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2017ko AURREKONTUA
2016ko aurrekontua datozen asteotan likidatuko dugu, falta diren gastuak ordaindu eta
jasotzeko dauden sarrerak jasotzen ditugunean.
2017ko aurrekontua, berriz, ia osatua dugu, azken zehaztapenen faltan onarpena emateko.
Hona hemen gastuen eta sarreren zenbatekoak atalez atal eta zenbait argibide:

I.

Pertsonal gastuen edo udal langileen kontratazioen atalean, %1eko igoera hobetsi da
soldatetan; beraz, lehengo urtean baino 3.450 euro gehiagoko gastua aurreikusi da.

II.

Ondasun arrunten erosketa eta zerbitzuen atalean, udalarenak diren eraikin eta
zerbitzu guztien mantenua sartzen da: administrazio orokorra, hirigintza eta
arkitektura saila, gizarte zerbitzuak, kultur solairua, osasun eta artxibo solairua,
gobernu organoak, haurreskola, eskola, Urepele elkartea, Ategi, mediku etxe zaharra,
kale argikuntza eta zaintza, biltegia eta brigada, pilotalekua, hilerria, jaiak eta Elduako
kultur etxea.
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Atal honetan 66.000 euroko jaitsiera aurreikusi da, gastuak doitzeko edo ajustatzeko
modua izan baitugu. Zerbitzuek eragindako gastua zehatz zenbatekoa izango den
jakiteak aurrekontu justu eta orekatuagoa egitea dakar berekin.
III. Mailegu

interesen

atalean,

udal

eraikina

eraberritzeko

eskatutako

milioiko

maileguaren truke bankuari urtean interesetan ordaindu beharreko kopurua azaltzen
da. Interes finkoa daukagu.
IV.

Transferentzi

arrunten

atalean,

udalak

hainbat

zerbitzu

jasotzearen

truke

azpikontratatuta dituen enpresei edo hitzarmen bidez lotutako erakundeei egiten
dizkien ordainketak sartzen dira: herriko ingurumen teknikariari, Tolosaldeko Zabor
Mankomunitateari eta Hiltegi Mankomunatuari, Tolomendiri, Tolosaldea Garatzeni,
Goienerri, Udalbiltzari eta UEMAri egindako ordainketak, larrialdi laguntzak, herriko
elkarteei emandako laguntzak eta euskara eta bertsolaritza ikastaroei emandakoak.
VI.

Inbertsio errealen atalean, 2017 urtean zehar aurrera eramatea aurreikusten ditugun
lanak sartuko lirateke: plazako urbanizazio lanak, Opor Lekuko espaloia, Uretako
bihurgunea, Gaxine atariko aparkalekua, parkea eta plazarako auzokonpostagailu berria,
besteak beste.

VIII.
IX.

Udalak finantza aktiborik ez duenez, zeroan ageri da atal hau.
Eta gastuen atal nagusia osatzeko, mailegu amortizazioaren azpiatala genuke; gure
kasuan, udaletxea eraberritzeko eskatutako maileguari dagokion amortizazioa. Kopuru
bera ordaintzen dugu urtero eta 2026ko ekainaren 22an amaituko dugu ordaintzeaz.
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I.

Zuzeneko zergen atalean, landa izaerako ondasun higiezinen gainekoa, hiri izaerako
ondasun

higiezinen gainekoa, trakzio mekanikoko ibilgailuen gainekoa, hiri izaerako

lurren balioaren gehikuntzari edo plusbaliari dagokiona eta jarduera ekonomikoen
gainekoa leudeke. Abuztuko datuen arabera, Kontsumorako Prezioen Indizeak (KPIk)
0,1eko igoera izan du estatuan, eta orain arteko irizpide berari jarraitzea erabaki
dugu: zuzeneko zergei %1eko igoera aplikatzea. Horrela, 2016an baino 3.000 euro
gehiago bilduko ditu udalak.
II.

Zeharkako zergen atala eraikuntza eta instalazio lanei ezartzen zaien %4ko zergari
dagokio. Lehengo urtetik ez dugu aldaketarik aurreikusi.

III. Udal tasa eta bestelako zergen atalean, berriz, zenbait zerbitzu eskaintzeagatik
udalak kobratzen dituen zenbatekoak leudeke: zabor eta hiri hondakinak biltzeagatiko
tasa, hilerriko tasa, fotokopiak egiteagatiko eta faxa erabiltzeagatikoa, etxe etxeko
zerbitzuarena, Ategiko etxebizitza babestuen erabiltzaileek ordaintzen dutena,
segregazio eta etxebizitzen lehen erabilera baimenengatiko tasak, postuak edo
stand-ak

jartzeagatikoa, lur, lurrazpi edo lurgaina erabiltzeagatiko tasak (Endesa,

Iberdrola eta abarri kobratuak), udal jabetzako lurren erabileragatikoa, frontoiko eta
futbol zelaiko argiteria erabiltzeagatiko tasa eta telekomunikazio operadoreei
kobratzen zaizkien tasak (Euskaltel, Movistar, Orange eta abarri ezarriak). Atal
honetan ere ez dugu gora-behera handirik espero.
IV.

Transferentzi arrunten atalean, foru fondotik edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren
funtsetatik urtero jasotzen dugun diru-kopurua da nagusi. 2017an 670.000 euro inguru
jasoko ditugula aurreikusi dugu, lehengo urtean baino 10.000 euro gehiago. Gainerakoa
Eusko Jaurlaritzak gizarte zerbitzuetarako eta Osakidetzak herrian osasun zentroa
edukitzeagatik ematen dizkiguten laguntzek eta urtean zehar jasotzen ditugun
diru-laguntzek osatzen dute.

V.

Ondarezko sarreren atalean, udalak bankuan dituen deposituen truke jasotzen dituen
interesak sartzen dira.

VII. Kapital

transferentzien

atalean,

Kutxak

udaletxea

eraberritzeko

eskatutako

maileguaren truke gizarte lanetara bideratzeko diru kopuru bat agindu zion udalari lau
urtetan jasotzeko, urtean 18.750 euro. 2017 eta 2018koak dauzkagu jasotzeko.
VIII. Aktibo finantzarioen atalak, udalak udal funtsetako gerakinetik hartu

eta

aurrekontuan kontenplatutako zenbatekoari egiten dio erreferentzia. Plaza berritzeko
proiektura bideratuko du udal gobernuak kopuru hori, ondoren azalduko dugun bezala.
IX.

Eta sarreren atal nagusia amaitzeko, pasibo finantzarioen azpiatala. Bankuei eskatzen
zaizkien maileguei dagokion atal honetan ere ez dugu ezer aurreikusteko.
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HIRIGINTZA
1. Plaza berritzeko proiektua: Behin-behinean itxita daukagu plaza; sarrerako kartelak adierazten duen bezala, zamalanetarako bakarrik irekiko da, astelehenetik ostiralera 8:00etatik
12:30era eta larunbatetan 9:00etatik 12:00etara. Igandeetan erabat itxita izango dugu.
Plaza berritzeko proiektuaren lehen fasea, lur azpiko hoditeri sarea berritu eta hormigoia
botatzekoa, aurkeztu genuen, esan bezala, Eusko Jaurlaritzako Erein diru-laguntzetara.
250.000 euroko aurrekontua zuen lehen fase honek, eta abenduan jakinarazi zaigunez,
onartua izan da gure eskaera. 149.800 euroko laguntza jasoko dugu 2016an eta 2017an
inbertitzeko. 2016koa justifikatua daukagu proiektua bera egiten egindako gastuarekin.
Ereineko diru-laguntza ziurtatuta, udal gobernua
proiektua bere osotasunean gauzatzeko eta plaza
osorik berritzeko aukerak aztertzen aritu da udal
teknikariekin batera. Lanak batera eta jarraian
egitea zeinen onuragarri genukeen argi ikusi dugu:
gastuak murrizteko aukera izango genuke eta obra
uda garairako amaituta, plaza erabiltzeko moduan.
Hala, kalkuluak aterata, udalak fondo propioekin lanak beren osotasunean hornitzeko
ahalmena izan baduela ikusi dugu: urtarrilean 2016ko kontuen likidazioa onartu eta segidan
gerakinetik finantziazioa osatzeko falta den kopurua 2017ko aurrekontura bideratuta.
Ezin da ahaztu, bestalde, plazako proiektua beste diru-laguntza deialdi batzuetara
aurkezteko aukerak ere izango ditugula 2017an zehar (irisgarritasun arloko laguntzetara,
kultur ondareen arlokoetara etab.).
Beraz, plaza berritzeko proiektua 2017an zehar gauzatzeko modua ikusi, proiektua lehenetsi
eta aurrera egitea erabaki dugu aho batez. Urtarrilean bertan hasiko ginateke lanen esleipen
prozesuarekin. Lanek irauten duten bitartean, sortuko zaizkigu zenbait eragozpen, baina
aurki udaletxea bezala plaza bera ere berrituta eta konponduta izango dugu.
2. Uretako bihurgunea zabaltzeko plana: Hitzarmen bat adosten ari da udal gobernua lursailaren jabearekin Ureta etxearen pareko bihurgunea zabaltzeko.
3. Aparkaleku berria Gaxine atarian: Hitzarmen bat adosten
ari da udal gobernua lurjabearekin. Bi hirigintza jarduera
aurreikusi ditugu: batetik, Ozpindegitik behera datorren bidea
zabaltzekoa; eta, bestetik, pareko belardian, 292 m2 dituen
eremuan, 10 bat kotxerentzako aparkalekua egitekoa.
4.

Brea

botatzeko

lanak:

Arria

Txikitik

Gaztainaberriko

bidegurutzera,

elizatik

Milleneberrira eta Muñopetik Txuinera bideak konponduko dira, Obysur enpresaren eskutik.
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5. Konponketa lanak Ategin: Geuk enpresakoak izan dira lan hauek egin dituztenak. Eraikina
eraiki

zenetik zeuden arazoak berokuntza sistemaren instalazioan. Material ezberdinen

talka dela eta, zuloak sortu eta lurra altxata zegoen.
6. Kale izendegi berriari buruzko gutunak: Plazako eta herriguneko etxebizitzen helbide
berrien inguruko jakinarazpenak jaso dituzte dagoeneko hala zegokien herritarrek. Udalak
berak emango die harekin lotura duten erakundeei aldaketen berri. Gainerako erakundeetara
(argindar, gas eta telefonia konpainietara etab.) norberak pasa beharko du abisua. Kalean
zehar jartzeko seinaleak ere eskatuta daude dagoeneko.
7. Abiadura murrizteko neurriak Modestoenean:
Errepideetako arduradunek egindako proposamenak,
hau da, espaloia egiteko errepidea karril bakarrera
murriztu eta bi aldeetan semaforoak jartzeko
proposamenak guztiz konbentzitzen ez gintuela eta,
hauxe proposatu die udal gobernuak errepideetako
arduradunei: Ategiko urbanizazio berritik gora
aurreikusi zen eta egingo den espaloiari Modestoenera arte segida ematea eta abiadura
murrizteko bestelako neurriak Lizarragako atarira arte luzatzea. Ea zer erantzuten diguten.

UDAL FUNTZIONAMENDUA
8. Herri langilearen kontratazioa: Urtebetean lanaldi erdiz aritzeko hartuko da langilea,
mantentze eta garbiketa lanetarako. Izen emateko epea otsailaren 1etik 10era izango da.
Otsailaren 20tik aurrera ekingo dio lanaldiari. Informazio gehiago udal bulegoetan.
9. Gizarte zerbitzuen arloan aldaketak: Gipuzkoako Foru Aldundiak erabakia du lurraldeko
zahar egoitzen kudeaketa integrala bere gain hartzea. Hori dela eta, gizarte zerbitzuen
alorreko eskumenak aldatu egingo dira. Udalok eskualdeko zerbitzuen kartera osatu beharko
dugu; hau da, gizarte zerbitzuekin zerikusia duten eraikin, tresneria, zerbitzu eta abarren
zerrenda; tartean, etxez etxeko

zerbitzua. Herritarrek gizarte zerbitzuetan egiten

dituzten eskaerei, herrian ezin bada, eskualdeko baliabideen berri emanez erantzungo diegu.
10. Ategi taberna eta jatetxea: Ekainaren 17an ateak ireki
zituenetik 6 hilabete pasatu dira eta adostu genuen bezala,
hitzarmena berritzeko garaia iritsi zaigu. Udal gobernua pozik
da herriko ostatuak daraman martxarekin,

balorazio ona

egiten dugu eta kontzesioarekin aurrera jarraitzeko asmotan
gaude. Beste bi urtera arte luzatuko dugu hitzarmena.
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INGURUMENA
11. Argiterian hobekuntzak: Plazan eta herrigunean aurreikusitako argiteria lanak egiteko
falta den luminaria eskatuta dago eta Arelan enpresari esana diogu lanak egiteko.
Urtarrilaren amaiera alderako espero dugu materiala iristea eta lanekin hastea.
12. Landaola diru-laguntzak: Gipuzkoako Foru Aldundiak lehen sektorea eta landa garapena
bultzatzeko asmoz deitzen dituen laguntzak ditugu horiek eta Tolomendik bideratuko gaitu
deialdira. Aurkez ditzakegun proiektuen artean, besteak beste, Ariztun, Urdinarrain eta
Izotzalde auzoak argiztatzeko eta Ipuliño larre komunal bihurtzeko proiektuak leudeke.
13. Plazako auzokonpostagailua: Konpostagunea berritu eta
handitu egingo dugu; eliz atariko konpostagailuaren ereduko
bat eskatua dugu dagoeneko. Konpostgintzan aditu den
teknikari bati aholkuak eskatuko dizkiogu kudeaketarako.
Bide batez, hondakin organikoa bertara eramaten duzuen
herritarroi eskaria egiten dizuegu gunea txukun mantendu
eta organikoa egituratzailearekin tapatuta utzi dezazuen.
14. URA agentziaren erantzuna: Zelaiko errekan kolektorea egiteko proiektua martxan jartzeko eskaera luzatu genion Eusko Jaurlaritzaren menpe dagoen URA agentziari eta hauxe
izan da jaso dugun erantzuna: 2016-2021 eta 2022-2027 urteetako planean sartuta dagoela
proiektua, baina 2021 urtea baino lehen ez dela
egingo. Lanak ondoren exekutatuko lirateke,
agentziak aurrekontuetan aurreikusiko balitu.

LEHEN SEKTOREA, BASOGINTZA, ENERGIA
15. Lehen sektorearen azterketa: Fraisoro nekazaritza eskolako ikasleak bukatua eta
aurkeztua du dagoeneko herriko nekazari eta abeltzainei eginiko elkarrizketetan oinarrituta
landutako txostena. Orain ikerlan horren emaitzak aztertzea eta horien araberako neurriak
eta erabakiak hartzea egokituko zaigu.
16. Herri bideen inbentarioaren bigarren atala ikusgai:
Udal bulegoetan ikusgai da dagoeneko herriko arkitektoa
eta

aparejadorea

osatzen

ari

diren

dokumentuaren

bigarren atala. Atal horrek Arramendi aldetik Uli aldera
arteko eremua biltzen du. Dokumentua ikusi nahi izanez
gero eta alegazioren bat egin, bideak zabalik daude.
17. Mendi pistak konpontzeko lanak: Eskura geneukan materialarekin azken asteotan
Irumugarrieta eta Illarratik Gaztelura doazen pistak konpondu dituzte herri langileek.
Materiala bota, berdindu eta ubideak atera dituzte.
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18. Belarmendiren bide garbiketa zerbitzua: Elduainen aritu ziren urriaren hasieran eta
hango lanak bukatzean etorri ziren Berastegira. Urriaren 17tik 21ra Bideraungo pista
garbitu zuten. Orain abenduaren 13, 14, 15, 16 eta 19 bitartean Urtotik Plazaola alderako
bidea garbitu dute eta mendiko pistak konpontzen ere lagundu digute.
19. Elurra kentzeko lanak: Hitz egina dugu dagoeneko. Aurten ere Xabier Gartziarenak
egingo ditu tokatzen denean auzoetako bideetan elurra kendu eta gatza botatzeko lanak.

MOTZEAN
20. Kanposantua egunean: Momentuan 9 nitxo daude hutsik
eta erabiltzeko moduan; beraz, ordenean hurrena dauden
nitxoak husten hasi beharko dugu datozen urteei begira.
Familiakoei jakinaraztea izango da lehen pausoa.
21. Wifi librerako instalakuntza lanak: Udaletxean eta herriko plazan martxan da dagoeneko
wifi librea. Guifinet enpresak instalakuntza lanak amaitzean, eskolan, Urepele elkartean eta
Ategin ere aurki izango dugu wifi bidezko internet zerbitzua dohainik.
22. Atariako kutxa: Aparkaleku berritik Kale nagusira doan pasabidean ezarri da kutxa eta
harpidetza kanpaina burutuko du Atariak Berastegin. Harpidedun diren herritarrek zerbitzu
hau erabili ahal izateko Atariarekin jarri beharko dute harremanetan giltza eskuratu ahal
izateko, nahiz eta okinaren bitartez jasotzen jarraitu ahal izango den.
23. Kutxa bulegoa ostiraletan bakarrik irekita: Kutxabank entitate finantziariotik jakinarazi
digute otsailaren erditik aurrera bulegoa astean behin bakarrik egongo dela irekita
herritarrentzat; ostiraletan, hain zuzen. Zerbitzuaren erabileran jaitsiera egon dela
argudiatu digute. Ordutegia orain artekoa izango da: goizeko 9,00etatik 11,00etara kutxa
zerbitzua eta 11,00etatik 14,00etara aholkularitza zerbitzua.
24. Kiropraktikari buruzko saioa: Martxoaren 14an, asteartea, 16,00etan kiropraktika zer
den ezagutzeko tailerra egingo da udaletxean.

GIZARTE ZERBITZUAK
25. Berdinbidean proiektua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren egitasmoarekin bat egin
genuenetik herritarrei begira antolatu ditugun lehen bi saioak dira ondorengo hauek: bata,
abenduaren 20an, asteartea, egin zen emakumeen jabetze prozesuaren inguruan, herriko
emakume guztiei zuzendua; eta, bestea, nerabezaroko indarkeria matxistaren prebentzioari
buruzkoa, abenduaren 22rako zegoen aurreikusita, baina halabeharrez atzeratu egin behar
izan genuen. Data zehazteke dago.
Bestalde, otsailaren 11n, larunbata, arratsaldean emakumeei zuzenduriko tailerra antolatu
dugu jantzi, moda, irudi eta beste hainbati buruzko aholkuak jasotzeko aukera egongo delarik. Beatriz Armendarizek emango du tailerra eta doakoa izango da.
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23. Desfibriladorea erabiltzen ikasteko ikastaroa: Abenduaren
21ean egin ziren bi saioak: lehena, 18,30ean herriko elkarte eta
eragileei zuzendua; eta, bigarrena, 19,30ean herritar orori irekia,
Ibarrako anbulategiko Xabier Mitxelena medikuaren eskutik.
24. Kale nagusiko pasabidea: Herritaren kexak jaso ditugu Basurde elkartearen ondoan
dauden lorontzien aurrean, espaloi gainean, ibilgailuak aparkatuta egoten direlako. Oinezkoen
pasabidea dela jakinda, bertan ez aparkatzeko eskaera luzatzen dizuegu.

EUSKARA
25. Arnasguneen inguruko material didaktikoa: Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak
(UEMAk)

Pirritx,

Porrotx

eta

Mari

Mototsen

eta

Miren

Amuriza bertsolariaren

lankidetzarekin diseinatu du materiala, UEMA kide garen udalerriontzat dohainik. Haur
Hezkuntzako neska-mutikoekin arnasguneen edo ehuneko altu batean euskaldun eta
euskararentzat indargune diren udalerrien gaia lantzeko izango da. J. A. Muñagorri eskolako
irakasle taldeari aurkeztu zaio material didaktikoa eta prest agertu dira erabiltzeko.
26. Abizenak euskalduntzeko kanpaina: Hori ere
UEMArekin elkarlanean. Abizenak euskal grafiaz
jartzeko zein pauso jarraitu behar ditugun azalduko
diguten esku-orriak banatuko ditugu etxez etxe.
27. Udal langileak euskaraz trebatzeko ikastaroa: UEMAren eskutik bera ere, martxoan
izango dute ikastaroa. Iratxe Ibarra izango dute irakasle eta udal administrazioan
egunerokoan euskaraz lan egiteko beharrezko dituzten argibideak eta hobekuntzarako
jarraibideak jasoko dituzte: kontratazio administratiboei dagozkien klausulei buruz, IZFE
programak eskaintzen dituen dokumentuak euskaraz atera daitezen etab.

KULTURA eta KIROLA
28. Herriko elkarteentzako diru-laguntzak: Dagoeneko egin zaie deialdia herriko elkarteei
urtean zehar gauzatutako ekintzen memoria edo txostena aurkezteko. Txosten horretan
ekintza horiek aurrera eraman ahal izateko elkarteak zer diru sarrera eta gastu izan dituen
zehaztu beharko da. Txostena aurkeztu ondoren jasoko dute laguntzaren bigarren zatia.
29. Kultur Astearen balorazioa: Urriaren 27, 28, 29 eta 30ean eta azaroaren 3, 4, 5 eta 6an
egin zen. Jende ugari hurbildu zen antolatutako ekitaldietara: hitzaldi, solasaldi, tailer, ikusentzunezko, musika, zine eta antzerki emanaldiak tartean, ume nahiz helduentzat. Eta azken
egunean azoka, lehiaketak eta talo-jana. Guztira 12.574,77 euro gastatu dira antolakuntzan.
30. Olentzero eta Mari Domingiren etorrera: Guraso elkartetik iritsi zen ekimena eta
Urepele elkartearen eta bien artean eraman dute aurrera. Abenduaren 24an goiz eta
arratsaldeko ohiko gabon eskearen ondoren, 18,15 aldera etorri ziren lehen aldiz Berastegiko
plazara Olentzero eta Mari Domingi. Dantza eta bertso artean,
emateko aukera izan genuen.
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agurtzeko eta gutunak

