirudi ezezko
erantzun horretan Urkijoren kontentziosoak izan duela zer ikusirik. UEMA bera egoera
aztertzen ari da, eta haren erantzunaren zain gaude zein pauso eman jakiteko.

10. Kultur Astearen balantzea: Balantzea
ona izan da. Jende ugari bildu da
hitzaldietan eta antzerki- eta musikaemanaldietan. Bestalde, arauetan zehaztu
baino parte-hartzaile gutxiagok izena eman
duenez, aurten ez da baratze-lehiaketarik
eta ahari-, ardi- eta bildots-lehiaketarik izan.
Azoka eguna beste behin jendetsua eta
arrakastatsua izan da. 7.055 euroko kostua
izan du aurtengo Kultur Asteak.

11. Abenduak 3. Euskararen Nazioarteko Eguna:
Gure hizkuntzaren eguna oharkabean pasa ez
zedin, beste behin hainbat jarduera antolatu zituen
udalak, herritarren laguntzarekin. Haur eta
gaztetxoak joko kooperatiboetan eta altxorraren bila
ibili ziren jolasean. Helduenak, berriz, Gaztainondo
elkartean bildu ziren Euskara: egutera eta ospela
dokumentala ikusteko eta euskarak historian izan
dituen gora-beherez mintzatzeko.

12. Bertso-eskola martxan: Urtarriletik ekainera bitarte
eskainiko da ikastaroa. Lehen hezkuntzako 5. eta
6. mailako ikasleek eta DBHko 1., 2. eta 3.mailakoek
izango dute aukera ikastaroan parte hartzeko. Bertsozale
Elkarteko irakasle bat etorriko da. Astean ordubetez eta
ostiraletan izango da, arratsaldeko 4,30etik 5,30era.
50 euroko kostua izango du ikastaroak ikaslearentzat,
gainerakoa udalak finantziatuko du. Izena eman nahi
dutenak jar daitezela harremanetan udalarekin.

13. 1615-2015. 400 urte Berastegi Tolosarengandik banandu zela: 1615. urtea data
seinalatua da gipuzkoarren historian, 29 hiribildu berri sortu baitziren Gipuzkoako
lurraldean, Tolosa, Segura eta Ordiziako jurisdikziotik kanpo geratu ondoren.
Tolosarengandik askatu ziren herrien artean da gurea, Abaltzisketa, Albiztur, Alegia,
Altzo, Amasa, Amezketa, Andoain, Anoeta, Baliarrain, Elduain, Ikaztegieta, Orendain eta
Zizurkilekin batera. 1615eko otsailaren 4an onartu zitzaion Berastegiri hiribildu izaera, eta
jurisdikzio zibil eta kriminal propioaren jabe egin zen. Urteurrena gogoratzeko eta
gertakari haiek ezagutarazteko, zerbait egiteko asmoz da udala. Eskualde eta probintzia
mailan ere zerbait antolatuko dela ematen du.

