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I. AURREKONTU IREKIAK  2017 

 

1. Zergatik egin aurrekontu irekiak? 

 

Aurrekontu irekiak egitea helburu duen partaidetza-prozesu bat abian jartzeak berekin dakar 

gure herritarrek modu zuzen eta gardenean parte hartzea lurralde historikoaren kudeaketan. 

Zentzu horretan, herritarren partaidetzak era askotako aukerak eta abantailak dakartza, eta so 

lagungarria da Foru Aldundi moderno, eraginkor, garden eta, batez ere, herritarrekiko gertu 

bat erdiesteko. Beraz, honakoak lortu nahi dituen prozesu batez ari gara:  

 Herritarrak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin konektatzea, bere eginkizuna eta 

kudeaketa ezagutaraziz.  

 Gipuzkoarren lehentasunak eta beharrak ezagutzea, eta guztion benetako eskaerekin 

bat datozen konponbideak eskaintzea.  

 Gipuzkoaren egunerokoan gizartearen  protagonismo aktiboa bultzatzea eta horri 

esker  herritarrak lurraldeko bizitza publikoaren ikusle hutsak izan ez daitezen lortzea. 

 Herritar ahaldunduekiko kudeaketa publikoan eraginkor, arrazoizko, efiziente eta 

gardena den Foru Aldundia sendotzea. 

 Hausnarketa aktiboa, eztabaida eta elkartasunerako bideak irekitzea, herritarren eta 

Foru Aldundiaren arteko elkarrizketa zein komunikazioa hobetzeko.   

 Aurrekontu irekiak, herritarrek, ordezkari politikoek zein teknikariek kontrastatuak, 

onartzea.  

 

2. Zein izan zen partaidetza-prozesuaren egutegia? 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Aurrekontu Irekiak 2017 izeneko ekimenaren hasierako 

egutegiaren arabera, prozesua ekainean zehar egitekoa zen. Hala ere, Hauteskunde Orokorrak 

ekainaren 26ra aurreratzeak partaidetza-prozesua atzerarazi zuen, eta, azkenean, irailean 

burutu zen prozesua.  
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Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskundeen data irailaren 25era aurreratzeak 

antolatutako egutegia aurrerarazi zuen, bai triptikoak postontzietan banatzeari dagokionez 

(hasieran, irailean zehar egin behar zen, udalerri bakoitzean karpak ipini aurreko astean) bai 

herritarren partaidetzari berari dagokionez, zeina aurrez aurrekoa nahiz birtuala izan baita.  

Labur esanda, aurrekontu irekietarako partaidetza-prozesuak bost fase ditu, ondoren 

zehaztuko direnak:   

 

 

 

 

 

 

3. Zein izan zen komunikazio-estrategia? 

 

Prozedura nagoziatuaren bidezko lizitazio-prozesu baten ostean, Propaga enpresak lortu zuen 

komunikazio-estrategiaren diseinuaz arduratzeko esleipena. Enpresak bi komunikazio-bide 

nagusi proposatu zituen Gipuzkoako gizartean aurrekontu irekiei buruzko ekimena hedatzeko 

helburuz. Zentzu horretan, nabarmentzekoa da Eusko Legebiltzarrerako 2016ko 

Hauteskundeak aurreratzeak eragina izan zuela komunikabideetan ekimenaren publizitatea 

egiteko hasieran aurreikusitako estrategian. 

Aurrekontu Irekiak gizarteratzeko komunikazio kanpainak bi fase eta bi ekimen-mota izan 

zituen. Komunikazioa bi alditan egin zen, tartean euskal hauteskundeek eragindako 

etenarengatik. Guztira, ekimenak bi izan ziren:  

 

� Publizitate eta hedabideei lotutakoak 

� Gizarteratzeko ekimen publikoak  
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1. ESTRATEGIA: PUBLIZITATE ETA HEDABIDEAK 

 

 LEHEN FASEA [ABUZTUAK 26 – IRAILAK 9] 

 

Aurrekontu Irekiak 2017 ekimena hedabideen aurrean abuztuaren 31n aurkeztu zuen Imanol 

Lasak, Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko diputatuak, Foru Aldundiko prentsa 

aretoan. Aurkezpen honek Gipuzkoa mailako egunkari guztietan izan zuen oihartzuna. 

Prentsaurreko horretan partaidetza prozesua azaldu zen, eskuorrien banaketa (abuztuaren 

26an hasia eta irailaren 7an amaitua), partaidetza webgunea (abuztuaren 26an abiatua) eta 

informazio karparen egutegia aurkeztu ziren, eta dosierra banatu zitzaien kazetariei. 

Prentsaurrekoaren atariko bezala, abuztuaren 29an, El Diario Vascok Imanol Lasari egindako bi 

orriko elkarrizketa argitaratu zuen. 

Prentsaurrekoa egin eta bi astetan, publizitate kanpaina egin zen (lehen zatia). Irailaren 4an, 

publizitate iragarki bana egin ziren Noticias de Gipuzkoa eta El Diario Vasco egunkarietan eta bi 

aste horietan sare sozialetan (Aldundiaren Facebook-eko kontuan eta Twitterreko Imanol 

Lasaren kontuan eta Aldundiarenean) egitasmoa aurkezteko eduki multimediak zabaldu ziren, 

prozesua eta partaidetza webgunea sustatzeko. Amaitzeko, irailaren 9an, Noticias de 

Gipuzkoak Imanol Lasaren iritzi artikulua kaleratu zuen, Aurrekontu Irekiei buruzkoa. 

 

  BIGARREN FASEA [IRAILAK 26 – URRIAK 14] 

 

Herriz herriko kanpainarekin batera, publizitate kanpaina zabalagoa egin zen. Irailaren 26tik 

urriaren 1era bitartean Noticias de Gipuzkoa, El Diario Vasco, Berria eta Gara egunkarietan 

iragarkiak argitaratu ziren eta Tokikom sareko Gipuzkoako tokiko aldizkari guztietan eta 

Gipuzkoako Hitzaren edizioetan jarri zen publizitatea.  

Irrati iragarkiak ere emititu irailaren 26tik urriaren 11ra arte Radio Euskadi, Euskadi Irratia, 

Cadena SER (Gipuzkoa) eta Onda Vasca Gipuzkoan. Osagarri bezala, elkarrizketak grabatu ziren 

TeleDonosti (irailak 28) eta Hamaika Telebistaren Gipuzkoako emisioan (urriak 4). 
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 PRENTSA IRAGARKIAK  

• El Diario Vasco: 2 orri oso. (ele bietan) 

• Noticias de Gipuzkoa: 2 orri  oso. (ele bietan) 

• Berria: orri oso 1. (euskaraz) 

• Gara: orri oso 1. (ele bietan) 

• Tokiko euskarazko aldizkariak (Tokikom): 15 goiburu orrialde osoa 

betez (euskaraz). 

• Gipuzkoako Hitzak: 5 goiburu orrialde osoa betez. (euskaraz). 

 

IRRATI IRAGARKIAK  

• Radio Euskadi: 33 

• Euskadi Irratia: 33 

• Cadena Ser Gipuzkoa: 33 

• Onda Vasca Gipuzkoa: 22 

 

2. ESTRATEGIA: HERRIZ HERRI, PARTAIDETZA KARPA 

ETA EKITALDI PUBLIKOAK 

 

Gipuzkoako 16 udalerritan jarritako karparen komunikazioa tokiko prentsaren eta sare 

sozialaren bidez jakinarazi zen eta gizarteratze-ekitaldien berri ere eman zen horietan. 

Udalerrietan 7 prentsaurreko egin ziren, tokiko hedabideentzat. Guztietan Imanol Lasa foru 

bozeramaileak hitz egin zuen.  

Aurrekontu Irekiak 2017 ekimena honako topaketetan aurkeztu zen, herriz herriko 

kanpainarekin batera, eta Imanol Lasa diputatuak eta Joseba Muxika Partaidetza zuzendariak 

hartu zuten parte. 13 ekitaldi publiko antolatu ziren eta 542 pertsonatik gora izan ziren parte-

hartzaileak, profil ezberdinetakoak: 
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DATA EKITALDIA HERRIALDEA 

Irailak 27 Azpeitiko elkarte eta auzo elkarteekin topaketa Azpeitia 

Irailak 28 Debabarreneko erretiratuekin topaketa Eibar 

Irailak 29 MU-ko Komunikazio ikasleekin lan-saioa Aretxabaleta 

Irailak 30 Urola kostako enpresari eta ekintzaileekin bilera Zarautz 

Irailak 30 Cáritas Gipuzkoarekin topaketa Donostia - SS 

Urriak 5 Andoaingo gizarte elkarte eta kirol taldeen ordezkariekin bilera Andoain 

Urriak 5 Ekintza Ikastolako Batxilergoko ekonomia eskolan aurkezpena Donostia - SS 

Urriak 6 Debagoieneko erretiratuekin topaketa Arrasate 

Urriak 6 Goierriko erretiratuekin topaketa Zegama 

Urriak 10 Donostialdeko eta Oarsoaldeko erretiratuekin topaketa Trintxerpe 

Urriak 11 Lanbide heziketa ikasleekin topaketa Bergara 

Urriak 11 Emauseko ordezkariekin batzarra Irun 

Urriak 13 Eskola kirol eta kirol taldeekin eta gurasoekin topaketa Urretxu 

 

 4. Nola sustatu zen partaidetza? 

Gipuzkoako herritarrek, 16 urtez gorakoak eta lurralde historikoan erroldatuak izanez gero, 

aukera eduki zuten jarduera-ildoak lehenesteko eta hainbat proiektu politikoren artean 

gogokoen dituztenak adierazteko.  

Ondoren zerrendatzen dira jarduera-ildoak eta proiektu politikoak aukeratzeko ezarri ziren 

partaidetza-bideak: 

� Xede horretarako banatu diren 285.000 liburuxken bitartez.  

� gipuzkoa.eus/irekia/partaidetza webgunearen bidez. 

� Aurrez aurreko partaidetzarako karpetan. 

� Gipuzkoako Foru Aldundiaren Sare Sozialen bitartez (Facebook eta Twitter).  

� Foru Aldundiko Erregistroan, Toki Erregistro publikoetan eta  Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren egoitzan. 
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2017ko Aurrekontu Irekietarako partaidetza-prozesua 2016ko irailaren 1etik urriaren 14ra 

bitartean gauzatu zen herritarren partaidetzarako fasean. Kanpainak herritarrengan eragin 

nabarmena izan zezan lortu nahi izan zen eta horretarako herri-sorta batean herritarrei 

partaidetzarako aukera eman zitzaien bai bide birtualak erabiliz (teknologia-arloan gaitasuna 

duten gizarte-mailei zuzenduta bereziki) bai aurrez aurrekoak erabiliz, partaidetzarako karpen 

bitartez (16 egunez jardunean).  

Ondoren, prozesuan zehar partaidetzarako abian jarri ziren karpen zerrenda zehaztuko da; 

horien bitartez, Gipuzkoan erroldatutako bi pertsonatik batengana heltzeko aukera egon da.  

DATA UDALERRIA BIZTANLERIA (Eustat 2015) 

26 – 09 Zumaia 9.718 

27 – 09 Azpeitia 14.822 

28 – 09 Eibar 27.204 

29 – 09 Errenteria 39.813 

30 – 09 Zarautz 22.915 

01 – 10 Donostia 180.291 

03 – 10 Urretxu 6.958 

04 – 10 Andoain 14.883 

05 – 10 Billabona 5.737 

06 – 10 Arrasate 21.933 

07 – 10 Ordizia 9.483 

08 – 10 Tolosa 18.993 

10 – 10 Oñati 11.202 

11 – 10 Bergara 14.949 

12 – 10  Irun 59.624 

13 – 10 Elgoibar 11.468 

GUZTIRA  469.993 (%  66,2) 

 

Karpak bideratzeaz arduratu ziren partaidetza arloan lan egiten duten adituak. Horrez gain, 

Imanol Lasa Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko diputatuak eta Joseba Muxika 

Partaidetza zuzendariak hartu zuten parte. Goizez eta arratsaldez (10:00 – 19:00) egon ziren 

jardunean karpak; han prozesuan interesa zuten herritarrei honako gaiak helarazi zitzaizkien:  

 Zer diren Gipuzkoako Foru Aldundiko aurrekontuak. 

 Zergatik aukeratu diren oraingo datak partaidetza-prozesua gauzatzeko. 

 Aurrekontuak herritarrekin kontrastatzea dakarren ekimenari ematen zaion garrantzia.  

 Partaidetza gauzatzeko antolatu diren bideak. 
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 Herritarrek honakoei lotuta zituzten zalantzak argitu ziren: prozesua, jarduera-ildo 

politikoen lehenespena eta proiektuen aukeraketa.  

 Laguntza eskaini zen galdera-sortak azaltzen dituen ariketak betetzeko. 

 Adore eman zitzaien herritarrei kontraste-prozesu aberasgarri eta ireki honetan parte 

hartzeko.  

Informazioguneak, edota partaidetzarako karpak, erabiltzearen osagarria da lurralde 

historikoko biztanleei prozesuan parte hartzeko aukera emateko helburu esplizitua. Hori dela 

eta, 285.000 liburuxka banatu ziren postontzietan lurralde osoan, partaidetzarako karpak jarri 

ez ziren udalerrietan partaidetza ahalbidetzeko asmoz. Era berean, partaidetza-liburuxka, 

aurrekontu irekietarako ariketa barnean zuela, postontzietan banatzeak bide eman zien 

herritarrei tokiko erregistro  publikoetara, Foru Aldundiko erregistrora eta partaidetza-

karpetara liburuxka helarazteko.  

Labur esanda, partaidetzarako hainbat teknika eta modu (bereziki aurrez aurrekoa eta on line) 

bateratzeak aukera eman du herritarrak 2017ko Aurrekontu Irekietarako prozesura errazago 

hurbil daitezen hainbat bideren bitartez. Horrek bermatzen du Gipuzkoako gizartea osatzen 

duten maila sozial desberdinetarako diskriminatzaile izango ez den partaidetza eraginkorra 

lortuko dela. 

5. Zer galdetu zen aurrekontu irekietan? 

2015 – 2019 epealdiko Kudeaketa Plan Estrategikoaren alorrean, herritarrek 2017ko 

Aurrekontu Irekietan hartu zuten parte bi ariketaren bidez beren iritzia jakinaraziz:  

 

 Jarduera-ildoak lehenetsiz 

 Proiektuak aukeratuz 

 Ekarpenak egiten 

 

A) PROIEKTUAK AUKERATZEA 

Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritza, Aurrekontuetarako Zuzendaritza eta 

Estrategiarako Zuzendaritza arduratu ziren Foru Aurrekontu Irekiak osatzeko erabiliko zen 

partaidetza-metodologia zehazteaz. 

Metodologiak  lehenengo pauso gisa xedatu zuen Lan Talde bat eratzea Foru Aurrekontu 

Irekiak kudeatzeko. Zehazki, talde horren ardura izan zen prozesuan garatu ahal ziren 
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proiektuek burutu beharreko betekizun kualitatibo eta kuantitatiboak zehaztu eta definitzea. 

Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordeak, betekizunei buruzko informazioa jasotakoan, 

kontrastatu zituen esandako betekizunak eta, ondoren, lehenago aipatutako Lan Taldeak behin 

betiko onartu zituen.  

Era berean, Zuzendaritza Nagusiek, aldez aurretik, prozesu honen baitan zehaztu edota garatu 

ahal ziren beren eskumeneko proiektuak identifikatu eta aukeratu zituzten. Oro har, aintzat 

hartu zen Aurrekontu Irekiak 2017 ekimenean gauzatutako herritarren partaidetza-prozesutik 

jaiotako proiektu guztiek erabateko koherentzia izan behar zutela 2015-2019 epealdiko 

Kudeaketa Plan Estrategikoaren helburu eta estrategia-ildoekin. 

Amaitzeko, Foru Aurrekontu Irekiak kudeatzeko Lan Taldeak lehentasunen inguruko txosten 

bat egin zuen; bertan azaldu zituen Zuzendaritza Nagusiek aurkeztutako proiektu guztietatik 

behin betiko 16 proiektuak aukeratu izanaren arrazoiak, horretarako, lehenago aipatutako 

irizpide kuantitatibo zein kualitatiboei jarraituz.  

 

B) JARDUERA-ILDOAK LEHENESTEA 

2015-2019 epealdiko Kudeaketa Plan Estrategiakoaren alorrean 50 helburu ezarri ziren eta  

lehentasunezko 175 jarduera-ildo, Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernu-jarduera bideratzeko 

adierazle gisa baliagarri izango zirenak.  

Jarduera-ildo horiek Foru Erakundea osatzen duten Departamentuen barruan kokatzen dira 

eta jomuga zenbakarri bati zeuden lotuta. Jomugak agerian jartzen du jarduera-ildoen zinezko 

betetze- eta gauzatze-maila; horri esker lor daiteke kontu emate eraginkor eta garden bat.   

Zehazki, aurrekontu irekietarako prozesuaren bidez herritarrek 10 jarduera-ildo lehenetsi ahal 

izan dituzte,  ildoei 1etik 10erako puntuazioa emanez (“1” lehentasun handiena adierazten 

zuelarik). Halaber, webgunearen bitartez parte hartu duten lagunek jarduera-ildoak lehenetsi 

ahal izan dituzte aurrekontua euren lehentasunen arabera antolatuz. 

C) PROPOSAMENAK BIDALTZEA  

Proiektuak aukeratu eta jarduera-ildoak lehenesteaz gain, herritarrek zuzenean helarazi ahal 

izan zizkioten Gipuzkoako Foru Aldundiari euren iradokizunak, gomendioak, ideiak edota 

proposamenak. 
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6. Zein berritasun zekartzan partaidetza-prozesu honek? 

Jarduera-ildoak lehenetsiz eta proiektuak aukeratuz herritarrek abagunea izan zuten 2017ko 

Aurrekontu Irekiak osatzean zituzten lehentasunak eta beharrak adierazteko. Gipuzkoako Foru 

Aldundiak ekitaldi honetan irizpide nahikoak edukiko ditu aurrekontuen inguruan lurraldeko 

bizilagunen ikuspuntua kontrastatu ahal izateko.  837,94 milioi euroko aurrekontua da, 

jarduera-ildo politikoak sustatu eta garatzeko, hau da, Aldundiak berezko duen eta  bere 

politiketarako gordetzen duen aurrekontua.   

Nabarmentzekoa da 2017ko Aurrekontu Irekiak partaidetza-prozesu landu eta garantista baten 

ostean gauzatuko direla. Foru Erakundearen partaidetza-atarian adierazten den bezala,  

herritarrekiko komunikazio-estrategia  berri bat dakarte baita publizitate aktiborako estrategia 

berri bat ere. Era berean, lurralde historikoaren beharren araberako epeak ezartzen dituzte. 

Azken finean, prozesuak era integral batean eta koherentzia zein gardentasun handiagoz 

ematen die erantzuna herritarren partaidetzarako eta beraiei arreta emateko sortu diren 

bideen bitartez (aurrez aurrekoak zein alegiazkoak) proposatutako ekimenei.  

Beste alderdi batzuk ere azpimarratu behar dira: Gipuzkoako herritarren egunerokoan eragina 

eta interesa sortzen dituzten proiektu eta ekimenen ezarpena, benetako beharretara 

moldatutako metodologia baten mailakako egokitzapena eta herritarren partaidetzari zein 

ahalduntzeari lotutako hobetze-irizpideen adierazpen berria. 

 

 

II. PARTAIDETZA-PROZESUAREN EMAITZAK  

2016ko irailaren 1etik urriaren 14ra bitartean, Gipuzkoako 1.547 auzokidek hartu zuten parte, 

lehen aldiz,  Aurrekontu Irekiak 2017 ekimenean, proiektuak aukeratuz, jarduera-ildoak 

lehenetsiz eta Gipuzkoako Foru Aldundiari ekarpenak zuzenean helaraziz. Aurreko ekitaldiaren 

aldean (360 parte-hartzaile 2015ean), % 329,72ko gehikuntza islatzen du kopuru horrek. 
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Partaidetza-prozesu aitzindari honek hainbat ekintza hartu zituen barnean, hala nola, 285.000 

liburuxka postontziratzea, partaidetza-karpak Lurralde Historikoko zenbait udalerritan 16 

egunez jardunean egotea eta partaidetzarako atarian on line-ko galdetegi bat atontzea.   

Partaidetza-prozesuari esker, Gipuzkoako Foru Aldundia osatzen duten Departamentuek  

herritarrekin kontrastatu ahal izan dituzte  Foru Aurrekontuak, 2017ko ekitaldian 837 milioi 

eurokoak direnak.  

Partaidetza-ekimenean zehar proposatutako 16 proiektuen zerrendan, herritarrek aukeratu 

zituzten lehenengo zortziak nabarmendu ditugu,  aldeko aukera-kopuruen arabera. Ondoren, 

gogora dakartzagu emaitzak:  
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Proposatutako 10 jarduera-ildoei dagokienez, herritarrek ondoko politikak lehenetsi zituzten, 

horien artean guk lehenengo bostak nabarmendu ditugu, bakoitzak lortutako batezbesteko 

notaren arabera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herritarren ekarpen, iradokizun, proposamen eta gomendioei dagokienez,  1.168 aipu kodetu 

eta aztertu dira, guztiak, prozesuan atondu ziren kanaletako  bat erabiliz, parte hartu zuten 

herritarrek helarazitakoak.  

Gipuzkoako Foru Aldundiak bere eskumenekoak diren ekarpenei bakarrik erantzun 

diezaiekeela aintzat hartuta, 2017ko ekitaldirako aurrekontuetan lekua dutenak hartu dira 

kontuan, baita itzulketa-prozesu honetarako garrantzitsuak diren herritarren zenbait 

iradokizun edota balorazio ere. Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikari adituak arduratu dira 

herritarren proposamenen erantzunak aztertu eta emateaz.  

Nabarmentzekoa da, 1.168 proposamenak kodetu ostean, zenbait gai espezifikoei buruzko 

ekarpen gehienek bildu eta bateratzen dituztela herritarrek foru erakundeari helarazitako 

ikuspegiak. 
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III. ZER DAKAR BEREKIN ITZULKETA-PROZESU BATEK?  

Partaidetza-ekimen guztiek, azken fasean, hartu behar dute barnean herritarrei emaitzak 

itzultzeko prozesu bat. Itzulketak, pertsona orok erraz ulertzeko modu batean, azaldu beharko 

du, alde batetik, proposatutako aukeraketa eta lehenespen bakoitzerako zein diren 

Departamentu Arduradunak eta, bestetik, zein ekintza edota izapide jarriko dituen abian Foru 

Aldundiak. Horrela, helburu bikoitza lortuko dugu:  

 

Herritarren partaidetza ezin da ulertu itzulketarik eta kontuak emateko prozesurik gabe. 

Partaidetza-prozesuek bizilagunak protagonista aktibo bilakatzeaz gain, talde-konponbideak 

sustatzen dituzte, erabakiak hartzean gardentasun-, eraginkortasun- eta efikazia-printzipioak 

gidari izatea lortzen dute, talde-hausnarketa eta elkarkidetasuna bultzatzen dituzte eta, 

halaber,  administrazioaren eta herritarren arteko komunikazioa hobetzen dute. Hori guztia 

dela-eta, Aurrekontu Irekien moduko partaidetza-ekimenak aurrera eramatea aukera da 

guztiontzat, Foru Aurrekontuak Lurralde Historikoko herritarrekin, ordezkari politikoekin eta 

teknikariekin kontrastatzeko bidea ematen baitu.  

IV. NOLA EGIN DUGU TXOSTEN HAU?  

Txosten hau egiteko neurrirako elkarrizketak izan ditugu  Gipuzkoako Foru Aldundia osatzen 

duten Departamentu guztietako teknikari adituekin. Elkarrizketen helburua izan zen 

herritarrei itzulketa integrala egin ahal izateko beharrezko informazio guztia biltzea eta, 

zeregin horretan, Foru Erakundearen Partaidetzarako Zuzendaritzaren sostengua izan genuen 

aldi oro. 

Ondoren azalduko dira, herritarren lehenespenaren eta helarazitako ekarpenen arabera, 

2017ko ekitaldirako aurreikusi diren ekimenak, Departamentuz Departamentu. Xede 

horretarako,  Departamentu bakoitzak berariaz erantzun die berari zuzendutako proiektu, 

jarduera-ildo eta ekarpenei; halako moldez, non herritarrek zuzenean ezagutu ahal izango 

dituzten aurreikusitako planak, abian jarritako politikak eta 2017rako estrategia.  

 Gipuzkoako Foru Aldundia herritarrengana hurbiltzea. 

 Herritarren itxaropenak kontrastatzea jarduteko benetako aukerekin.  



 

Orrialdea | 16  
 

 

V.  GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAK HARTU DITUEN KONPROMISOAK 

1. DIPUTATU NAGUSIAREN ALORRA 

 

 

 Diputatu nagusia: Markel Olano  

 

 

 

 

 lodriozola@gipuzkoa.eus  

 

€ 2017rako aurrekontua: 18.033.557 € 

▲ +%  5,12ko gehikuntza aurreko ekitaldiaren aldean.  

» Kabinetearen norabideak:  

� Kudeaketa Estrategia 

� Hizkuntza Berdintasuna 

� Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna 

� Bizikidetza eta Giza Eskubideak   

� Komunikazioa 

 

» Helburuak:  

 

� Lurraldearen ekonomiarako eta enpresa-ehunerako sostengua bideratzea.  

�  Gipuzkoako Foru Aldundia herritarrengana hurbiltzea. 

� Gobernantza-moduak eraldatzea, partaidetza eta herritarrekiko zuzeneko 

komunikazioa sustatuz,  baita Aldundiko langileen inplikazioa bilatuz ere.  

� Halaber, berdintasun-politiketan aurrera egitea, euskararen presentzia 

bermatzea eta  bakea eta bizikidetza lortzea izango dira gure helburuak 

datozen urteetarako.   
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1. HERRITARREK AUKERATU ETA BALIOETSITAKO PROIEKTUAK  

 

 Bizikidetza Lantzen eta Jakitun 

Kasu honetan, Bizikidetza Lantzen  476 aldiz izan zen aukeratua partaidetza-prozesuan zehar, 

eta Jakitun 433. Proiektu biak gehien aukeratu ziren 8 proiektuak baino beherago geratu 

ziren sailkapenean.  

Bizikidetza Lantzen: bakea, bizikidetza eta giza 

eskubideak sustatzeko foru-programaren ezarpena 

udal-mailan. 

 

Zer egingo dugu? Kultura demokratikoa eta guztion arteko bizikidetza sendotuko 

ditugu 

  2011ko urritik aurrera, euskal gizartea garai berri bat bizitzen ari da. Bakea iristearekin 

batera, bakerik ezak sortutako arazoak bilakatu dira agendaren lehen puntu.  

 Horregatik, eta partekatutako erantzukizuna abiapuntu, erakundeok, hala foralek nola 

tokikoek,  bizikidetza berreskuratzen lagundu behar dugu. Hain zuzen ere, helburu hori 

lortzeko asmoz jaio da  Bizikidetza Lantzen programa. 

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren oinarrizko printzipioa giza duintasunean 

datza,  zeinak bost printzipio dituen bost konpromisotarako:  

 Giza Eskubideak 

 Biktimak 

 Oroimena 

 Normalizazioa 

 Birgizarteratzea 
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Hori guztia aintzat hartuta,  Bizikidetza Lantzen programan sei  lan-ardatz ezarri ditugu, Foru 

Aldundiak eta udalek gure lurraldean egiten duten jarduera bultzatuko dutenak:  

 Udalean ordezkaritza duten sentsibilitate ezberdinen arteko elkarrizketa eta akordioa 

sustatzea. 

 Bizikidetza anitzeko foroak eta esperientziak sustatzea. 

 Giza eskubideen gizarte hezkuntzan ekimenak sustatzea. 

 Udaletatik biktimen laguntza indartzea. 

 Udal eremuan memoriaren politika garatzea. 

 Gizarteratze prozesuetan laguntzea. 

Udalerri guztiek bizikidetza-behar berberak badituzte ere, zenbait desberdintasun daude 

gizarte-errealitateari eta akordio politikoei dagokienez. Egoera hori kontuan hartuta, 

Bizikidetza Lantzen programan apustu egiten dugu bi lan-ildoren alde eta, horrela, udal-

erakundeei eskaintzen diegu euren lehentasunetara gehien egokitzen den aukera:  

� Diru-laguntzetarako deialdia. Foru Aldundiak eutsiko die aurreko urteetako diru-

laguntzei eta horiek eskatu nahi dituzten udalek ondorengo baldintza  bete beharko 

dute: urteko lan-egitasmoan goian zehaztutako sei ardatzetako lehenengoa sartzea, 

garapen jarraitua egiteko. 

� Foru-erakundearen inplikazioa udalerrian. Hainbat arrazoi direla-eta, ez egitasmorik 

ez aldizkako ekintzarik garatzeko asmorik ez duten udalen kasuan, Foru Aldundia prest 

egongo da udalerrian aldizkako ekintzak garatzeko, Bizikidetzaren eta Giza 

Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez. 

 2017an, 290.000 € edukiko ditugu gure lurraldean bizikidetza lantzeko, eta horietako 

210,000 €  udalerrietarako gordeko dira. 

 

Jakitun: Berdintasunerako oinarrizko prestakuntza 

gauzatzeko Gipuzkoan egiten den eskaintza 

sendotu eta koordinatzea. 
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Zer egingo dugu? 100.000 € zuzenduko ditugu lurralde osoan zabaltzeko Berdintasun-

arloko oinarrizko prestakuntza guztiontzat. 

 

 Jakitun proiektuaren helburua da lurralde osoan berdintasun-arloko prestakuntza, modu 

koordinatu eta bateratuan, sendotzea. Asmo hori lortzeko,  bi fase diseinatu ditugu, 

esperientzia pilotuaren aurrekoak biak: 

 2016ko iraila – 2017ko otsaila: Jakitun talde teknikoa abian jartzea. Fase honen 

barruan hainbat ekintza daude, hala nola, prestakuntza-beharren diagnostikoa, 

zerbitzu- eta aholkularitza-eskaintza, Emakumeen Etxea – Ahalduntze Eskola duten 

udalerriekiko harremana eta aurkezpena, kontraste-jarduerak burutzea eta, 

azkenik, lortutako emaitzak eta onarpena ebaluatzea. 

 2017ko otsailetik aurrera: behin diagnostikoa eginda, aurretiko planteamendu bat 

landuko dugu,  laguntza teknikorako oinarriak ezartzeko aukera emango duena.  Era 

berean,  Jakitun programaren diseinuaz eta garapenaz arduratuko den aholkularitza-

enpresa aukeratuko dugu eta, horrekin batera,  proiektuari ekingo diogu.    

 Jakitun programaren bidez  bost helburu lortu nahi ditugu:  

 Askotariko publiko batentzat berariazko programa bat diseinatzea, eduki bateratuak 

islatzen dituena.  

 Berdintasun-arloko prestakuntzara bideratzen diren baliabideak optimizatzea.  

 Lurralde osoan berdintasun-arloko oinarrizko prestakuntza gidatuko duten irizpideak 

adostea. 

  Gipuzkoako herritar guztiek berdintasun-arloan oinarrizko prestakuntza jaso dezaten 

lortzea.  

 Emakume eta gizon guztien artean berdintasuna  gauzatzea.  

Aurrera egiten jarraitzeko asmoz,  hainbat eragile aditurekin  nahiz erakunderekin elkarrizketak 

egiteko beharra antzeman da, Jakitun programaren hedapena bermatuko duen informazioa 

osatze aldera.  

Orain arte azaldu den interesa handia da, eta horrek emango digu aukera  2017an proiektu 

pilotu  baten bidez aurrera egin eta  Jakitun programa abian jartzeko. 
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2. LEHENETSITAKO JARDUERA-ILDOAK  

 

Herritarrak: Euskara, genero-berdintasuna, komunikazioa, bizikidetza eta 

giza eskubideak.  

Herritarrak jarduera-ildo politikoa 

laugarren postuan dago gehien 

lehenetsitakoen artean 

(batezbesteko puntuazioa: 5,33). Ildo 

horrek barnean hartzen zuen zenbait 

Departamentutarako jarduera-sorta 

bat. Abagune honetan, Diputatu 

Nagusiaren Arloari dagozkionak 

aztertuko ditugu. 

 

Zer egingo dugu? Apustu irmoa egingo dugu Gipuzkoan euskararen, 

berdintasunaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen alde.  

 60 milioi euroko baino gehiagoko aurrekontua baliatuz, gizarte gipuzkoarrak etorkizun 

hobe baterantz aurrera egin dezan ahalbidetuko dugu.  

Asmo hori gauzatzeko, ondorengo ekintzak jarriko ditugu abian: 

 

 EUSKARA: Hizkuntza-berdintasuna lortzea da Departamentuaren xedea. Hori dela-eta, 

hainbat diru-laguntza ematen dizkiegu, beren lan-esparruetan,  hizkuntzaren 

sustapenaren alde aritzen diren erakunde publiko zein pribatuei, baita elkarteei, 

irabazi asmorik gabeko erakundeei, fundazioei…ere. 

Bestalde, administrazioan ALET programa dago jardunean Aldundiko langileen 

hizkuntza-prestakuntzarako. Halaber,  Gipuzkoako hainbat  udali ematen diegu 

aholku euskararen normalizazioaren arloan laguntzeko programa baten bidez.  

Horrez gain,  departamentu guztiek dauzkate xede hori erdiesteko planak eta 

batzordeak. Azkenik, nabarmentzekoa da Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzako 
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langileen zeregin nagusietako bat euskara administrazio publikoetan sustatzeko 

eginkizunei lotzen zaiela. 

 

 BERDINTASUNA: Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen jarduera oro bideratzen 

da beti eremu guztietan emakumeen eta gizonen eskubideekiko begirunearen alde. 

Hain zuzen, 2015-2019 aldirako Kudeaketa Plan Estrategikoaren jarduera-ildoetako 

batek bultzatzen du, foru- zein lurralde-mailan, berdintasunerako politiken eta 

indarkeria matxistaren aurkako borrokarako politiken arteko koordinazioa. Zehazki,  

2016ko azaroaren 22an, Foru Gobernuko Kontseiluaren akordio baten bitartez onartu 

zen  Aurre!, Gipuzkoan emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko I. Foru Plana.  

Era berean, plan horri lotutako neurrien jarraipena egiteaz gain, Batzorde politiko-

teknikoa bultzatzen da eta erakundeek Beldur Barik programa sostengatzen dute. 

Bestalde, Diputatu Nagusiaren Arloaren barruan Berdintasunerako Zuzendaritza 

Nagusia daukagu. Zuzendaritza horrek funtsezko helburu du foru-politika publikoen 

definizioan, gauzatze-prozesuan eta ebaluazioan genero-ikuspuntua txertatzea, 

Gipuzkoako lurralde historikoan emakumeen eta gizonen artean zinezko berdintasun 

erreala lortze aldera.  

 

Halaber, Etorkizuna Eraikiz programaren barruan hainbat fondo gordetzen dira 

enpresan aukera-berdintasuna sustatu eta lana eta familia bateratzea ahalbidetzeko 

helburuz. Horrez gain, Kontziliazio Planari lotutako ekintzak gauzatzen dira.  

 

 

 BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK: Sinatutako hitzarmen guztietan  (Donostiako Giza 

Eskubideen XV. zinemaldia, Baketik Fundazioa, SOS Arrazakeria elkartea, eta abar) eta 

emandako diru-laguntza guztietan  txertatzen dira giza eskubideen inguruko 

hedapena eta sentsibilizazioa, horiexek baitira zuzendaritza nagusi honen xede 

behinenak.  

 

Bizikidetzari, oroimen historikoari eta giza eskubideei dagokienez,  udalekin eta 

elkarteekin batera egiten da lan, eta, horrez gain, zuzendaritzak berak sustatzen 

dituen zuzeneko ekintzak burutzen dira. 
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Berritasun gisa, aipatzekoa da hitzarmen bat sinatu dugula, SOS Arrazakeriaren eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean, arrazakeriak edota xenofobiak eragindako 

diskriminazioari aurrea hartzeko, tokiko politikak eta jarduketak bultzatuz. 

 

3. DIPUTATU NAGUSIAREN ARLOARI EGINDAKO BESTE EKARPEN 

ZEHATZ BATZUK  

HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Euskararen sustapena Bai 
Hainbat kontu-sail  

2.236.873 € 

Euskara sustatzeko asmoz, hainbat diru-

laguntza ematen zaizkie, beren la-

esparruetan, hizkuntzaren 

sustapenaren alde aritzen diren 

erakunde pribatu zein publikoei, baita 

elkarteei, irabazi asmorik gabeko 

erakundeei, fundazioei…ere. 

Administrazio publikoan euskara sustatzea   Bai 

Aurrekontuaren 2 

kontu-sail: 

A:  257.732 € 

B:  34.139 € 

Alde batetik,  ALET programa dago, 

Aldundiko langileen hizkuntza-

prestakuntzarako.  Bestetik, aholku 

ematen zaie Gipuzkoako zenbait udali 

euskararen normalizazioa 

sostengatzeko programa baten bidez. 

Horrez gain, departamentu guztiek 

dauzkate xede hori gauzatzeko planak 

eta batzordeak. Azkenik, 

nabarmentzekoa da Aldundiko 

Hizkuntza Berdintasunerako 

Zuzendaritzako langileen zeregin 

nagusietako bat euskara administrazio 

publikoetan sustatzeko eginkizunei 

lotuta dagoela.      

Alfabetatzea eta bi hizkuntza ofizialetako 

bat ikastea 
Bai - 

Zuzendaritzaren xedea da hizkuntza-

berdintasuna lortzea. Zentzu horretan,  

aurreko ataletan adierazitakoa 

baliozkoa da proposamen honi 

erantzuteko.  

Euskalduntzeko laguntza enpresa txikietan, 

lan-kontziliazioan eraginik izan gabe 
Bai 

Aurrekontuaren 5 

kontu-sail: 

A: 2.000 € 

B: 1.000 € 

C: 58.000 € 

D: 1.500 € 

E: 9.500 € 

Lanlekuetan euskaraz trebatzeko 

laguntzak, enpresetan praktikak egiten 

ari diren bitartean lanbide-heziketako 

ikasleei zuzenduak. 

 Bakea Bai - 

Bizikidetza eta Giza Eskubideetarako 

Zuzendaritzaren helburu generikoa da 

bakea eta bizikidetza bultzatzea. Xede 

horretarantz bideratzen dira 

Zuzendaritzaren jarduera-ildo guztiak. 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Berdintasuna Bai 42.000 € 

 SOS Arrazakeria eta  Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren artean sinatutako 

hitzarmena, arrazakeriak eta xenofobiak 

eragindako diskriminazioari aurrea 

hartzeko tokiko politikak eta jarduketak 

bultzatuz.  

Herritarrak Bai 25.000 € 
Kultura politikoari eta sakontze 

demokratikoari buruzko azterlanak. 

Bizikidetza Bai - 

Informazio hau zehaztasunez azaltzen 

da oroimen historikoari, bizikidetzari 

eta giza eskubideei buruzko atalean.  

Justizia Bai - 

Bizikidetza eta Giza Eskubideetarako 

Zuzendaritzaren helburu generikoa da 

bakea eta bizikidetza bultzatzea. Xede 

horretarantz bideratzen dira 

Zuzendaritzaren jarduera-ildo guztiak. 

 Eraberritzea Bai - 

Bizikidetza eta Giza Eskubideetarako 

Zuzendaritzaren helburu generikoa da 

bakea eta bizikidetza bultzatzea. Xede 

horretarantz bideratzen dira 

Zuzendaritzaren jarduera-ildo guztiak. 

 Aurrerabidea Bai - 

Bizikidetza eta Giza Eskubideetarako 

Zuzendaritzaren helburu generikoa da 

bakea eta bizikidetza bultzatzea. Xede 

horretarantz bideratzen dira 

Zuzendaritzaren jarduera-ildo guztiak. 

Memoria  historikoa garatu, elkarbizitza, 

giza eskubideak  

 

Bai 

Aurrekontuaren 5 

kontu-sail: 

A: 190.000 € 

B: 20.000 € 

C:  210.000 € 

D:  50.000 € 

E:  90.000 € 

Oroimen historikoari, bizikidetzari eta 

giza eskubideei dagokienez, udalekin 

eta elkarteekin batera egiten da lan eta, 

horrez gain, zuzendaritzak sustatutako 

zuzeneko ekintzak gauzatzen dira.  

Gizarte plurinazional baten giza eskubideak 

onartuz eta defendatuz  

 

Bai 

Aurrekontuaren 2 

kontu-sail: 

A: 120.000 € 

B: 100.000 € 

Udal eta elkarteei zuzendutako planak 

ondorengo gaiei buruz: giza eskubideak  

eta bizikidetza aniztasunean. 

 

Indarkeriazko iragana zurkaiztea 
Bai - 

Informazio hau sartuta dago oroimen 

historikoari eta giza eskubideei buruzko 

atalean.   

 

Giza balioen inguruko sentsibilizazio-

kanpaina 

Bai 
Hainbat kontu-sail - 

136.600 € 

Sinatutako hitzarmen guztietan 

(Donostiako Giza Eskubideen XV. 

Zinemaldia, Baketik Fundazioa, SOS 

Arrazakeria elkartea eta abar) eta 

emandako diru-laguntza guztietan 

txertatzen dira giza eskubideen 

inguruko hedapena eta sentsibilizazioa, 

horiexek baitira zuzendaritza nagusi 

honen xede behinenak. 

 Akordioak Osasun Sailarekin  Bai 60.070 € 

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarekiko 

harremana, batez ere, Giza Zerbitzuen 

Sailetik bideratzen da; izan ere,  gizarte-
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

arloaren eta osasun-arloaren arteko 

muga, sarritan, zaila da zehazten. Hala 

ere,  Etorkizuna Eraikiz ekimenaren 

esparruan proiektu bat dago zahartze-

prozesuari erantzuna emango dion 

zentro  bat Pasaian bultzatzeko 

(asistentziazkoa, soziala, osasun-

arlokoa, teknologikoa...) 

 Batez ere pentsatzea gizarteari dagokiona Bai 
Hainbat kontu-sail - 

725.000 € 

Badago diru-laguntzetarako deialdi bat, 

gizarte eragileen partaidetzari lekua 

egiten diona (unibertsitateak, elkarteak, 

fundazioak, teknologia-zentroak,...). 

Alde batetik,  Etorkizuna Eraikiz – 

GipuzkoaLab programaren barruan, 

lurraldean proiektu berritzaileak 

bultzatzeko helburuz. Bestetik, 

boluntario izateko modu berriak 

sustatzeko. 

Aukera-berdintasuna bermatzen duen 

gizarte baterantz jo behar dugu 
Bai 

Aurrekontuaren 2 

kontu-sail: 

A:  60.070 € 

B: 100.000 € 

Kontziliazioa eta aukera-berdintasuna 

enpresetan izeneko proiektua 

koordinatu eta ebaluatzea, Etorkizuna 

Eraikiz ekimenaren esparruan eta 

Berdintasunerako Zuzendaritzarekin 

lankidetzan. 

Berdintasunerako organoa Bai 
Aurrekontua, guztira: 

1.897.765 € 

Dagoeneko bada Berdintasunerako 

Zuzendaritza Nagusi bat, Diputatu 

Nagusiaren Arloaren barruan, eta  bere 

funtsezko helburua da foru-politika 

publikoen definizioan, gauzatze-

prozesuan eta ebaluazioan genero-

ikuspuntua txertatzea, Gipuzkoako 

lurralde historikoan emakumeen eta 

gizonen artean zinezko berdintasun 

erreala lortze aldera.  

 Berdintasuna gizartean eta lanean Bai 

 

Aurrekontuaren 4 

kontu-sail: 

A: 50.000 € 

B: 100.000 € 

C: 250.000 € 

D: 60.070 € 

Etorkizuna Eraikiz  programaren 

barruan hainbat fondo gordetzen dira 

enpresan aukera-berdintasuna sustatu 

eta lana eta familia bateratzea 

ahalbidetzeko helburuz. Horrez gain, 

Kontziliazio Planari lotutako ekintzak 

gauzatzen dira. Nabarmentzekoa da, 

azkenik, udal-esparruan berdintasun-

politikak sustatzeko ekintzetarako 

erabiltzen den kopurua  (Berdinbidean) 

Genero Indarkeria  Bai 

Aurrekontuaren 2 

kontu-sail: 

A: 50.000 € 

B: 25.000 € 

 2015-2019 aldirako Kudeaketa Plan 

Estrategikoaren jarduera-ildoetako bat 

da, hain zuzen, berdintasunerako 

politiken eta indarkeria matxistaren 

aurkako borrokarako politiken arteko 

koordinazioa bultzatzea, foru- zein 

lurralde-mailan. Zehazki, 2016ko 

azaroaren 22an, Diputatuen 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Kontseiluaren akordio baten bitartez 

onartu zen Aurre!, Gipuzkoan 

emakumeen aurkako indarkeriari 

aurrea hartzeko I. Foru Plana. Era 

berean, plan horri lotutako neurrien 

jarraipena egiteaz gain, Batzorde 

politiko-teknikoa bultzatzen da eta 

erakundeek Beldur Barik programa 

sostengatzen dute.  

Emakumeen eskubideak egoera guztietan 

errespetatzea  
Bai  

 Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen 

duen jarduera oro, eremu guztietan, 

emakumeen eta gizonen eskubideak 

errespetatzera  bideratzen da beti. 

Programa berritzaileak eta ikuspuntu 

positibodunak, genero-arraila murrizteko   
Bai 

Aurrekontuaren 2 

kontu-sail: 

A: 100.000 € 

B: 100.000 € 

Berdintasunerako Zuzendaritzak abian 

jarriko ditu 2017.urtean hainbat 

programa berritzaile. Horien artean bi 

nabarmenduko ditugu. Alde batetik,  

Gipuzkoa Berdintasunean Jakitun, 

emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunerako trebakuntzarantz 

bideratuta. Bestetik, Etorkizuna Eraikiz 

ekimenaren barruan, enpresan aukera-

berdintasuna eta kontziliazioa lortzea 

helburu duen programa. 

Berdintasunerako hezkuntza sustatzea  Bai 

Aurrekontuaren 3 

kontu-sail: 

 

A: 108.300 € 

B: 10.000 € 

C: 100.000 € 

Xede horretarako zenbait jardunaldi, 

topaketa eta ekintza gauzatuko dira, gai 

horren inguruan sentsibilizatze aldera. 

Horrez gain, lankidetza-hitzarmen bat 

sinatu da Euskal Herriko 

Unibertsitatearekin Berdintasunari 

buruzko Masterraren inguruan. Horren 

helburua da profesionalak prestatzea 

emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren alorrean.  Halaber, 

nabarmentzekoa da Gipuzkoan 

Berdintasunean Jakitun prestakuntza-

programa abian dagoela. 

Berdintasunerako organoa Bai 1.897.765 € 

Dagoeneko bada Berdintasunerako 

Zuzendaritza Nagusi bat, Diputatu 

Nagusiaren Arloaren barruan, eta  bere 

funtsezko helburua da foru-politika 

publikoen definizioan, gauzatze-

prozesuan eta ebaluazioan genero-

ikuspuntua txertatzea, Gipuzkoako 

lurralde historikoan emakumeen eta 

gizonen artean zinezko berdintasun 

erreala lortze aldera.  

Emakumeen Etxea Bai 40.000 € 

 Emakumeen Jabekuntzarako 

Donostiako Emakumeen Etxea elkartea 

diruz laguntzen da, elkartearen lana 

sustatzeko helburuz. Izan ere, elkartea 

eredu berezi bat da, hiriko eta 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

lurraldeko proiektu eta prozesuen 

elkarketa ahalbidetzen duena. 

 

 Emakumearen egoera hobetzeko 

proiektuak, adibidez emakumezkoen 

futbolean laguntza eman  

 

Bai 

Aurrekontuaren 4 

kontu-sail: 

 

A: 80.000 € 

B: 175.000 € 

C: 25.000 € 

D:250.000 € 

2015-2019 Plan Estrategikoaren  

"Emakumezkoen bestelako 

erakundeekiko eta elkarte-

mugimenduekiko lankidetza” jarduera-

ildoaren barruan kokatzen da 

emakumeen ahalduntzerako eta 

gizarte- zein politika-mailako 

partaidetzarako programa. Halaber,  

diru-laguntzak ematen zaizkie zenbait  

erakunde publikori eta irabazi asmorik 

gabeko instituziori, emakumeen eta 

gizonen arteko berdintasuna sustatzen 

duten ekintzak burutu ditzaten.   

Gipuzkera defendatu eta babestea 

komunikabideetan  

 

Bai - 

Zuzenean ez da fondorik gordetzen  

Gipuzkoako lurraldean erabiltzen diren 

euskalkiak sustatzeko, bai, ordea, 

euskarazko aldizkako argitalpenak 

bultzatu eta sustatzeko, baita eskualde-

mailako euskarazko komunikabideak 

sustatzeko ere.   

 

Euskaraz ez dakiten pertsonak ez 

baztertzea  

 

Bai - 

Aldundiaren helburua da hizkuntza-

berdintasuna lortzea, ez du, inola ere, 

inor baztertzeko asmorik. 

 

Politikak herriarentzat, ez herriaren  

gainean ezarriak. Aberastasun partekatua, 

ez banatua. 

Bai - 

Gipuzkoako  Foru Aldundiko politikek 

lurraldearen aberastasunaren 

birbanaketa hobea lortu nahi dute. 

Politikariek mikroakordioen alde duten 

jarrera 
Bai - 

Gipuzkoako Foru Aldundiak 

gobernantza-eredu berri bat bultzatzen 

du, besteak beste, mota horretako 

akordioak errazten dituena.  

Lurralde desberdinekin (Bizkaia, Araba) 

amankomunean diren gaietan elkarlana 

(bide-azpiegiturak, zaborrak...)  

Bai - 

Gipuzkoako  Foru Aldundiak 

gobernantza-eredu berri bat bultzatzen 

du, beste erakunde batzuekiko 

elkarrizketa errazten duena. 

Hau bizitzeko gero eta egokiagoa izan 

dadin borrokan eta lanean jarraitzea 
Bai - 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika 

osoa, eta ondorioz, foru-aurrekontuak 

xede horretarantz zuzentzen dira.  

Administrazioak erreformatzea 

bikoiztasunak ekiditeko  
Bai - 

GFAk, legealdi honetan, helburutzat 

hartu du gobernantza-eredu berri bat 

ezartzea politika publikoak aplikatzeko 

orduan. Horrek berekin dakar, izan 

daitezkeen bikoiztasunak ekiditeaz gain,  

lankidetza- eta koordinazio-formula 

berriak erabiltzea, bereziki, hainbat 

erakunde-maila aldi berean jarduten 

duteneko ekintzen kasuan (maila 

anitzeko gobernantza deritzoguna). 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Lanpostu guztietan ezarri diren 

derrigorrezko hizkuntza-eskakizunek ez 

dute islatzen Euskadiko gizartearen 

errealitatea, ez dago Euskadin hizkuntza-

eskakizunik gabeko pertsonarik, ala? 

 

- - 

 Administrazioaren betebeharra da 

zerbitzuak herritarrei modu ezin hobean 

emateko prest egotea, erabiltzaileek 

GFAri zuzentzeko erabilitako hizkuntza 

edozein dela ere. Oinarrizko betekizun 

hori bermatzen dute hizkuntza-

berdintasunerako  indarrean dauden 

xedapen arauemaileek eta programek. 

 

Aipatu ez dudan arlo bat 

bizikidetasunarena da. Irunen arazo ugari 

izaten ari gara azken garaian kolektibo 

jakin batekin baina ez dugu laguntzarik 

jasotzen Foru Aldundiaren aldetik. 

Bizikidetasun-arazoen aurrean, 

konponbideak bilatu behar dira, eta ez 

beste leku batera begiratu eta ez ikusiarena 

egin. Barneratze-programak abian jarri 

beharko lirateke, bai eta unean uneko 

legeak berrikusi eta, behar izanez gero, 

haiek aldatu ere 

- - 

Ez dago datu nahikorik proposamen 

honek azaltzen duen arazo zehatza zein 

den jakiteko. Dena dela, ohiko 

prozedurari jarraituz, udalek 

jakinarazten diote Gipuzkoako Foru 

Aldundiari zein den arazoa, foru-

eskumenekoa izanez gero.   

 

 Herritar , eta ez arlo pribatuari, zuzenduta 

dagoen guztia 
- - 

Guztion interesa da  Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren jardueraren ardatza. 

Edonola ere, arlo publiko eta 

pribatuaren arteko lankidetza gizarte 

osoarentzat onuragarritzat jotzen da. 
Identitate-alderdiak bultzatzen ez dituzten 

politikak 
- - 

Identitatea gizartearen berezko 

baliotzat hartzen da. 

Batzarkide-kopurua txikiagoa izatea - - 
Batzar Nagusien eskumenekoa da gai 

hori. 

Egonkortasun politikoa - - 
Aurrekontuen prestaketatik haratago 

doa. 
Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren garapen eredua ez da inolaz 

ere jasangarria. Azpiegitura handiak 

baztertu eta tokiko garapenean indartu 

beharko litzateke  

- - 
Jasangarritasuna da Aldundiaren 

jardueraren helburuetako bat.  

Nire ustez, zenbait gai alde batera utzi 

behar dira, zeren eta, garrantzitsuak izan 

arren, gaur egun, Gipuzkoan dagoen 

egoera ikusita, baita estatu osoan ere, ez 

baitute asko laguntzen egun gauden zulotik 

ateratzen. Hona hemen zenbait adibide. : - 

Bidegorriak. - Euskara. – Bizikletetarako 

bideak erabiltzeko jarduera ezagutzea. – 

Ekimen publikoak ingurumenaren 

kudeaketa politikorako. Mesedez, 

politikariren bat lurrera jaitsi dadila eta ikus 

dezala zeintzuk diren herritarren benetako 

arazoak, umeenak, gazteenak eta 

nagusienak. Aski da, bukatu dira"politikoki 

zuzenak"diren esaldiak eta ideiak… Eskerrik 

- - 

Legegintzaldiko Kudeaketa  Plan 

Estrategikoak helburu estrategikoen 

barnean dauden jarduerei ematen die 

lehentasuna; hala ere, aldi berean, bere 

gain hartzen ditu alde batera utzi ezin 

dituen ohiko izaerako beste jarduera 

batzuk. 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

asko 

 

 

 

 

 

Erabakitzeko eskubidea lortzea - - 

Foru-gobernua osatzen duten alderdi 

politikoen helburuak hauteskundeetara 

eraman zituzten hauteskunde-

programetan azaltzen dira. Era berean, 

partaidetza-foro bat aritzen da, Batzar 

Nagusiekin batera, kultura politikoaren 

eta sakontze demokratikoaren 

inguruan. 

  < 10000 biztanleko udalerriak 

indargabetzea 
- - 

Hain zuzen ere,  gobernantza-eredu 

berri baten bila aritzeak lagundu dezake 

lankidetza-formulak ezartzen, hala 

GFAren eta udalerri txikien artean 

(Berdintasunerako zuzendaritzak 

bultzatzen duen bezala) nola, eskualde 

mailan, udalerri txikien artean. 

Helburua da zenbait mekanismo 

artikulatzea, zeintzuetan udalerri txikien 

identitatea bateratzen den politika 

publikoak ezartzean eraginkortasun 

handiagoa eskatzen duten 

konponbideen bilaketarekin.  
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2. KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL 

DEPARTAMENTUA  

 

 Foru diputatua: Denis Itxaso  

 

 

 moyarbide@gipuzkoa.eus  

 

€ 2017rako aurrekontua: 53.823.610 € 

▲ % 0,08ko gehikuntza aurreko ekitaldiaren aldean. 

» Departamentuaren helburuak:  

� Kultura: herritarrengana hurbiltzea eta industria kulturala aberastasun- eta 

enplegu-iturri gisa bultzatzea. 

� Turismo: hazkunde-eredu iraunkor eta orekatua sustatzea Gipuzkoa osoan. 

� Kirola: kohesio eta berdintasunerako tresna gisa.  

� Gazteria: gazteek gizartean duten presentzia indartu eta dituzten aukerak 

areagotzea. 

� Lankidetza: pertsonen arteko bizikidetza solidarioa lortzeko eredu gisa, mundu 

justuagoa eta berdinkideagoa eraikitzen laguntze aldera. 
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             1. HERRITARREK AUKERATU ETA BALIOETSITAKO PROIEKTUAK  

 

1.1 Udalekuak naturan, kirola eta kultura: naturarekin, kirolarekin eta 

kultura-jarduerekin  harremanetan  ikastea. 

 

Naturarekin, kirolarekin eta kultura-jarduerekin 

harremanetan ikasteko proiektuak  614 boto lortu zituen 

parte hartu zuen laginaren aldetik eta zortzigarren postuan 

dago gehien aukeratu ziren proiektuen artean. 

 

Zer egingo dugu? Etorkizuneko belaunaldiei eskaintzea natura, kirola eta kultura 

ardatz dituzten  topagune eta aisiaguneak.  

  438.000 €-ko aurrekontuari esker, 2017ko udan abian jarriko dugu udalekuak  

naturan, kirola eta kultura proiektua. 

 Modu horretan, ondorengo  helburuak lortuko ditugu:  

 Umeen naturarekiko harremana sustatzea. 

 Partaidetzarako jokoak egitea eta  bizikidetza bultzatzea. 

 Aisialdi hezigarri baten bidez gozatzeko aukera bermatzea. 

 Euskara sustatzea, bai parte-hartzaileen artean komunikatzeko tresna gisa bai 

kultura-bereizgarri identitario gisa. 

  Tokiko kultura eta tradizioak ikastea. 

 Lankidetzan, adiskidetasunean eta berdintasunean oinarritutako harremanak 

bultzatzea, estereotipo zein jarrera  diskriminatzaileak gaindituz. 
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Gainera, bi modalitate daude proiektu honen barruan:  

 UDALEKUAK 2017: koordinazio egokia lortzeko asmoz, udalekuak zenbait 

txandatan banatuko dira uztailean eta abuztuan zehar, denbora eta adinaren 

arabera. Horrela, aterpetxe hauetako batean gaztetxoek izan dezaketen 

esperientziaren iraupena 7 eta 10 egun bitartekoa izan daiteke. Adinari 

dagokionez, hiru txanda prestatzen dira: 7  eta 8 urte bitarteko umeak,  9 eta 

11 urte bitartekoak, eta  12 eta 13 urte bitartekoak.  

 GAZTE OPORRALDIAK 2017: 14 eta 17 urte bitarteko gazteei zuzendutako 

topaketak. 7, 10 eta 12 eguneko egonaldietan gauzatu ahal izango dute 

esperientzia hori. Oraingo honetan ere helburua berbera da: dibertitu, 

sozializatu eta ikastea, naturarekiko harreman etengabean gazteek lortzen 

dituzten bizipenen bitartez. 

2017an aurreko ekitaldian baino toki gehiago eskainiko ditugu, hain zuzen, 1.065 

izango dira Udalekuak 2017 ekimenean. Horien % 5 heziketa-behar bereziak dituzten 

umeei zuzenduko zaizkie. Halaber, 357 toki daude Gazte Oporraldiak 2017 

ekimenerako, hau da,  14 eta 17 urte bitarteko gazteentzat.  

 Apirilaren 6an zozketa egingo da notario aurrean tokiak esleitzeko. 

1.2 Herritarrek aukeratu eta balioetsitako beste proiektu batzuk  

Kultura Bonuak proiektuak 591 aukeraketa lortu zituen, eta  Besarkadak proiektuak 

535. Lehenengo zortzi proiektuen artean kokatu ezin baziren ere, honako jarduera 

hauek aurreikusten dira:  

 

Kultura Bonua: bonuak berriro herritarren eskura 

jartzea eta, horien bidez, kultura-kontsumoa 

sustatzea, sorkuntza eta eskaintza lokalean eragina 

izateko. 
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Zer egingo dugu?  Apustu egingo dugu kulturaren alde, guztiontzat premiazko 

ondasuna baita, eta berriro jaurtiko dugu Kultura Bonua, BEZ kulturalaren bidez 

bildutakoa herritarrei itzultzeko. 

 150.000 €-ko aurrekontua baliatuz, Kultura Bonuak jaulkiko ditugu berriro 2017ko 

abenduaren hasieran.  

 Gure helburua bikoitza da: alde batetik, hurbileko merkataritza sostengatzea eta, oro 

har, Gipuzkoa osoko merkataritza; eta, bestetik, hemen ekoiztutako kulturaren 

kontsumoa bermatzea, kulturaren arloko euskal ekoizpena eta sorkuntza bultzatuz. 

Modu horretan honakoak lortzen ditugu:  

 

 Herritarrak laguntzea kultura-ondasunak eta -produktuak (liburuak, diskoak, DVDak) 

eskura ditzaten  

  Kultura arloko enpresak sendotzea. 

  Banaketa artistikoaren eta kulturalaren  merkatua  dinamizatzea. 

 Kultura-kontsumoak ahalik eta eskaintza zabalena izatea bultzatzea. 

 Gipuzkoako antzokiek eskainitako antzerkiaren eta musikaren banaketa-sarea 

indartzea.  

 Kultura Bonuei esker, kultura-produktuak eta zuzeneko ikuskizunetarako sarrerak erosi 

ahal izango dira: 

 Liburuak, diskoak eta DVDak euskaraz (testuliburuak, ikasketa-liburuak eta liburu 

profesionalak izan ezik). 

 Liburuak, diskoak eta DVDak beste hizkuntza batzuetan (testuliburuak, ikasketa-

liburuak eta liburu profesionalak izan ezik). 

 Zuzeneko ikuskizunetarako sarrerak- musika, antzerkia, dantza... 

Ohi denez, programa honi atxikita dauden Gipuzkoako establezimenduetan eta antzokietan 

eskuratu ahal izango dira Kultura Bonuak, eta, batera eta erosi diren establezimendu berean 

bakarrik erabili ahal izango dira. 2018ko urtarrilaren 15ean amaituko da kultura-produktuak 

erosteko bonuen erabilera-epea, eta 2018ko apirilaren 14an ikuskizunetarako bonuena.  
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Besarkadak: Gipuzkoan bizitzera etorri diren 

migratzaile eta errefuxiatuak sustatu eta aitortzea, 

horien gaitasunak nabarmentzeko eta pertsonen 

arteko lankidetza ahalbidetzeko. 

Zer egingo dugu? Elkarrekin topatzeko eta elkarri trukatzeko gune eta prozesu 

inklusiboak eta ahalduntzaileak sustatuko ditugu migratzaile edota errefuxiatuen 

eta Gipuzkoako eragile sozialen, ekonomikoen eta herritarren artean. 

 

  90.000 €-ko aurrekontuaren bidez, BESARKADAK proposamenak lagundu nahi du  

Gipuzkoara datozen errefuxiatuek eta migratzaileek dituzten –eta agian dituztela ere ez 

dakite- gaitasunak azalarazten  (kognitiboak, emozionalak, teknikoak, sozialak...). 

 Hona hemen gure helburuak,  errefuxiatuei dagokienez:  

 Errefuxiatuak ikusarazten laguntzea 

 Dituzten gaitasunak, ezagutzak eta esperientziak aitortzea 

  Dituzten behar praktiko eta estrategikoei elkarrekin erantzuna eman ahal 

izateko aurrera egitea 

 

 Beste pertsona edota tokiko erakunde sozial eta ekonomiko batzuekin partekatutako 

gaitasunak izan daitezke. Elkartrukatzeko bideak izan daitezke “denbora-bankuak” eta 

“bonu-trukeak” izenekoen moduko mekanismoetan oinarritzen diren trukerako eta 

harremanak ezartzeko prozesuak. 

 Truke horiek kulturartekotasuna eta pertsonen arteko gerturatzea  sustatu nahi dituzte, 

aniztasunari buruzko estereotipo eta aurreiritzietatik haratago.   
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2. LEHENETSITAKO JARDUERA-ILDOAK 

 

2.1 Enpresa-lehiakortasuna eta berrikuntza: turismoa sustatzea. 

Turismoa sustatzeari buruzko jarduera, beste ildo 

politiko batzuekin batera, “Enpresa-lehiakortasuna eta 

Berrikuntza” kategoriaren barnean egon zen. Batez 

beste 5,56 puntu lortu zituen, eta horri esker, parte 

hartu zuten herritarrek gehien lehenetsi zituzten 

kategorien artean  hirugarrena  izan zen. 

Zer egingo dugu? Apustu egingo dugu turismo jasangarri eta aberastasun eta 

enplegua sortzaile baten alde.   

 

 Aurrekontu-proiektuak 2.4 milioi euroko hornidura ekonomikoa aurreikusten du 

lurraldearen irudi eta turismorako, hau da,  % 52,51ko gehikuntza 2017ko ekitaldirako. 

 Turismo-arloan izan den gehikuntzak egokitu nahi ditu foru-erakundearen aurrekontuak 

Gipuzkoako ekonomian (BPGren % 7,2) eta enpleguan gero eta protagonismo handiagoa 

duen errealitate ekonomiko batera, turismoaren errealitatera, hain zuzen. Egokitzapen 

hori turismoaren jasangarritasunaren aldeko estrategia argi baten bidez egin nahi da. 

Izan ere, turismo masifikatuaren ereduak eta jokabide predatzaileak  saihestu nahi dira 

politika zehatzak erabiliz: lurraldearen kohesioan, turismo-fluxuen banaketan, gizarte-

kohesioan eta urtaro jakinei lotuta ez dagoen turismoan eragina duten politikak. 

Zentzu horretan,  hauexek dira berrikuntza nagusiak: 

 Mankomunitateei, eskualde-agentziei eta Donostia - San Sebastián 

Turismoa sozietateari zuzendutako diru-kopurua % 20 handituko da. 

  MICE motako turismoa eta kongresu-turismoa sustatzea helburu 

duten lan-ildoak zabalduko dira (150.000 euro), turismoa profesionalizatzeaz 

gain, urtaro jakinei lotuta egon ez dadila lortze aldera. 
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 Lehenengo sektorearen balioa nabarmenduko da, turismoa barnean 

duen balio-katearen atal gisa. Horretarako, sagardoaren sektorea sustatzeko 

berezko kanpaina jarriko da abian (200.000 €). 

 Gipuzkoako turismo-bulegoa  Donostia - San Sebastián udalerrian 

mantenduko da. 

Aurreko guztia burutuko da turismo-arloak barnean dituen sektoreen partaidetza aintzat 

hartuz Gipuzkoako Turismo Mahaiaren bidez. Izan ere,  Turismo Mahaiari bultzada berri bat 

emango zaio, lortu duen arrakasta ikusita. 

 

2.2 Herritarrak: Garapenerako lankidetza 

 

 “Herritarrak” kategoriak barnean zituen jardueretako bat 

Garapenerako Lankidetza izan zen, Departamentu honi 

zegokiona. Herritarrak kategoriaren batez besteko puntuazioa  

5,33koa izan zen, gehien lehenetsi ziren bostetako bat izan 

zelarik.  

 

Zer egingo dugu? 4.308.756 €  Garapenerako Lankidetzarako,  Gipuzkoaren historia 

osoko kopururik handiena. 

 

 2017ko ekitaldian Garapenerako Lankidetzarako aurrekontuan izan den handiagotze 

nabarmena  urrats garrantzitsu bat da Gipuzkoako Foru Aldundiak  % 0,7ko helburua 

betetzera begira (Nazio Batuen Erakundeak –NBE- egindako proposamena da, munduko 

herrialde industrializatuenek  beren  Barne Produktu Gordinaren % 0,7  Garapenerako 

Laguntza Ofizialari zuzentzea helburu duena). 

 

 Garapenerako Lankidetzako Fondoari zuzendutako kontu-sailak handiagotzearekin 

batera (3.615.000 €),  lurraldeko GKE-ei zuzendutako fondoak ere handitu dira, 

konkurrentzia lehiakor erregimenean izapidetutako diru-laguntzen deialdi bitartez. 
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Horrez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak abiaraziko du NBEk garapen arloan proposatzen 

duen estrategia berria.  Izan ere, estrategia horrek  gizarte-aktore guztien inplikazioa 

aldarrikatzen du hazkunderako dinamika batean, desparekotasun gutxiagoko mundu 

jasangarriago eta justuago bat posible egingo duen jokabide-dinamika batean alegia: 

  Garapenerako proiektuak hegoaldeko herrialde txirotuetan. 

  Hezkuntza-proiektuak gizartearen eraldaketarako. 

  Aldizkako ekimenak. 

  Larrialdi-laguntzarako eta ekintza humanitariorako proiektuak. 

Garapen jasangarriaren arloko helburuak eta Agenda 2030  

 Ezaugarri teknikoez eta abarrez gain, ondorengo ikuspuntuak azpimarratzen dira, NBEren 

paradigma berritik eratorriak: 

  Emakumeen eskubideak, edo landutako gaian genero-ikuspuntua transbersalizatzen 

den aztertzea 

  Giza eskubideak, oro har, eta, bereziki, honako talde zaurgarri hauen eskubide zibilak 

eta askatasun publikoak: lesbianak, gayak, bisexualak, transgeneroak eta 

intersexualak (LGTBI), jazarritako edota errefuxiatutako biztanleak (arrazoi 

ekonomiko, erlijioso, politiko zein klimatikoengatik edota hondamendi 

naturalengatik), egoera bereziki zaurgarrian dauden adingabeak, desgaitasuna duten 

pertsonak, giza eskubideen defendatzaileak. 

 Tokiko kulturen eta, oro har, kulturaren identitatea, gizartea eraldatu eta 

berritzeko tresna gisa. 

 Ingurumenaren egoerari buruzko mehatxuak eta erronkak 

 Horrez gain, zuzeneko hitzarmenak sinatzen dira lurraldeko hainbat eragilerekin. 

 Berritasun gisa, 2017an, funtsezko 6 hitzarmen sinatuko ditugu  gure lurraldeko zenbait 

eragilerekin. Era horretan, konplizitatea lortu nahi dugu hainbat sektore eta jarduera- 

arlotan bereziki nabarmenak diren eragileekin (kirola, zentro teknologiko eta 

zientifikoak, kultura baita gastronomia ere),  garapen-politiketan inplikatuko dituzten  

proiektu bateratuak aurrera eramateko.  
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2.3 Kultura, Gazteria eta Kirolak: kultura, ondare artistikoa, artxiboak eta 

museoak, gazteria eta kirolaren sustapena 

 Kultura, ondare artistikoa, artxiboak eta museoak, 

gazteria eta kirolaren sustapena izeneko jarduera-

ildoak ez zuen lortu lehenengo bosten artean 

sailkatzea, leheneste-ariketan  4,13 puntu, batez 

beste, jaso baitzituen. 

 

Zer egingo dugu? 49.276.620 €-ko aurrekontua dugu kultura, ondarea, gazteria eta 

kirola argi eta sendo sustatzeko.  

 

 MUSEOAK: Berriki eratu den Gordailua eta Museoak programaren bidez, Kultura 

Departamentuak Gordailua, Ondare Higigarriaren Zentroa bultzatu nahi du, biltegi 

bat baino gehiago izan dadin eta ikerketa-zentro zein erakusketa-proiektuak 

sortzeko zentro  bilaka dadin. Programa honek izan duen  gehikuntza  % 31,74koa 

izan da eta, baliabide horiek eskuan, Aldundiak hainbat asmo bete nahi ditu: Gordailua 

dinamizatzeko enpresa bat kontratatu, biltegi digital bat atondu bildumak antolatu 

eta erakusteko, eta, azkenik, Gipuzkoako museoetarako laguntzak handitzea. 

 

 LIBURUTEGIAK: Liburutegia, kulturaren hedapena eta sustapena izeneko programaren 

aurrekontua % 41,03 handitu da eta 5,7M €-tik 8M €-ra igaro da. Gehikuntza horren 

onuradun nagusiak dira Lurraldeko plataforma kulturalei zein talde kulturalei 

zuzendutako laguntza-ildoak,  baita Koldo Mitxelena liburutegia eta Alderdi Eder 

udal-liburutegia bateratzeko prozesua burutu dadin gauzatu behar diren lanak ere.  

Horrez gain, inbertsioak egiteko asmoa dago zenbait udalerritako kultura-zentroetan, 

hala nola, Elgoibar, Irun, Ormaiztegi, Pasaia, Azpeitia eta Zumarraga 

udalerrietakoetan. 

 

 

 ZINEMA-ESKOLA: Proiektu estrategikoen programari dagokionez, Kultura Foru 

Departamentuaren apustu nagusia, datorren urtean zehar,  Zinema Eskola berria 
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abiaraztea izango da.  Tabakalerarekin hitzartu da eta inbertsioko kontu-sailak zein 

gastu korronteko kontu-sailak behar dira Eskola  2017ko irailean jardunean has dadin. 

 

 ARTEA: Halaber, behin betiko bultzada eman nahi zaie antzeste-arteei  Lekuonako 

Arte Eszena  proiektuaren bitartez. Errenterian kokatuko den zentro hori Gipuzkoa 

osorako Arte Eszenikoen Sorkuntza Zentroa  izango da. 

 

 

 ONDARE HISTORIKOA: Ondare historiko eta artistikoaren kontserbaziorako zuzkidura 

bikoiztu egin da, honakoei egindako ekarpenak handitu egin baitira: Eresbil, Aranzadi, 

zaharberritze dokumentalerako programa berriak, fondoen erosketak, digitalizazioa 

eta katalogazioa, ondarea zaharberritzeko laguntzak eta arkeologia-jarduerak. Izan 

ere,  atal horiek guztiek murrizketa latzak izan zituzten krisi ekonomikoaren ondorioz. 

Ondarearen arloko jarduketa nagusia eta asmo handikoena  Albaola Elkartearen 

ingurukoa da, elkarte horren inguruan itsasoari lotutako euskal ondare osoa bildu 

nahi baita. 

 

 GAZTERIA: 3,5M €-ko aurrekontua du guztira eta % 4,45eko hazkundea izan du. 

Aurrekontuaren zati handiena udalekin lankidetzan gauzatzen diren programek 

osatzen dute (550.000 €). Aurrekontuaren berrikuntza nagusietako bat da gazteen 

talentuari eman nahi diogun bultzada  (22.000 €). Bestalde, Departamentuak  Izango 

Zara programaren barruan ematen dituen beka guztiak koordinatuko ditu Gazteria 

Zuzendaritzak. 

 

 KIROLAK: Kiroletan, 12,79M €-koa da aurrekontua, hau da,  % 4,67ko gehikuntza izan 

du atal honek. Kirol Zuzendaritzan aurreikusten diren askotariko jarduketa eta 

neurrien artean nabarmentzekoak dira errendimenduko kirolari gazteei laguntzeko 

programak, kirola egiten jarraitzeko aukera ematen dietenak, eta Kirolgi,  

emakumezkoen kirolari eta  emakumeen lehen mailako taldeei (Bera Bera kasu) 

egiten zaizkien ekarpenak areagotzeko programa. 
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Halaber, hurrengo ekitaldian kirol-ekipamenduak berritzeko planak abiaraziko dira 

helburu nagusitzat bezala dauden kirol-ekipamenduak hobetu , ordezkatu eta berritu 

izango da 

Azkenik, gogora ekarri nahi dugu Kultura Departamentua bi norabidetan aritzen dela 

baliabide berrietatik ahalik eta probetxu handiena ateratzeko:  

» Batetik, Europako kultura-hiriburutzak utzi duen legatuaren zati bat bereganatu nahi 

du. Orain arte, argi eta garbi identifikatu da DSS2016k hainbat esparrutan utzi duen 

hutsunea betetzeko asmoa: Labore (egonaldi-programa Gipuzkoako museoetan) 

Ikusmira Berriak, Komikilabea jaialdia, Olatuak diru-laguntzak (Ardora), kultura 

abiapuntu, eraldatzeko gaitasuna duten proiektuetara bideratuak,  baita zine-

ikasleen nazioarteko topaketak ere. 

 

» Bestetik, legealdiaren hasieratik lantzen ari garen funtsezko hiru ildo hauetara begira 

jarriko ditugu aurrekontuak: 

 

 Eztabaida, pentsamendu kritikoa eta hausnarketa (adibidez: Europa Kanala, 

Pentsamendu Ikasgelak, zineforum-zirkuituak lurraldeko udalerrietan…) 

 Tokiko talentuak sostengatzea (adibidez: Kultur Dealers, Opus Lirica, Katapulta, 

gazte talentudunei zuzendutako bekak…) 

 Kulturaren finantzaketa (adibidez: mezenasgoaren zerga-arau berria, META 

proiektua, diru-laguntza lerroen hazkundea) 
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3. KULTURA, TURISMOA, GAZTERIA ETA KIROL 

DEPARTAMENTUARI EGINDAKO BESTE EKARPEN ZEHATZ 

BATZUK 

 

HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Kirol-instalazioak berritu eta modernizatzea Bai 3,000,000 € 
Lau urteko Plana onartu da kirol-

ekipamenduak hobetzeko helburuz.  
Oinarrizko kirol-taldeetarako laguntzak 

garatzea; izan ere,  batzuetan, kirol-talde 

handietarako azpiegiturak sustatzen dira eta 

talde horiek sozietate anonimoak dira, irabazi 

asmoa eta etekinak dituztenak. 

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Aurrekontuaren 12 milioien zatirik 

handiena irabazi asmorik gabeko kirol-talde 

eta -erakundeetara bideratzen da.   

Desgaitasuna duten pertsonentzako kirolak 

sustatzea 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Diru-laguntza gehienen baremazioak 

laguntzen die arlo honetan jarduera 

zehatzak gauzatzen dituzten talde eta 

erakundeei. Horrez gain, Kultura eta Kirol 

Departamentuak desgaitasuna duten 

pertsonen kirola sostengatzen du zenbait 

laguntza-ildoren bitartez, ikastetxe publiko 

zein pribatuei ematen zaien laguntza 

(70.000 euro baino gehiagokoa) barne 

hartzen dutenak. Era berean, Aldundia 

lankidetzan aritzen da HEGALAK 

fundazioarekin, kolektibo honetarako 

berezko programak aurrera eramaten. 

Mezenasgo-laguntzak sustatzea kirol-taldeei 

sostengua emateko. 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

GFAk zerga-pizgarrien programa bat dauka 

lehentasunezko jarduerazko 

erakundeetarako eta horien barruan kirol-

talde ugari sartzen dira. 

Urretxu: Kirol-instalazioa, oro har, egoera 

txarrean  
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Kirol-ekipamenduetarako lau urteko Planak 

hartuko ditu barne  udalerrietako kirol-

esparruen berritze-proiektuak. 

 Zerbitzu-sektoreak hizkuntza-arloan 

trebatzeak, frantsesez batez ere, lagunduko du 

turismoaren sustapenaren kalitatea hobetzen. 

Bai  

Kultura eta Turismo Departamentua 

aztertzen ari da lurraldean dagoen beharra 

frantses hizkuntzari eta horren ikasketari 

dagokienez. 
 Kultura, gazteria eta kirol arloek crowdfunding-

erako formulak bilatu behar dituzte, proiektu 

berriak bultzatzeko.  

Bai 112.000 € 
 Kultura-arloan, crowfunding-erako 

ekimenak jarri dira abian META programan. 

 Boluntarioen kontratuek oso aseguru garestiak 

behar dituzte… 
Bai 20.000 € 

AFEDEGIrekin hitzarmen bat sinatu da 

boluntariotza laguntzeko. 

Boluntarioei laguntzea, ordu-mordotan dohainik 

egiten baitute lan. 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

 

Errefuxiatuei egonlekua ematea  Bai 
Laguntza- 

Ildoetan 

Bitartekaritza-programa bat jarri da abian 

Administrazioaren eta errefuxiatuak hartu 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

aurreikusita nahi dituzten herritarren artean.  

Nire lehentasun handiena da errefuxiatuei 

laguntza gehiago ematea  
Bai 

Laguntza- 

Ildoetan 

aurreikusita 

2 milioiko lankidetza-programaren barruan 

programa ugari daude errefuxiatuei 

laguntza ematea helburu dutenak. Halaber, 

eta diru-laguntzetarako programatik kanpo, 

Kultura eta Lankidetzarako Departamentua 

elkarlanean aritu da partikularren 

ekimenetan, hala nola Zaporeak 

ekimenean. 

 Real Sociedad talderako futbol-zelaia Bai - 

Estadioa handitzeko lana finantzatuko da, 

Reala taldearenak bakarrik ez diren 

jarduera publikoei begira. 

 Kultura, Gazteria eta Kirol atalean Gipuzkoako 

tenplu erlijiosoen mantentze-lanetarako 

laguntzak ager daitezela  

Bai  - 

Gurea bezalako estatu laiko batean, 

laguntzak eraikinen balioaren araberakoak 

dira, eta, horretarako,  berezko laguntza-

ildo bat dago. 

Garapen-lankidetzarako elkarteei zuzendutako 

gastu gutxiago (zure dirua bereganatzen dute 

eta, gainera, kalean parodiak egiten dituzte) 

Ez - 

GKE-etara bideratutako fondoak 

konkurrentzia lehiakor erregimenean 

izapidatzen dira diru-laguntzetarako 

deialdiaren bidez. Horrez gain, kontrol 

zorrotzpean justifikatu behar dira.  

Lekuona Arte Eszenikoen Zentroko lanak bukatu 

ditzatela, orain geldirik baitaude. 
Ez - 

GFAk, Errenteriako Udalarekin elkarlanean, 

beste erabilera bat emango dio Lekuonako 

eraikinari. 
 Real Sociedad futbol-taldea bezalako enpresa 

pribatuak ez finantzatzea, lotsagabekeria eta 

autonomo txikientzat iraina baita.  

- - 
Gipuzkoako kirol-talde guztientzat finantza-

politika bera dago. 

Etxebizitza turistikoak: webgune bat atontzea 

herritarrek horrelako kasuak salatu ditzaten, 

adibidea: Bartzelonako Udala.  

 

Ez - 

Udal-eskumena da etxebizitza turistikoak 

behatu eta kontrolatzea, udal-ordenantzak 

bete ditzaten.  
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3. GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO 

KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA 

 

 Foru diputatua: Imanol Lasa 

 

 erey@gipuzkoa.eus 

 

€ 2017rako aurrekontua: 48.848.947 € 

▲ Aurreko ekitaldian baino % 4,62 gehiago 

» Departamentuaren xedeak: 

� Aldundiaren giza baliabideak nahiz baliabide teknikoak sustatzea, enplegu 

publikoaren eta belaunaldien txandakatzearen aldeko apustua eginez. 

� Herritarrei zerbitzu eta arreta moderno, bizkor eta eraginkorrak bermatzea, 

desburokratizazioa, datuen irekiera eta sareko gobernantza sustatuz. 

� Gipuzkoako herritarrekin nahiz eragile sozial eta ekonomikoekin etengabeko 

elkarreragina bermatzea politika publikoak diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko 

prozesuan. 

� Herritarren partaidetzarako kanal berriak atontzea 

� Gipuzkoa munduko mapan kokatzen lagunduko duen nazioartekotze-

estrategia garatzea. 

� Mugaz gaindiko lankidetza indartzea. Gainerako Departamentuekin batera 

zeharka jardutea.  
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1. HERRITARREK AUKERATU ETA BALIOETSITAKO PROIEKTUAK 

 

1.1 Administrazio elektronikoa: Administrazio elektronikoa ezartzea foru-

administrazioaren izapide guztietan. 

 

Administrazio Elektronikoa foru-administrazioaren 

izapide guztietan ezartzeko  proiektuak ez zuen lortu  

lehenengo zortzien artean kokatzea,  319 aldiz aukeratua 

izan baitzen.  

Zer egingo dugu? Apustu egingo dugu hurbiltasunaren, desburokratizazioaren eta 

irekitasunaren alde  

 39/2015 Legea betez, Departamentuak, 450.000 € inbertituko ditu 2017an 

Administrazio Elektronikoa sustatzeko helburuz. Asmo hori burutzeko Informatika 

Zerbitzuen Foru Elkartearen (IZFE) sostengu teknikoa edukiko du. 

 Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzkoak,  hiru urteko epea ezarri du herritarrek  Aldundiko edozein 

izapide modu elektronikoan egin ahal izateko. Helburu horri begira, ondoko arloetan 

bultzatuko dugu garapen elektronikoa:  

@ Lizitazio elektronikoa. 

@ Diru-laguntzak. 

@ Sarrera eta irteeren erregistroa. 

@ Funtzionario gaituen erregistroa. 

@ Digitalizazio ziurtatua 
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@ Ahalordetzen erregistroa 

@ Egoitza Elektronikoa. 

Gaur egun badago plataforma elektroniko bat, ondorengo izapideak egiteko aukera ematen 

duena: 

� Egoitza Elektronikoa 

� Izapide eta zerbitzuei buruzko informazio-fitxak 

� Formulario Elektronikoak, izapideak on line hasteko. 

� Erregistro Elektronikoa 

� Jakinarazpen Elektronikoa 

� Ordezkarien Erregistroa 

� Diru-laguntzetarako plataforma 

� Espediente eta Artxibo Elektronikoetarako plataforma  

 Horrez gain, Departamentuaren asmoa da plataformaren erabilera Aldundiaren 

Departamentu guztietara zabaltzea, modu horretan, herritar guztiei sarbidea emanez.  

1.2 Herritarrek aukeratu eta balioetsitako beste proiektu batzuk  

Leihatila Europarra proiektuak 345 aukeraketa lortu zituen parte hartu zuten herritarren 

aldetik, beraz, ezin izan zen  lehenengo zortzietako bat izan.  

  

Leihatila Europarra: aholkularitza teknikoa, udalek, 

Foru Aldundiak eta eskualdeko garapen-agentziek 

diru-laguntza europarrak eskura ditzaten. 

 

Zer egingo dugu? Laguntza emango diegu udalei eta foru departamentuei, proiektu 

europarretan parte hartzeko eta fondo europarrak eskuratzeko. 

 

 Gure erakundeek proiektu eta fondo europarretan  partaidetza txikia dutela   

antzeman dugu; hortaz,  Departamentuak bulego birtual bat bultzatuko du 
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administrazioei gai horren inguruan aholku emateko helburuz. Hona hemen aintzat 

hartuko diren beharrak:  

 Informazioa: erakunde europarren lehentasunei eta helburuei buruzko informazioa 

emango dugu, baita programa europarren funtzionamenduari, diru-laguntzetarako 

deialdiei eta intereseko arauei buruzkoa ere.  

 Aholkularitza: tokiko estrategiaren definizioa eta dimentsio europarreranzko 

ikuspuntua, diru-laguntzetarako deialdiak, ikuspuntu europarra duten proiektuen 

definizioa, besteak beste.   

 Laguntza: eskatu aurreko prozesuan, proiektua definitzeko prozesuan, bazkideak 

bilatzeko prozesuan…  

 Orientazioa eta dinamizazioa: beste erakunde batzuekin sarean lan egitea eta 

sinergiak bilatu eta sortzea bermatze aldera. 

 Gipuzkoako Foru Aldundiak partaidetza bultzatuko du 10 proiektu europarretan, Agenda 

Europarraren arloak lehenetsiz (2017 – 2019): gobernantza, berdintasunerako politikak, 

gizarte-zerbitzuak, silver economy eta berrikuntza.  

 Lehenengo pauso gisa, gainera, neurrirako bilerak egingo ditugu Aldundiaren 

Zuzendaritzekin eta interesa duten udalekin ere. Behin interesa duten erakundeen 

zerrenda edukita, kontsultak kudeatzeari ekingo diogu, eta, modu horretan, Gipuzkoako 

administrazioa Europako administraziora hurbiltzea lortuko dugu.  

 

 

2. LEHENETSITAKO JARDUERA-ILDOAK  

 

Herritarrak: Herritarren Partaidetza 

 

Herritarrak jarduera-ildoa, batez beste 5,33 puntu lortuta,  

laugarren postuan sailkatu da. Barne hartzen dituen 

jardueretako bat Herritarren Partaidetza da,  Departamentu 

honi dagokiona. 
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Zer egingo dugu? Apustu egingo dugu lankidetza, konfiantza eta herritarrekiko 

irekitasuna oinarrian dituen gobernantza-ereduaren alde.    

 

 Partaidetzaren alde apustu egitea funtsezkoa da Gobernu Irekiaren arloan erreferente 

izan nahi duen edozein erakunderentzat. Hori horrela izanda, Gobernantza eta 

Gizartearekiko Komunikazioko Departamentutik partaidetza-prozesuak bultzatuko ditugu 

2017an, herritarrak eta Administrazioa elkarren artean  modu arin, moderno eta 

eraginkorrean komunikatu eta harremanetan egon daitezen. Asmo hori betetze aldera 

honako jarduera hauek gauzatuko ditugu:  

 

 2017an Dekretu baten bidez eratuko dugu  Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Herritarren Partaidetzarako  Erakundearteko Gunea  

  Berriei buruzko katalogo bat edota Newsletterra argitaratuko dugu. Bertan, 

herritarren intereseko informazioa azalduko da partaidetzaren inguruan.   

 Partaidetza-arloko prestakuntzara bideratuko ditugu hainbat baliabide eta, 

era berean, gure lurraldetik kanpo gauzatutako esperientzia arrakastatsuei 

esker aberasteko aukera bilatuko dugu.   

  Nazioarteko sareetan hartuko dugu parte, besteak beste, Open Goverment 

Partnership; Council of Europe, Partaidetza bidezko Demokraziaren 

Nazioarteko Behatokia…izenekoetan. 

 200.000 € edukiko ditugu Gipuzkoako Foru Aldundiak gehienez 15-20 

partaidetza-prozesu bultzatzeko, esperientziak sistematizatzeko eta 

erakundeei partaidetza-arloan prestatzeko aukera eskaintzeko.   

 236.219 €-ko inbertsioa egingo dugu herritarren zein elkarteen partaidetza 

ahalbidetzeko foru-politika publikoetan. Horretarako,  plataforma digital bat 

atonduko da, erakundeei zuzendutako diru-laguntzetarako ildo bat egongo da, 

Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza-prozesua gauzatuko da eta  Herritarren 

Eskola bultzatuko da.  

 50.000 € bideratuko ditugu kultura sozializatzera  herritarren partaidetzaren 

bitartez, topaketak, batzarrak, newsletterrak… barne. 

 Gainera, 217.886 € erabiliko dira gure lurraldeko udalekin batera partaidetza 

lantzeko. Horretarako, erakundearteko gune bat edota udal-kontseilua 
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eratuko da, baterako prestakuntza hainbat arlotan bultzatuko duena: 

partaidetza, aholkularitza, praktika onak, topaketak eta, azkenik, 

partaidetzaren inguruko lan teknikoa. Barnean hartzen dira 122.886 € 

udalerrietan partaidetza bultzatzeko diru-laguntzetan.  

 Era berean, 37.000 € erabiliko dira Gipuzkoan partaidetzarako hainbat organo 

abiarazi eta dinamizatzeko. 

 

 2017an, Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuan apustu 

argia egingo dugu Foru Erakundearen gardentasunaren, herritarrekiko 

komunikazioaren eta  Gobernu Onaren alde. 

 Gure lurraldearen modernizazioa bultzatuko dugu foroetan eta nazioarteko 

esparruetan gauzatzekoa den partaidetza aktiboaren bidez, betiere, gure udalerri 

txikienak alde batera utzi gabe:  

 

  Hirien eta Tokiko Gobernuen Munduko Sareari atxikiko gatzaizkio, eta bertan  

“etika eta gardentasunari” buruzko taldearen buru izango gara. 

 European Institute of Public Administration erakundearen esparruan 

hitzarmen bat sinatuko dugu Maastricht, Luxenburgo eta Bartzelonako 

egoitzekin.  

  Munduko Itunari atxikitzen zaion Estatu mailan lehenengo administrazioa 

izango gara.  

 600 biztanle baino gutxiagoko udalerriei lagunduko diegu betetzen 

Gardentasunari buruzko Estatuaren Legean eta Euskadiko Toki Erakundeei 

buruzko Legean azaltzen diren eskaerak. Xede horretarako, hilean behin, 

Modernizaziorako Zuzendaritzako zenbait teknikarik bisitatuko dituzte 

esandako udalerriak. 

 Udalerriekin hitzarmen bat sinatuko dugu, eurek eta  Foru Aldundiak datuak 

eta aplikazioak eman diezaioten elkarri. 

 Nazioarteko Gardentasunaren Kontrolak ezarritako irizpideen % 90 bete nahi 

ditugu (2013an % 63 bete genituen eta  2015ean  % 81). 

 

 Helburu horiei esker, herritarrekiko harreman ireki bat sendotuko dugu, partaidetza 

eta komunikaziorako bide berriak urratuz. Horrela,  Gobernantza Ona geure ezaugarri 
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bilakatuko dugu. Era berean, Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko 

Departamentuan batera egingo dugu apustu Nazioarteko Proiekzioko Plan baten alde. 

Horretarako, erakundearteko koordinazioa eta lankidetza estrategikoak bultzatuko 

ditugu  baita gure lurraldea sustatzeko eta aukera berriak bilatzeko asmo handiko 

ekintzak ere:  

 Hirien eta Tokiko Gobernuen Munduko Sareari atxikitzea  

 Gipuzkoako Best Practice bereizgarria 

 Nazioartekotzea sostengatzea Etorkizuna Eraikiz programaren bidez 

 Kanpoan aukerak bilatzea 

 Hitzarmenak sinatzea Mexiko, Txile eta Namibiarekin 

 

3.  GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO 

DEPARTAMENTUARI EGINDAKO BESTE EKARPEN ZEHATZ 

BATZUK 

 

HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Aldundiaren laguntzak hobeto ezagutaraztea 

herritarrei  
Bai - 

Aldundiaren jokaera administrazio 

publikoen Publikotasun Aktiboaren  eta 

gardentasunaren printzipioen araberakoa 

da 

Diru-laguntzen izapideak erraztea,  

burokratizazioa gehiegizkoa da 
Bai  97.200 € 

Gure helburua da herritarren eta 

administrazioaren arteko komunikazioa eta 

gestioak erraztea.  

Leihatila Bakarra ezartzea Aldundian egin 

beharreko izapide guztiak burutzeko 
Bai 450.000 € 

 Internet leiho bakar gisa hartuta, 

Departamentuan egiten dugu lan, foru-

administrazioaren izapide guztietan, 

Administrazio Elektronikoa ezartzeko  
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4. EKONOMIA-SUSTAPEN, LANDA-INGURUNE ETA 

LURRALDE-OREKAKO DEPARTAMENTUA 

 

 Foru diputatua: Ainhoa Aizpuru Murua  

 

 

 

 

 

 

 midoeta@gipuzkoa.eus   

 

€ 2017rako aurrekontua: 70.000.666 €  

▼ Aurreko ekitaldiaren aldean  % 0,14 gutxiago 

» Bi helburu nagusi: 

� Gipuzkoako ekonomia garatzea. 

� Natura-ingurunea kudeatu eta babestea. 

» Estrategia:  

� Berrikuntza eta sustapen ekonomikoa bultzatzen dituzten ekimenak abian 

jartzea sektore guztietan, besteak beste, lehenengo sektorean. 

� Basoen eta natura-ingurunearen kudeaketa eta kontserbazioa bermatzea. 

� Lurraldeko udalerri txikien dinamismoari eta zerbitzuei bultzada ematea. 
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1. HERRITARREK AUKERATU ETA BALIOETSITAKO 

PROIEKTUAK 

 

Partaidetza-ekitaldian gehien aukeratu diren zortzi proiektuak aintzat hartuta, horietako hiru 

dagozkio Ekonomia-Sustapen, Landa-Ingurune eta Lurralde Orekako Departamentuari. 

Hauexek dira: Txekin eta Emekin (769 aukeraketa), Nekazari gazteentzako enpresak  (747 

aukeraketa) eta 4.0 Industria eta Tailerrak  (722 aukeraketa).  

 

1.1 Txekin eta Emekin: enpresa berriak sortzea, arreta berezia emanda 

emakume ekintzaileei eta langabetuei.  

 

 Enpresa berriak sortzen laguntzeko programa hau, 

emakume ekintzaileei eta langabetuei arreta berezia 

ematen diena, bigarren postuan sailkatu zen parte hartu 

zuten herritarrek gehien aukeratutakoen artean.  

 

Zer egingo dugu? 1.060.000 € enpresak sortu eta sendotzeko, Gipuzkoako 

enpresetara emakume gehiago sartzeko, autoenplegua eta ikasketa aurreratua 

bultzatzeko eta enpresen lehiakortasuna nahiz jasangarritasuna sustatzeko. 

 

 2016tik aurrera, 362 enpresa sortu ditugu Departamentuaren sostengu zuzenaren 

bidez. 

 

EKONOMIA-SUSTAPENERAKO ESTRATEGIA 2017 

 

 

� Enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna areagotzen laguntzen duten ekintzak 

garatzea: adimen lehiakorra, Eralgip, jarraipena, elkarlana, ETE-en gaitasunak 

sustatzea ezagutzaren transferentziaren eta lurralde-mailako esku-hartzearen bidez. 
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� Gure helburua da pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa duten enpresak 

bultzatzea. 

� Gure ekarpena lehiakortasunaren eta lurraldearen kohesioaren arloen barruan 

kokatzen da. 

� Enpresak nazioartekotzeko prozesuetan bultzada nabarmena lortuko dugu. 

� Horrez gain, artisautza-sektoreari emango diogu sostengua, jardueraren ikuspegi 

soziala, kulturala eta ekonomikoa bateratuz.  

� Ekintzailetza sostengatzeko ekosistema hobetuko dugu. 

� Jarduera Ekintzailea Babesteko Erakundearteko II. Plana abiaraziko dugu aurten.  

� Enpresen lehiakortasunerako egiten dugun laguntza sakondu eta hobetuko dugu, 

batez ere, enpresa txiki eta ertainen kasuan  (ETE). 

 

 

TXEKIN PROIEKTUA: APUSTU EGITEN DUGU GIPUZKOAKO EKOIZPEN-EHUNAREN ALDE 

 

� 2017an,  berriro homologatuko ditugu zerbitzu-mailegatzaile diren 

pertsonak/erakundeak. 

� Sakondu egingo dugu esandako programen erabilerraztasunean. 

� Tresna eta informazio garrantzitsuak garatuko ditugu enpresa berriak abian jartzeko 

prozesuetan erabakiak hartzeko.   

 

 EMEKIN PROIEKTUA: EMAKUMEAREN ZEREGINA GIPUZKOAKO ENPRESAN 

 

 Gaur egun,  emakumearen presentzia Gipuzkoako enpresetan txikiegia da. 

 Lehenengo ikerlan bat egin da Gipuzkoako enpresetako erantzukizun-esparruetan 

emakumeen benetako egoera zein den identifikatzeko. Lan horren ondorioz, gida bat 

argitaratu da erantzukizun-postuetan emakumearen presentzia sustatzeko. Gida hori 

Gipuzkoako enpresa guztietara heldu dadin nahi dugu. 

Hona hemen EMEKIN programaren bitartez gauzatuko ditugun ekintzak:  

 Laguntza profesionalizatuagoa, emakumeek sortutako enpresen sorkuntzan 

eta biziraupenean zuzeneko eragina edukiko duena. 
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 Erantzukizun-postuetan dauden emakumeak eta emakume ekintzaileak 

ikusarazi eta sozializatzeko egiten dugu lan, jarraitzeko moduko “erreferentziak” egon 

daitezen. 

 Halaber, programaren eraginaren  ebaluazioa egiten ari gara. 

 

Zer lortuko dugu denon artean? 

 Emakume gehiago sartzea Gipuzkoako enpresara.  

 Berdintasun handiagoa enpresetan. 

 Gizarte-kohesio handiagoa  gizon eta emakumeen artean. 

 Gizarte osoaren talentuari  probetxu ateratzea,  ez zati batenari bakarrik. 

 

1.2 Nekazari gazteentzako enpresak: nekazaritza sektorea gaztetzea eta  

belaunaldi-txandakatzea bermatzeko finantzaketa. 

 

 Nekazal sektorea gaztetzea eta belaunaldi-txandakatzea 

bermatzeko finantzaketa-proiektuak 747 aukeraketa jaso 

zituen herritarren aldetik, eta, hortaz, gehien 

aukeratutako bosgarrena izan zen.  

 

 

Zer egingo dugu? Sendo bultzatuko ditugu sektorearen asoziazionismoa, alde 

batetik, eta belaunaldi-ordezkapena ustiategietan, bestetik. 

 Gaur egun, lehen sektorea zahartuta dago erabat. Bestalde, nekazaritza 

ustiategi asko txikiak dira eta bideragarritasun zailekoak. Egoera hori ez da 

berria eta ezin da guztiz leheneratu baina, ostera,  agian leundu daiteke. 
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Nola biziberritu dezakegu nekazaritza sektorea? 

 

 Gazteek  aukera-hobi izan dezakete kalitateko ekoizpenetan, ekoizpenak 

dibertsifikatuz eta kontsumitzaileengana hurbilduz.  

 

�  19 proiektu
1
 finantzatuko dira  baserri-arloko zenbait ekoizpenetan:  

 7, esne-arditan 

 3, haragitako behitan 

 1, esne-behitan 

 2, erlezaintzan  

 1, untxi-hazkuntzan 

 1 , txerri-hazkuntzan 

 2, barazkigintzan 

 2, mintegiko landaregintzan  

 3, frutagintzan 

 1, indaba-ekoizpenean  

 1, loreontziko loregintzan  

 

 Abiarazitako proiektuei esker,  gazteentzat errazagoa izango da ustiategien 

titulartasuna euren eskuetara igarotzea. Asmo hori betetze aldera,  gazteen  

prestakuntzan indar egiteaz gain, lursailak lortzea edota dauden ustiategietara 

gazteak sartzea ahalbidetzen duten formulak bilatuko ditugu gogotsu. 

                                                 

1
   Zenbait proiektuk ekoizpen-mota bat baino gehiago hartzen dituzte barne. 
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1.3   4.0 industria eta tailerrak: industria aurreratua, tailerren bitartez, 

aztertu eta sustatzea,  ETE-ek euren lehiakortasuna hobetu dezaten. 

 

ETE-ek euren lehiakortasuna hobetu dezaten, Industria 

Aurreratua, tailerren bitartez, aztertu eta sustatzea  

proposatzen zuen proiektua seigarren postuan sailkatu 

zen herritarrek gehien aukeratutakoen artean.   

 

Zer egingo dugu? 8.742.800 euro Gipuzkoako enpresak eraldatzeko.  

 Enpresa txiki eta ertainak (ETE) oso ahulduta gertatu dira krisiaren ostean. Izan ere, 

horietako asko krisian bete-betean sartuta daude oraindik eta guztiek  premia handia 

dute euren negozioak berriro bideratzeko, merkatu globalizatu eta lehiakor batean aritze 

aldera.  

 Berrikuntza da lehiakorragoa izateko eta, aldi berean, kalitateko enplegua ziurtatzeko 

bide bakarra. Gure ustez, ekintza-proposamen honek, dagoeneko ezarrita dauden beste 

batzuekin batera, aukera eman dezake enpresa txikienek  merkatuan mantentzeko behar 

dituzten aldaketak ulertu eta bere egin ditzaten. 

Hori dela-eta, Berrikuntzarako Zuzendaritzan, 8.742.800 euro bideratuko ditugu Gipuzkoako 

enpresak eraldatzera eta ekoizpen-jarduera  4.0 Industriara egokitzera.  

� Xede horretarako, beste aurrekontu-partida bat zabaldu da, helburu bikoitza duena: 

fabrikazio aurreraturako zentro berriak abian jartzea eta, arlo honetan, 

abangoardiako ekipamenduen eta teknologien hedapena sostengatzea. 

� Industriaren kasuan, ekonomia aurreratuenek 4.0 lehiakortasun-ereduaren alde egin 

dute apustu, eta teknologia aurreratuen erabileran eta, bereziki, prozesuen 

digitalizazioan inplikatu dira.  

� ETE-ei laguntza emango diegu beharrezko aldaketetara moldatzeko, nola egin behar 

duten ezagutzera emanez eta enpresaren inbertsio/eraldaketa-prozesuan 

sostengatuz. 

� 4.0 teknologien arloan, bikaintasun teknologikoko kasuen SARE bat eratzea 

proposatzen dugu. Bertan, zenbait enpresak egin duten bidea  beste batzuei 



 

Orrialdea | 55  
 

erakusteaz gain, izandako esperientzia ezagutaraziko diete.  Aldi berean, Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko eragileek kontzeptu berberak azalduko 

dizkiete ETE-ei eta teknologia horiek probatzen lagunduko diete. 

� Halaber, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Sarea sustatzeko programak % 25 

baino gehiago handituko dira, eta lurraldeko I+G zentroetara talentua erakartzeko  

hornidura sendotu egingo da –Fellows programa–. 

1.4 Herritarrek aukeratu eta balioetsitako beste proiektu batzuk 

Adierazitako proiektuez gain, baziren beste zenbait proiektu, lehenengo zortzietakoak  izan ez 

arren, partaidetza-prozesuan zehar proposamen-zerrendan egon zirenak. Oraingo honetan 

Langileen Partaidetzari buruzkoari gagozkio. 605 pertsonak aukeratu zuten proiektu horren 

xedea zen enpresa-antolamendurako modu berriak sustatzea, langileak erabakiak hartzeko 

prozesuetan trebatzera bideratutako moduak, hain zuzen. 

Langileen partaidetza: enpresa-antolamendurako 

modu berriak sustatzea, langileak erabakiak 

hartzeko prozesuetan trebatzera bideratutako 

moduak, hain zuzen. 

 

Zer egingo dugu? Gure lurraldeko enpresetan partaidetza-prozesuak eta esperientzia 

pilotuak gauzatzea ahalbidetuko dugu.  

 

 2.000.000 €-ko aurrekontua eskuan, Departamentuan arituko gara gobernantzarako 

eredu estrategiko baten alde, hainbat eragileren inplikazioa oinarri izango duena: eragile 

ekonomiko eta sozialena, lurraldeko eragileena,  ezagutza-eragileena (Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea), eta, zuzen-zuzenean (topaketak, 

esperientzia pilotuak eta inkestak), langileena (gizarte osoa hartzeko zabalduta) eta 

enpresena. 

 Proiektu horri esker, onura handiak lortuko ditugu langileentzat, enpresentzat eta gure 

lurraldearentzat. 
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Langileentzako onurak  

 

  Lanlekuan autonomia handitzeko aukera ematen du, baita enpresaren etorkizuneko 

estrategiaren inguruan elkarlanean aritzeko ere. Modu horretan, epe luzean 

lanpostuei eusten laguntzen da. 

 Langileek enpresari egiten dioten ekarpena aintzat hartuta enpresaren emaitzetan 

parte hartzea ahalbidetzen du.  Hau da, aintzatespen- eta balorazio-modu bat da. 

 Talde- zein lan-hitzarmenetan adostutako diru-sarrerak, borondatez, jasotzeko aukera 

ematen du. 

 Sostengu-elementu gehigarri bat da, diru-sarrera finkoez gain. Langileen finantza-

egoera hobetzen du eta  krisialdiak zein lan-ezegonkortasuneko garaiak gainditzen 

laguntzen du. 

 Ondasunak epe luzean, eta modu errazean, handitzeko aukera ematen du, lan 

egiteari utzitakoan bizitzeko baliabide osagarriak gehituz. 

 

Enpresentzako onurak 

 

 Enpresei, ETE-ei bereziki, lehiakortasuna hobetzen lagundu diezaieke, langileek 

enpresekin duten identifikazioa eta lotura handitzen baititu. Gainera, etorkizun 

jasangarria bermatzen lagundu dezake. 

 Enpresa-gobernantza sendotu dezake, jabetza-eskubideen zaintzaren edota 

inplikatutako langileen erantzukizunaren ondoriozko sinergia positiboaren bidez. 

 Langileengan lortzen duen motibazio handiagoak laguntzen du enpresen 

produktibitatea handitzen eta kudeaketa hobetzen.  

 Eratzen deneko formula edozein izanda ere (berezko kapitala izan zein kanpokoa izan), 

enpresa baten etekina edota berezko kapitalaren kuota handitzen du, eta, horrek 

kanpoko kapitala lortzeko bidea errazten du, baita enpresaren kalifikazioa hobetzeko 

ere.  

 Enpresak eskualdatzean, enpresa erabat edota zati batean langileei saltzen zaienean,   

tresna aproposa izan daiteke ETE-en eta familia-enpresen jarraitutasuna ziurtatzeko. 
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Gipuzkoarentzako onurak 

 

 Aukera ematen du enpresek, langileek eta gizarte osoak gehiago eta hobeto parte har 

dezaten lurraldearen garapen ekonomiko jasangarrian. 

 Aldaketa demografikoari aurre egiten lagundu dezake; izan ere, langile kualifikatuenei 

eskainiko die bizitzeko eta lan egiteko leku erakargarri bat. 

 Enpresa-jardueraren jarraipena errazten du bilakaera demografikoa bezalako 

erronken aurrean (transmisioa). 

 Enpresaren finantza-emaitzen zati bat tokiko langileentzat da, eta, ondorioz, 

lurraldeko erosteko ahalmena handitzen laguntzen du.  

 Enpleguaren eta gizarte-kohesioaren alde egiten du. 

 Enpresak gizarte-ingurunearekin duen konpromisoa indartzen du. 

 Kapital soziala handitzen du (erlazio-moduan). 

 

 

2. LEHENETSITAKO JARDUERA-ILDOAK  

 

2.1. Enpresa-lehiakortasuna eta Berrikuntza: lehiakortasuna eta 

nazioartekotzea sustatzea, baita zientzia, teknologia eta berrikuntza ere. 

 

 Lehiakortasuna, nazioartekotzea, zientzia, teknologia 

eta berrikuntza sustatzea helburu duen jarduera-ildoak, 

batez beste, 5,56 puntu lortu zituen, ondorioz, herritar 

parte-hartzaileek gehien aukeratutakoen artean 

hirugarrena  da.  
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Zer egingo dugu? Aberastasuna modu jasangarrian sortzea eta pertsonen ongizatea 

zaintzea bermatzen dituen Gipuzkoa bultzatuko dugu.  

  Departamentuan, Gipuzkoaren leheneratze ekonomikoari eusten lagunduko dugu 

ondorengo ekintzen bitartez:  

 

 Enpresen lehiakortasuna  bultzatzea. 

 Enpresa-jokabide aurreratu eta jasangarriak sustatzea. 

 Gure politika ekonomiko eta industrialaren nortasun-ezaugarriak sendotzea, 

herrialde nahiz lurralde gisa. 

 Lurraldearen etorkizunerako giltzarri diren sektoreak identifikatzea, apustu 

estrategikoak egin ahal izateko.  

 Gipuzkoa industrial eta lehiakorra lortzera bideratzen den jarduera-ildo bat garatu nahi 

dugu, horixe da gure xedea. Enpresa txikiari lehentasuna ematen dion jarduera-ildo 

batez ari gara (bideragarritasuna, ondorengotza, produktu-merkatu motako estrategia, 

dimentsioa, hazkundea, kudeaketa eta abar), ekoizpenaren dibertsifikazio- eta eraldatze-

prozesua  sakondu eta modu kontzienteago batean bideratzeko helburuz.  

Gipuzkoako Foru Aldundiaren zeregina, arlo honetan, adierazitako prozesuak gerta daitezen 

egoerak eta esparruak agerrarazten laguntzea da eta, ondorioz,  erraztaile eta katalizatzaile 

izatea.  

BERRIKUNTZARAKO ETA ENPRESA-LEHIAKORTASUNERAKO ESTRATEGIA 2017 

Hona hemen gauzatuko ditugun jarduerak:  

� Enpresetan adimen lehiakorraren erabilera integratu eta sistematizatzea. 

� Enpresa eraldatzea ondorengoen bitartez: dibertsifikazioa, desberdintzapena eta 

produktuei, zerbitzuei zein negozio-ereduei balioa eranstea. 

� Enpresa-jardueraren jarraipena bultzatzea. 

� Enpresen arteko lankidetzarako dinamikak antolatzea. 

� Enpresen lehiakortasuna enpresa-garapenaren bidez sustatzea. Horretarako, merkatu 

globalaren aukerei etekina ateratzeko eta Gipuzkoaren oinarri esportatzailea 

handitzeko neurriak bultzatuko ditugu, nazioartekotze-prozesua sostengatuz, 

bultzatuz eta lagunduz. 
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2.2 Beste jarduera-ildo batzuk 

Badira Departamentu honi lotuta dauden eta lehenengo bosten artean kokatu ezin izan diren 

zenbait jarduera-ildo. Hona hemen horietako bi: Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendiak (3,95) 

eta Lurralde Oreka (3,75). Biak izan ziren herritarrek gutxien aukeratu zituztenak, hurrenez 

hurren.   

 

Lurralde Oreka: udalerri txikiei laguntzea.  

 

 

 

Zer egingo dugu? 3.687.000 euro, 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan 

zerbitzuak garatzeko. 

 Lurralde Orekako Zuzendaritzak 2017an 3.687.000 euroko aurrekontua edukiko du eta, 

batez ere, 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan zerbitzuak garatzeko erabiliko 

du: 

 

  Landa-bideak hobetzeko planari eutsiko zaio.  

  Lurraldeko sare elektrikoa eguneratzea bultzatuko da. 

 Lurraldeko  landa-ingurunean banda ultra-azkarra zabaltzeko programa abian 

jarriko da. 

 

Nekazaritza, Abeltzaintza eta Mendiak: landa-

garapena, nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreak 

sostengatzea, analisiak eta kontrolak, mendizaintza 

eta habitaten kudeaketa. 
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Zer egingo dugu? 8.071.228 euro, baso-sektorea dinamizatzeko eta lurraldeko 

natura-inguruneak eta mendiko larreak kontserbatzen laguntzeko. 

 Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza, 8.071.228 euroko aurrekontua eskuan, 

lurraldearen baso-sektorea dinamizatzeaz arduratuko da baita Gipuzkoako mendiko 

larreak eta natura-inguruneak kontserbatzeaz ere. 

 Zeregin horren xedea baso-kudeaketa jasangarria lortzea da, mendien gaitasun 

produktiboak, ingurunekoak eta sozialak bateratzen dituena. Norabide horretan lan 

egiten jarraitzeko asmoa dago, zenbait jarduera sostengatuz, hala nola, gure mendietako 

abeltzaintza estentsiboa, basogintza, intereseko inguruneen kontserbazioa eta erabilera 

publikoa: 

 Kontserbazio-egoera egokian egon daitezen egiten dugu lan.  

 Europar Batasunaren intereseko habitaten azalerari eustera nahiz hori handitzera 

bideratutako ekintzak gauzatzen ditugu. 

 Horien egituraren konplexutasuna handitzeko lanak egiten dira. 

 Berezko fondoak erabiltzeaz gain, laguntza europarretarako deialdietara jotzen da, 

baterako finantzaketa lortzeko helburuz. Gainera, lurraldearen flora eta fauna 

kontserbatzera bideratuta dauden zenbait proiektu europarretan hartuko du parte 

Departamentuak.  

 Departamentuak zuzenean jarduten du onura publikoko mendietan eta, halaber, 

hirugarrenei ematen dizkie laguntzak. 

 Neurri horiei esker, eragin positiboa edukiko duelakoan dago Departamentua, bai gure 

mendiei lotutako jarduera ekonomikoari eusten bai mendien biodibertsitatea 

kontserbatzen. Herritar guztioi dakarkigu onura horrek guztiak.  
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3. EKONOMIA-SUSTAPEN, LANDA-INGURUNE ETA 

LURRALDE-OREKAKO DEPARTAMENTUARI EGINDAKO BESTE 

EKARPEN ZEHATZ BATZUK 

 

 

HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Ekonomia-sustapena Bai 25.455.626 € 
Ikusi proiektuei eta jarduera-ildoei buruzko 

atala 

Laguntzak autonomoentzat, saltoki txikientzat 

eta enpresentzat  
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Zeharka jorratzen da enpresentzako 

laguntzen atalean.  

Gipuzkoan ezartzeko proiektuak eta enpresak, 

nazionalak zein nazioartekoak, erraztasun 

handiagoarekin eta enpresarientzako gastu 

gutxiagorekin.  

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

 "talentua eta inbertsioak erakartzeko eta 

bertan geratzeko” estrategia bat garatzen 

ari da; zeharka jorratzen da enpresen 

lehiakortasuna eta jasangarritasuna 

sustatzeko programa guztietan. Erakunde 

artean egiten da, Eusko Jaurlaritzarekin 

batera 
Krisi garai honetan diru publikoa ahalik eta 

erarik eraginkorrenean erabiltzen saiatu behar 

dugu herritar guztiok, etorkizunean pentsatuz, 

gure enpresak bultzatuz eta eraberrituz  

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Ebaluazio sistematiko baten bidez neurtzen 

ari da politiken eragina. 

 Inbertsio gehiago industrian eta gutxiago  

turismoan. Donostian turismo gehiegi dago eta 

donostiarrak gogaituta. Turismo = kalitate 

txikiko eta iraupen gutxiko enplegua. Industria = 

benetako enpleguak 

Bai 

Laguntza 

Ildoetan 

aurreikusita 

Departamentuak industria eta horri 

lotutako zerbitzuak lehenesten ditu. 

 Ekonomia-sustapena langabetuentzat Bai 875.000 € 
Autoenplegurako eta ekintzailetza 

aurreturako sostengua  

 Hirugarren sektorea bultzatzea, hitzarmenak-

lehiaketak 
Bai 2.890.000 € 

Ez dago ildo berezirik sektore gisa, baina bai 

gizarte-ekonomiako ereduak garatzen 

dituzten enpresak bultzatzeko 
Denek beharko lukete diru publiko gehiago 

txertatzea egoera zailenetan dauden sektoreak 

(nekazaritza, ingurumena, generoa...) batez ere  

Bai 25.455.626 € 
Aurrekontu osoa lurralde/enpresen 

lehiakortasuna sustatzeko bideratzen da 

Enpresarekin harremana Foru Aldundi eta 

Mankomunitateen arduradunekin areagotu  
Bai 

Laguntza 

Ildoetan 

aurreikusita 

Eskualdeko eragileekin lankidetzan garatzen 

den dinamika bat da 

Enpresa sustapena bultzatzea eskualdeekin 

elkarlanean  
Bai 

Laguntza 

Ildoetan 

aurreikusita 

Eskualdeko eragileekin lankidetzan garatzen 

den dinamika bat da 

Gauza berri gehiago egin ordez daudenak 

hobetzea nahiago dut. Diru asko xahutzen da 

besteek hasitakoa zapuzten eta berriak hasten  

Bai 

Laguntza 

Ildoetan 

aurreikusita 

 Politika-ildoak atala kontsultatu 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Enpresa sozialak eta enpresan alderdi sozialak 

sustatzea 
Bai 2.890.000 € 

Gizarte-ekonomia sustatzen duten enpresak 

bultzatu eta laguntzea 

Garapen iraunkor baten aldeko ezinbesteko 

apustu  
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Era transbersalean uztartua dago jasangarri 

hirukoitza 

Nire lehentasuna izango zen enpresen 

lehiakortasunena  
Bai 

 Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita  

Departamentuaren helburua da 

Aurrekontuen garapena. Aldez aurretik 

sostengu bat eduki behar dute, batez ere, 

enpresa lehiakortasuna eta berrikuntza 

sustatzen dituena, enpresek etekinak sor 

ditzaten eta, zergen ondoriozko diru-sarrerei 

esker, zerbitzuak finantzatzeko aukera egon 

dadin: azpiegiturak, mugikortasuna, 

adinekoentzako babesa, gazteentzakoa, eta 

abar .... 

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

 Ikusi proiektuei eta jarduera-ildoei buruzko 

atala 

 Bideragarritasun ekonomikoaren kontzeptuaz 

hitz egin beharko litzateke gizarte-ekonomiako 

proiektuan  

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita  

 Ikusi proiektuei eta jarduera-ildoei buruzko 

atala 

Eskolan lanbide-jarduerak motibatu eta 

sustatzea, hala nola, arotzak, iturginak, 

margolariak, muntatzaileak, eta abar. 

Belaunaldi-txandakatzea 

Bai 360.000 € 

Belaunaldi-txandakatzearen inguruko 

beharrak identifikatzea eta txandakatze-

arazoak dituzten enpresak laguntzea beren 

jarduerari eusteko prozesuan. 

Debegesa indartzea lurraldeko dinamizazio-

eragile gisa: DEBA competitiveness forum 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita  

Foro horrek sustatutako ekintzetan modu 

aktiboan hartzen da parte 

Politika publikoak indartzea sektore 

kualifikatuak (espainiarra) eduki ditzakeen 

gaitasunak eta kapazitateak aprobetxatzeko, 

Gipuzkoako gizarteak aprobetxa ditzan 

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita  

Enpresen lehiakortasuna eta 

jasangarritasuna bultzatzearekin batera 

kalitateko enplegua eta, hortaz, enplegu 

kualifikatua bultzatzen dira 

Plan energetikoa lehiakortasunerako Bai 800.000 € 

RIS-E erakundearteko apustuaren barruan, 

Gipuzkoan apustu estrategiko bat garatzen 

ari da, energia-metaketaren eta 

mugikortasunaren alde  

Eskualdean arazo larria dago industria-

ehunaren inguruan. Goierrira enpresa berriak 

erakartzeko politikak sustatu beharko lirateke, 

industria-zoruz hornituz, eta abar… 

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita  

Politika bikoitza garatzen ari da; bata, 

orotarikoa, lurralde-lehiakortasunaren alde 

egiteko eskualde-mailatik; eta, bestea, 

espezifikoa/sektoriala; kasu zehatz honetan, 

enpresen esku industria-lurzoru eta -

pabiloiak jartzeko 
Gure ingurune eta mendixkak zaintzeko beharra 

dago 
Bai 5.805.706 € Inbertsioak onura publikoko mendietan 

Baserritarrei laguntza  Bai 4.032.838 € Laguntzak baso-sektorerako 

Laguntza ekonomiko gehiago gazteentzat Bai 1.150.000 € 

Autoenplegua eta ekintzailetza aurreratua 

bultzatzeko programen barruan, gazteei 

arreta berezia ematen zaie 

Enplegua Gazteentzat  Bai 1.150.000 € 

Autoenplegua eta ekintzailetza aurreratua 

bultzatzeko programen barruan, gazteei 

arreta berezia ematen zaie 

Enplegua bultzatu/sortzeko politikak Bai 1.150.000 € Autoenplegua eta ekintzailetza aurreratua 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

bultzatzeko programen barruan, gazteei 

arreta berezia ematen zaie 

Laguntzak langabetuentzat Bai 1.150.000 € 

Autoenplegua eta ekintzailetza aurreratua 

bultzatzeko programen barruan, gazteei 

arreta berezia ematen zaie 
 Lanpostuak sortu eta autonomoei egiazko 

laguntzak  
Bai 450.000 € 

Autoenplegua sustatzeko programa barruan 

(TXEKIN/EMEKIN) 

  Enplegua sustatzea 40 urtetik gorako 

pertsonen artean 
Bai 1.150.000 € 

Autoenplegua eta ekintzailetza aurreratua 

bultzatzeko programen barruan, gazteei 

arreta berezia ematen zaie 

 Proiektu gehiago etxekoandre eta 

adinekoentzat 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia 

Departamentuaren helburuei lotutakoen 

kasuan bakarrik 

Bidezko enplegua guztiontzat Bai 2.890.000 € 

Enpresa-antolamendurako modu berriak, 

pertsonengan oinarrituta eta, hortaz, 

kalitateko enpleguan 
Langileen partaidetza enpresetan gezur handi 

bat da (NER adibidez) eta hobe diru hori 

benetako enpresen lehiakortasuna suspertzean 

eta laguntzean erabili  

Bai 25.455.626 € 

Lurralde/enpresen lehiakortasuna 

sustatzeko. Enpresetan langileen 

partaidetza barne 

Laguntzak autonomoentzat eta saltoki 

txikientzat 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia 

 Zeharka jorratzen da enpresentzako 

laguntzen atalean 

Enpresak, fondo galdurako diru-laguntzarik ez.  

0 intereseko kredituak bai 
Bai 

113000 € 

(efektu 

biderkatzailea 

dauka) 

ELKARGIrekin sinatu da akordio bat, 

baldintza egokietan, fondo galdurako diru-

laguntzen osagarriak diren finantzaketa-

formulak garatzeko 

Auzo eta herri txikiak gehiago lagundu Bai 3.687.000 € 

Zehazki, zerbitzuak garatuko dira 2.500 

biztanle baino gutxiagoko udalerrietan: 

landa-bideak, sare elektrikoa eta banda 

ultra-azkarra. 

Emakumeen ekintzailetza sustatzea Bai 1.060.000 € Ikusi Emekin proiektua 

Enplegua seme-alabak dituzten 40 urte baino 

gehiagoko emakumeentzat  
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia  

Ikusi proiektuei eta jarduera-ildoei buruzko 

atala  

Laguntza emakume langabeentzat  Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia  

Ikusi proiektuei eta jarduera-ildoei buruzko 

atala 

Umeak dituzten emakume gazteentzako lana 

bilatzeko erraztasun gehiago ematea, 

horretarako politika berriak sortuz 

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Proiektuak eta politika-ildoak atalak 

kontsultatu 

 5000 biztanle baino gutxiagoko udalerrien alde 

jokatzea 
Bai 3.687.000 € Ikusi Lurralde Orekako jarduera-ildoa 

Aldez aurreko erretiroak ahalbidetzea eta 

kontratu berriak luzatzea 
Bai - 

Kontratu bidezko harremanak ez dira 

Departamentu honen eskumenekoak. Dena 

dela, badaude laguntzak pertsonengan eta 

kalitateko enpleguan oinarritzen diren 

antolamendu-ereduak dituzten 

enpresentzat 
 55 urte betetzean erretiratzea, horrela langile-

txandakatzea hobeto ibil dadin, bai 
Bai - 

Erretiratzeko adina zehaztea ez da 

Departamentu honen eskumenekoa. Dena 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

minusbaliotasuna dutenen kasuan bai 

minusbaliotasunik gabekoen kasuan 

dela, badago programa bat enpresa-

jardueraren jarraitutasuna bermatzeko, 

belaunaldi-txandakatzea gertatzen den 

kasuetan  

Enpresei eta industrialari laguntzak ematea 

lanpostuak emateko 
Bai - 

Kontratazioetarako laguntzak beste 

erakunde batzuen esku daude. GFAk 

enpresen lehiakortasunaren eta 

jasangarritasunaren alde egiten du eta, 

hortaz, kalitateko enplegua sortzearen alde. 
Aldez aurreko erretiroa, gazteek lan-aukerak 

eduki ditzaten  
- - Estatuaren eskumenekoa da 

Diru-laguntza gehiago enplegu publikorako eta 

gutxiago enpresa pribatuetarako zein atzerriko 

enpresetarako 

- 

- 

Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da 

Etengabeko prestakuntza - - Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da 

Gustura sortuko nuke udalerrietan tailer bat, 

gazteei etxeko lanak irakasteko 
- - Proposamena udalerriei egin behar zaie 

 Ikasketa-, lan- eta praktika-bekak kontuan 

hartzea gustatuko litzaidake,   Euskadin zein 

atzerrian, 30 urtetik gorakoentzat  

- - Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da 

Aizarnan (Erdoitzan) Foru aldundiaren etxe bat 

dago utzik. Aprobetxatu beharko litzateke 

zerbaitetarako. 

- - Momentuz ez dago proiekturik  

Laguntza gazteen lanerako - - Beste erakunde batzuek garatzen dute 

Enplegua bilatzeko prestakuntza - - Beste erakunde batzuek garatzen dute 

Gizarte Segurantza sistema publiko iraunkorra + 

oinarrizko errenta  
- - Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da 

Langabezian dauden pertsonak formakuntza 

iraunkorretan kudeatuz oportunitate berriak 

eduki dezaten  

- - Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da 

 Euskadin egiteko inbertsioa lehenestea, zerga-

abantailak sustatuz , enplegua sortzeko txoke-

neurri gisa 

- - Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da 
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5. MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE 

ANTOLAKETARAKO  DEPARTAMENTUA 

 

 Diputada: Marisol Garmendia 

  

 jigoa@gipuzkoa.eus 

 

€ 2017rako aurrekontua: 59.835.579 €  

▲ +%  1,95eko gehikuntza  aurreko ekitaldiaren aldean 

» Mugikortasuneko Zuzendaritzaren helburuak:  

� Mugikortasun jasangarria bultzatzea. 

� Garraio publikoaren erabilera eta  intermodalitatea. 

� Hiriarteko autobus-zerbitzua optimizatu eta  gaurkotzea. 

� Lurraldebuseko bezeroei begira, arreta eta informazioa emateko zerbitzu 

integral bat antolatzea. 

� Foru Sareko garraiobideak sustatzea, lurraldearen komunikazio eta 

kohesiorako funtsezko elementu jasangarri gisa.  

� Bizikletaren eta oinezkoen bideen erabilera sustatzea. 

» Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusiaren helburuak: 

� Lurraldearen antolaketa eta kohesioa,  baita Pasaiako badiaren mailaz mailako 

leheneratzea lortzeko konpromisoa ere. 

� Ondorengo gaiak bultzatu eta ikuskatzea: Hirigintza-plangintza eta lurralde-

informazioa, lurralde- sustapena, lurzoruaren eta ondarearen kudeaketa.  

� Foru Aldundiaren eraikuntzak eraiki eta birgaitzea baita horien kudeaketa 

teknikoa egitea ere.  
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1. HERRITARREK AUKERATU ETA BALIOETSITAKO PROIEKTUAK  

 

Mugikortasun jasangarria Gipuzkoan: Bizikleta-bideen erabilera, 

eskualde-mailan, ezagutzea, sustatzeko eta izan dezakeen ustiapen 

turistikoa aurrera eramateko. 

 

 Aurrekontu Irekietarako partaidetza-prozesuan, 

proiektuen aukeraketan parte hartu zuten 1.380 

pertsonetatik, 617 pertsonak aukeratu zuten 

Mugikortasun jasangarria Gipuzkoan izenekoa. 

Horrenbestez, zazpigarren postuan sailkatu zen gehien 

aukeratutakoen artean.  

Zer egingo dugu?  Bidegorrien sarea zabalduko dugu  2017an, bizikletaren erabilera 

garraio jasangarri gisa zabaltzearren.   

  1.955.080 €-ko aurrekontua baliatuz, bizikleta-bideen sarea Gipuzkoa osoan hedatzen 

jarraituko dugu.  

 Guztira, 294,1 kilometro  osatu dira Bidegorrien Foru Sarean eta Bizikleta Bideetako 

Sektore Planean aurreikusitakoen ia % 50 lortu dira.  

 Departamentuak mugikortasun jasangarriaren alde jokatzea erabaki du, baita   

bizikleta erabiliz  lurraldean mugitzeko aukera ematea gipuzkoarrei nahiz bisitariei ere. 

Horregatik,  2016an lau tarte berri egin ziren eta 2017an norabide horretan 

jarraituko dugu aurrera.   

 Halaber, 75.000 euro bideratu dira  Gipuzkoako udalek bidegorrien udal-tarteetan 

aurrera egin dezaten. 

 Bidegorriak erabiltzeak laguntzen du garraio motordunaren trafikoak eragindako 

ingurumen-inpaktua gutxitzen, eta, era berean, bizikletaren erabilera  garraio 

jasangarri  gisa bultzatzen du, hala eguneroko joan-etorrietan nola aisialdirako edota 

kirola egiteko.  
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2. LEHENETSITAKO JARDUERA-ILDOAK 

 

2.1 Mugikortasun jasangarria: Bidegorriak eta garraio publikoaren 

antolaketa.  

 

Kasu honetan, herritarrek eman zioten  Mugikortasun 

Jasangarria jarduera-ildoari 4,41eko batezbesteko 

puntuazioa. Ondorioz, ez zuen lortu Gipuzkoan gehien 

aukeratu ziren bost jarduera-ildoetako bat izatea. 

Edonola ere, mugikortasunari dagokionez, mugikortasun 

jasangarria Lurralde Historikoan politika-ildo 

estrategikoetako bat da.  

 

Zer egingo dugu? 2,3 milioi € bizikleta, oinezkoen bideak eta bidegorriak erabiltzea 

sustatzeko, eta 33,5 milioi  Lurraldebus zerbitzuak hobetzen jarraitzeko  

 

 BIDEGORRIAk: Departamentuak 2,3 milioi bideratuko ditu bizikletaren, 

oinezkoen bideen nahiz bidegorrien erabilera sustatzera eta Foru Sarea 

garatzera. Modu horretan jarraipena emango dio 2016an egindako lanari. Urte 

horretan departamentuak parte hartu zuen mugaz gaindiko lankidetzako 

zenbait proiektutan, Ederbidea kasu, zeinaren lanak 2017an hasiko diren. Hori 

guztia lotuta dago Aldundiak bizikleta-bideen inguruan egin duen apustu 

irmoari; izan ere, Aldundiak ekainaren 30eko 6/2014 Foru Arauaren bidez 

onartu zuen Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plana. 

 Horrez gain,  udalei zuzendutako kontu-sail bat gehitu da, udalek bizikleta-

bideak bultza ditzaten udalerri barruan. 
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 GARRAIO PUBLIKOA ANTOLATZEA: garraio publikoari dagokionez, 

Lurraldebusen aldeko apustuari eusten zaio Lurralde Historikoko udalerriak 

elkarren artean lotzeko. Izan ere,  bere erabilera sustatzen da MUGI 

programaren bidez, eta orain, 2017tik aurrera, autobusen gaueko 

zerbitzuaren ordutegia zabalduz, Bidasoa Behea eta Oarsoaldea 

eskualdeetan baita Donostia - San Sebastián udalerriarekiko loturetan ere. 

 

2.2 Herritarrek lehenetsitako beste jarduera-ildo batzuk 

Lurralde Orekaren inguruko politika publikoek, batez beste, 3,75 puntu lortu zituzten; 

ondorioz, urrun samar geratu ziren prozesuan parte hartu zuten herritarrek gehien lehenetsi 

zituzten bost jarduera-ildoetatik. Kasu honetan, Lurralde Oreka ildoak barne hartzen zituen 

hainbat politika eta jarduera, Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari 

zegozkionak. Horregatik, kontuak emango ditugu Departamentu honetan eragina duten 

ekintzei buruz.  

 

Lurralde Oreka: hiri-berroneratzea, lurzoruaren 

kudeaketa eta lurraldearen antolaketa.  

 

Zer egingo dugu? Lurraldearen antolamenduan eta kohesioan aurreratzeko 

jarduketak gauzatukop ditugu.  

 

 Departamentuak 7,8 milioi euro inbertituko ditu lurraldearen antolaketan eta 

sustapenean. 

  Nabarmentzekoa da Pasaialdea helburu estrategiko gisa. Kasu horretan, xede 

behinena da  eremuaren berroneratze integralaren alde jokatzen jarraitzea. 

Horretarako, inbertsioei eutsiko zaizkie eta Portuaren Plan Berezian egingo da lan, 

baita Pasaialdeko udalerrien suspertze ekonomiko eta sozialerako estrategian ere.   

• Helburu estrategikoa betetzeko ondorengo jarduera-ildoak abiaraziko ditugu: 
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Portuko Agintaritzarekin eta inplikatutako erakunde nahiz udalekin elkarlanean, abian 

jartzea, alde batetik, programa integral bat eta, bestetik, jarduera zehatzak aurrera 

eramateko egutegi adostu bat. Horri esker, eta kanpoko nasa etorkizunean egitea alde 

batera utzi gabe, epe labur eta ertainean portuaren jarduera komertziala nahiz 

lehiakortasuna bultzatzea eta hiri-esparru eta ekipamendu narriatuak  birgaitu eta 

leheneratzea, Pasaialdeko herritarren beharrei erantzunez, lurraldearen garapenean 

eta biztanleriaren ongizatean laguntze aldera. 

 Pasaiako Udalarekin beste hitzarmen bat sinatzea,  Pasaiaren berroneratze 

ekonomiko, kultural eta urbanistikoaren alde jokatuko duena.   

 Pasaiako Badiaren Antolamendu Integratuko Plan Bereziaren prestakuntzan parte 

hartzea, Pasaia-Irun Korridorearen Antolamendu Integraleko Plan Bereziarekin 

koordinatuz eta hori osatuz. 

 

 

 

3. MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO 

DEPARTAMENTUARI EGINDAKO BESTE EKARPEN ZEHATZ BATZUK  

 

 

HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Garraio publikoaren prezioa merkatzea Bai 36.596.372 € 

MUGI sistemak hileko deskontu nabaria 

eskaintzen du lehengo bidaiatik, eta hilean 

zehar MUGI txartela erabili ahala  

deskontua handitu egiten da. 

Garraio publikoa hobetzea  Bai 36.596.372 €  

Garraiorako 2017ko aurrekontuak apustu 

egiten jarraitzen du garraio publikoa 

hobetzearen alde, bidaiaren urteko 

kopurua handitzeko xedez; bai foru 

eskumenekoak diren errepide bidezko 

hiriarteko autobusen lineen erabiltzaileei 

dagokienez, bai MUGI sistemarekin bat 

egin duten udalek hiri-garraioaren arloan 

ematen dituzten zerbitzuen erabiltzaileei 

dagokienez. 

Gaueko garraioa areagotzea Bai 36.596.372 € 

Aspalditik dauden gaueko zerbitzuei 

eusteaz gain, 2017ko urtarrilaren 5erako 

efektuetarako, onartu da bidaiarien 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

hiriarteko garraio publikoko zerbitzuaren 

emakidan  gaueko zerbitzuak handiagotzea,  

Bidasoa Behea eta Oarsoaldea 

eskualdeetan eta Donostia-San Sebastián 

udalerriarekin dituzten loturetan (LUR-E-

01). 

Eskualdeko garraio publikoa indartu  Bai 36.596.372 € 
2017an, Buruntzaldeko  proiektua onartuko 

da, baita horren emakidaren lizitazioa ere 

Lurraldeko mugikortasuna hobetzea eta, 

bereziki, Donostia  
Bai 650.000 € 

Urtero sinatzen da hitzarmen bat 

Donostiako Udalarekin, finantza-arloan,  

dBusekin elkarlanean aritzeko 

Adinekoen mugikortasuna  Bai 36.596.372 € 
MUGI sistemak barne hartzen du deskontu 

handi bat adinekoentzat 

Mugikortasun jasangarria Bai 2.287.580 € 

110 programaren barruan hainbat kontu-

sail sartu dira bizikleta-bideak eta oinezko-

bideak eraikitzeko baita bizikletaren 

erabilera sustatzeko ere. 

 Debabarrena proiektu guztietatik kanpo dago, 

autobusa, trena, eta abar 
Bai 36.596.372 € 

Debabarreneko garraio-zerbitzuak ematen 

dira bi emakidaren bidez, errepide bidezko 

hiriarteko garraioaz arduratzen direnak:  

LUR-M-02 eta LUR-DG-07. 
Bilborako garraio publikoa areagotzea baita 

horren maiztasuna ere  
Bai 36.596.372 € Udako ordutegiak areagotzea 

Lurralde guztietan garraio-sistema bakarra 

ezartzeko proposamena. Bizkaian bidaiatzea 

merkeagoa dela adierazten dute, bidaia 

bakoitzaren prezioa  0,60 €-koa baita eta 

Gipuzkoan 0,93 €-koa 

Bai 

 

GKAk GGLAri 

urtero ematen 

dion 1.250.000 

€-ko 

ekarpenaren 

zati bat 

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 

Agintaritza (GGLA) hainbat urrats egiten ari 

da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia lurralde 

historikoetan erabiltzen diren garraio-

txartelen interoperabilitatea ezartzeko 

proiektuan. 2017an Aldundiak GGLAri  

1.250.000 €-ko ekarpena egin dio. 

Debarekiko komunikazioa txarra da Bai 36.596.372 € 

 Debarekiko garraio-zerbitzuak ematen dira 

LUR-M-02ri egindako emakidaren bidez, 

errepide bidezko hiriarteko garraioaz 

arduratzen dena 

Autobusen kalitatea hobetzea  Bai 36.596.372 € 

  

Garraio-emakiden indarreko  kontratuetan 

autobusen flota pixkanaka berritzea 

aurreikusten da 

 

Bidaia Txartela Bakarra EAErako Bai 

GKAk GGLAri 

urtero ematen 

dion 1.250.000 

€-ko 

ekarpenaren 

zati bat 

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde 

Agintaritza (GGLA) hainbat urrats egiten ari 

da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia lurralde 

historikoetan erabiltzen diren garraio-

txartelen interoperabilitatea ezartzeko 

proiektuan. 2017an Aldundiak GGLAri  

1.250.000 €-ko ekarpena egin dio. 

Bidegorri sarea handitu  Bai - 
110 programak 1.955.080 € aurreikusten 

ditu  bidegorriak egiteko 

 Donibaneko bide-gorria  Bai 

Zenbatekoa 

“Pasaialdea 

leheneratzeko” 

200 programan 

 Pasaialdea leheneratzeko programaren 

esparruan hainbat jarduera aurreikusten 

dira, besteak beste, Lezo-Pasai Donibane 

bidegorria egitea. Egin beharreko 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

jasotako 2018-

2020 

konpromiso-

kredituaren 

barnean dago 

inbertsioetarako 2018-2020  konpromiso-

kreditu bat esleitu da. 2018: 2.296.000 €; 

2019: 3.100.00 0 € eta 2020: 4.800.000 €. 

 Bidegorri, Pasaia-Donibane. Noizko? Bai 

Zenbatekoa 

“Pasaialdea 

leheneratzeko” 

200 programan 

jasotako 2018-

2020 

konpromiso-

kredituaren 

barnean dago. 

Pasaialdea leheneratzeko programaren 

esparruan hainbat jarduera aurreikusten 

dira, besteak beste, Lezo-Pasai Donibane 

bidegorria egitea. Egin beharreko 

inbertsioetarako 2018-2020  konpromiso-

kreditu bat esleitu da. 2018: 2.296.000 €; 

2019: 3.100.00 0 € eta 2020: 4.800.000 €. 

Maltzagako bidegorria  Bai 3.700.000 € 

Eibar-Maltzaga bidegorria egiteko 2017an 

200.000 € -ko ordainketa-kreditu bat 

esleitu da baita honako konpromiso-kreditu 

hau ere: 2018, 1.500.000 € eta 2019, 

2.0000.000 €. 

 Bidegorri Irun-Hondarribia  Bai 996.080 € 

2017an Jaitzubia eta Amute arteko bizikleta 

/oinezko-bidea eraikitzeari ekingo zaio, 

geroago Irunerantz luzatuko dena. 

Eibar, Elgoibar eta Soraluze lotu, Maltzaga 

bitartez eta Debagoieneko bidegorriarekin bat 

egin  

Bai 3.700.000 € 

Eibar-Maltzaga bidegorria egiteko 2017 an 

200.000 € -ko ordainketa-kreditu bat 

esleitu da baita honako konpromiso-kreditu 

hau ere: 2018, 1.500.000 € eta 2019, 

2.0000.000 €. 

Elgoibar eta con Ermuarekin lotzea 

Bidegorriaren bidez. Gipuzkoan  200 Km 

bidegorri egin dira, baina Eibarren ez dago ezer. 

Bai 3.700.000 € 

Eibar-Maltzaga bidegorria egiteko 2017 an 

200.000 € -ko ordainketa-kreditu bat 

esleitu da baita honako konpromiso-kreditu 

hau ere: 2018, 1.500.000 € eta 2019, 

2.0000.000 €. 

Pasealekuak guztiontzat eta  Bidegorriak Bai 2.287.580 € 

110 programaren barruan hainbat kontu-

sail sartu dira bizikleta-bideak eta oinezko-

bideak eraikitzeko baita bizikletaren 

erabilera sustatzeko ere. 

Bidegorri (Eibar, Elgoibar, Soraluze)  Bai 3.700.000 € 

Eibar-Maltzaga bidegorria egiteko 2017 an 

200.000 € -ko ordainketa-kreditu bat 

esleitu da baita honako konpromiso-kreditu 

hau ere: 2018, 1.500.000 € eta 2019, 

2.0000.000 €. 

  BIDEGORRI bat egitea garrantzitsua da, egin 

diren 207km-etako  1 ere ez daukagu, (Eibar)  
Bai 3.700.000 € 

Eibar-Maltzaga bidegorria egiteko 2017 an 

200.000 € -ko ordainketa-kreditu bat 

esleitu da baita honako konpromiso-kreditu 

hau ere: 2018, 1.500.000 € eta 2019, 

2.0000.000 €. 

Mugi txartel bat ikasleentzat Bai - 
MUGI sistemak badaukalako gazteentzako 

txartel bat. 
Unibertsitate ikasleentzat bonu bereziak egotea 

autobusarentzako.  
Bai - 

MUGI sistemak badaukalako gazteentzako 

txartel bat. 

Tarifa planoa gipuzkoar guztiontzat  Ez - 
Justuagoa delakoan, taldetan banatutako 

sistema bat aukeratu da (gazteak, soziala, 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

adinekoak eta ezgaituak). 

Radar mobila kentzea  Ez - Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa.  

 Lav,Pasaiako kanpo-portua Ez - 
Administrazio eskudunek ez dute  2017rako 

aurreikusten azpiegitura hori burutzea 
Erraztasun jarri garraio publikoa Bilbora eta 

Gasteizera, Zumarragatik  
Ez - 

Aurten, hasiera batean, ez dago  garraio-

lineak, zentzu horretan, aldatzeko asmorik. 

 EAE barneko /NAF.arekiko garraio publiko 

kudeaketa  
- - 

2016ko ekainetik abian dabil autobusa eta 

tranbia modu bateratuan erabiltzeko 

txartel bat (transbus), EuskoTrenek 

kudeatua (Eusko Jaurlaritzaren enpresa 

publikoa). 

Garraio publikoa Debagoiena eta Debabarrena 

eskualdeen artean. Tranbia, BRT…?  
Ez - 

Administrazio eskudunek oraindik ez dute 

egin tranbiak eta BRTek  behar dituzten 

azpiegituren ebaluazioa (kostua/onura 

aztertzea)   

Eibarko geltoki intermodala  Ez - 
Oraindik ez da erabaki behin betiko 

kokapena. 
Era berean, aproposa izango litzateke, 

gipuzkoarrak eta bizkaitarrak neurri bakar 

batekin neurtzeko, aireportuako aparkalekuan 

beherapena egitea. 

Ez - AENAren eskumenekoa. 

 Autobusen maiztasuna handitzea (30 

minutukoak 10-15 minutura)  
Ez - 

Proposatu den neurrian maiztasuna, oro 

har, handitzeak  neurriz gain gaindituko 

lituzke departamentuaren aurrekontu-

baliabideak. 

 Lurraldebuseko linea gehiago  Ez - 

Zenbait emakidaren kasuan, agian, linea 

gehiago  ezartzea posible izango litzateke 

baina ez da aurreikusten neurri orokor gisa. 

Autobus-lineak: Irun-Bilboko aireportua  Ez - 

Proposamen hau gauzatzekotan, 100 

programan, garraio-emakidetarako, 

jasotzen den  aurrekontu globalaren 

kontura egin beharko litzateke. (36.596.372 

€). 

  Itsasondo-Zumarraga-Donostia  arteko garraio 

publikoa hobetzea(batez ere, ezgaituentzat eta 

ospitalera maiz joan behar dutenentzat)  

Ez - 

Proposamen hau gauzatzekotan, 100 

programan, garraio-emakidetarako, 

jasotzen den  aurrekontu globalaren 

kontura egin beharko litzateke. (36.596.372 

€). 

PESA: Vitoria-Gasteiz noranzko autobusa geldi 

dadila unibertsitateen aurrean 
- - 

Proposamen hau gauzatzekotan,  LUR-DG-

07 garraio-emakidarako dagoen aurrekontu 

globalaren kontura egin beharko litzateke  

(8.636.116 €). 

PESA autobusak Gasteizeko unibertsitatean 

gelditzea, Bilboko LA UNION enpresa bezalaxe  
- - 

Proposamen hau gauzatzekotan,  LUR-DG-

07 garraio-emakidarako dagoen aurrekontu 

globalaren kontura egin beharko litzateke  

(8.636.116 €). 

Hiriburuekiko komunikazioa hobetzea ( autobus 

gehiago)  
- - 

Proposamen hau gauzatzekotan, 100 

programan, garraio-emakidetarako, 

jasotzen den  aurrekontu globalaren 

kontura egin beharko litzateke. (36.596.372 

€). 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Ondoko herrialdeetatik Donostiara bus gehiago 

egotea  
- - 

Proposamen hau gauzatzekotan,  LUR-DG-

07 garraio-emakidarako dagoen aurrekontu 

globalaren kontura egin beharko litzateke  

(8.636.116 €). 

Unibertsitatera joateko autobus gehiago 

BIDASOALDEko ikasleentzat 
- - 

Proposamen hau gauzatzekotan, LUR-E-

01garraio-emakidarako dagoen aurrekontu 

globalaren kontura egin beharko litzateke  

(5.345.229 €). 

Mugikortasun-arloaren barruan, bidegorri-sare 

bat Gipuzkoako ibaietan zehar eta beraien 

arteko loturaguneak (adibidea: Erdialdeko 

Europa)  

- - 

Aldundiak ekin behar baitio ekainaren 

30eko 6/2014 Foru Arauan zehazten den 

bizikleta-bideen sarea eraikitzeari.  Arau 

horren bidez behin betiko onartu zen 

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plana. 

Debarroko bidegorria bukatu beharko zenukete, 

nik uste  
Ez - 

Batzar Nagusiek onartu zuten ekainaren 

10eko  2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako 

Bizikleta Bideen Lurralde Plana  onartzen 

zuena. Arau horretan ezarritakoaren 

arabera,  Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea 

bi laurtekotan eraikitzekoa da. Orain arte, 

aurrekontu-baliabideak hasieran 

aurreikusitako inbertsio-erritmoa baino 

txikiagoak izan dira.  

Zumaia-Oikia bidegorria kontenplatzea  Ez - 

Batzar Nagusiek onartu zuten ekainaren 

10eko  2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako 

Bizikleta Bideen Lurralde Plana  onartzen 

zuena. Arau horretan ezarritakoaren 

arabera,  Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea 

bi laurtekotan eraikitzekoa da. Orain arte, 

aurrekontu-baliabideak hasieran 

aurreikusitako inbertsio-erritmoa baino 

txikiagoak izan dira 

 Azpeititik-Urrestilla doan bidegorria  Ez - 

Batzar Nagusiek onartu zuten ekainaren 

10eko  2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako 

Bizikleta Bideen Lurralde Plana  onartzen 

zuena. Arau horretan ezarritakoaren 

arabera,  Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea 

bi laurtekotan eraikitzekoa da. Orain arte, 

aurrekontu-baliabideak hasieran 

aurreikusitako inbertsio-erritmoa baino 

txikiagoak izan dira 

Bidegorria Urdaneta eskolaraino iristea  Ez - 

Batzar Nagusiek onartu zuten ekainaren 

10eko  2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako 

Bizikleta Bideen Lurralde Plana  onartzen 

zuena. Arau horretan ezarritakoaren 

arabera,  Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea 

bi laurtekotan eraikitzekoa da. Orain arte, 

aurrekontu-baliabideak hasieran 

aurreikusitako inbertsio-erritmoa baino 

txikiagoak izan dira 

Bidegorriak  Irun osoan zehar (Ez errepidetik)  Ez - 
Bidegorriak hirigune barruan egitea ez da 

GFAren eskumenekoa, udalena baizik. 

Olaso/Lasao Auzoa. Auzo ordezkariak Ez - Batzar Nagusiek onartu zuten ekainaren 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

adierazten digu Lasao auzoa moztu egiten dela, 

eta Eusko Trenbide Sareak, Bidegorria amaitu 

gabe duela. Gaur egun bertako bizilagunak 

bidetik oinez dabiltza, eta oso arriskutsua da 

hori egitea. “lotura” bat omen dago 

proiektatuta, bidea egiteko, eta eskatzen dio 

Diputazioari “lotura” hori egitea. Sinadura 

dezente bildu dira, baina momentuz ez da ezer 

lortu 

10eko  2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako 

Bizikleta Bideen Lurralde Plana  onartzen 

zuena. Arau horretan ezarritakoaren 

arabera,  Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea 

bi laurtekotan eraikitzekoa da. Orain arte, 

aurrekontu-baliabideak hasieran 

aurreikusitako inbertsio-erritmoa baino 

txikiagoak izan dira 

Urrestilla auzotarra: Urrestillako bidegorria. 

2015. urtean publikatu omen zen Aldizkari 

ofizialean egingo zela eta momentuz geldirik 

dago. 900 sinadura bildu ziren eskatuz erantzun 

bat, eta Diputaziotik ez dute inolako erantzunik 

jaso. Azpeitiarekin lotzeko aukera bakarra 

dute.. 

Ez - 

Batzar Nagusiek onartu zuten ekainaren 

10eko  2/2013 Foru Araua, Gipuzkoako 

Bizikleta Bideen Lurralde Plana  onartzen 

zuena. Arau horretan ezarritakoaren 

arabera,  Gipuzkoako bizikleta-bideen sarea 

bi laurtekotan eraikitzekoa da. Orain arte, 

aurrekontu-baliabideak hasieran 

aurreikusitako inbertsio-erritmoa baino 

txikiagoak izan dira 

 Landa-lurzoruan ez eraikitzea  - - 

Baimenak eman edo  ukatzeak, kasu 

honetan landa-lurzoruari dagozkionak, ez 

dauka aurrekontuetan inolako islarik 
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6. OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA 

 

 Diputado: Javier Larrañaga  

 

 aalkain@gipuzkoa.eus 

 

 

€ 2017rako aurrekontua: 44.368.605 €  

▲ + % 5,07ko gehikuntza aurreko ekitaldiaren aldean 

» Departamentuaren helburuak: 

� Aberastasuna banatu eta ekonomia sustatzeko tresna izatea.  

� Foru Aldundiaren baliabideak zuzen kudeatzea. 

� Diru-sarreren jasangarritasuna bermatzea.  

� Zerga-iruzurraren aurkako dinamikak indartzea.  

� Lurraldearen lehiakortasunaren hobekuntzan eragile aktiboa izatea eta, bere 

alorretik, ekonomia suspertzeko estrategiari ekarpena egitea. 
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1. HERRITARREK AUKERATU ETA BALIOETSITAKO 

PROIEKTUAK  

 

Iruzurraren aurkako borrokarako 

programa: zerga-iruzurraren aurkako 

borrokara zuzendutako baliabideak, 

materialak nahiz informatikoak, hobetzea.  

Proiektuen aukeratze-prozesuan parte hartu zuten 

herritarren artean,  766 gipuzkoarrek aukeratu zuten Zerga-iruzurraren aurkako Borrokarako 

programa, horrela hirugarren programa aukeratuena bilakatu zen.   

 

Zer egingo dugu? Iruzurraren aurkako borroka, lehentasunezko helburu. 

  Zerga-iruzurraren aurkako borrokaren garrantzia departamentuaren helburu 

estrategikoa izan da azken legealdietan.  

 Azken 7 urteotan igarri den iruzur-kopurua 1.500 milioi  euro baino gehiagokoa da.  Lau 

ardatzetan egituratzen da Departamentuaren jarduera: 

  Zerga-iruzurra saihestea eta jarraitzea (kontzientziazioa, lankidetza, kontrola). 

  Giza baliabideen eta baliabide materialen antolamendua optimizatzea. 

  Herritarrekiko harremana hobetzea (jakinarazpen elektronikoa, erabiltzaile-mailako 

programa informatikoak, baliabide telematikoak,…). 

  Informazioa erabili eta trukatzeko moduak hobetzea (hitzarmenak erakundeekin, Big 

Data, Europar Batasun barneko eragiketak,…). 

 Borroka honetan giza baliabideak eta baliabide teknologikoak funtsezkoak dira, beraz,  

2017ko aurrekontuak  gehikuntza nabarmenak aurreikusten ditu kontratazio berrien  eta 

informatika-inbertsioaren arloetan. Guztira, aurreko urtearen aldean, gehikuntza 1,7 

milioi eurokoa baino handiagoa da: 
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� GIZA BALIABIDEAK: oinarriak jarriko dira  langile-kopurua 45 profesional gehiagoren 

bidez handitzeko, planaren lehenengo fasea burutze aldera. Horretarako, lan-poltsak, 

enplegu publikorako eskaintzak eta hautaketa-prozesuak  prestatzera bideratuko dira 

baliabideak eta langileei zuzendutako kontu-sailek  1,8 milioi gehiago jasoko dute. 

� BALIABIDE TEKNIKOAK: 300.000 euro gehiago bideratuko dira euskarri informatikoen 

garapenera. Arlo honetan, Zerga proiektuari eusteaz gain, beste bi proiektu jarriko 

dira abian: Kontua proiektua, diru-bilketaren arlora zuzenduta, eta Big Data proiektua,  

Ikuskaritzako Zuzendariordetzak bultzatuta eta zerga-iruzurraren aurkako borrokarako 

tresna bilakatuko dena. Guztira, 7,4 milioi euroko inbertsioa. 

 

 

 

2.  LEHENETSITAKO JARDUERA-ILDOAK 

 

Zergak, zorra eta iruzurraren aurkako borroka: zergak eta zerga-politika, 

herritarrekiko sostengua eta arreta, aurrekontuak, finantza-kudeaketa eta 

zorraren ordainketa. 

  

Batezbesteko puntuazio altuena jaso zuen bigarren jarduera-ildoa  

izan zen Zergak, zorra eta iruzurraren aurkako borroka, 5,77 puntu 

lortu zituelarik. 

 

Zer egingo dugu? Desberdintasunaren aurka borrokatu, garapen ekonomikoaren 

alde jokatu, aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-jasangarritasuna bermatu. 

 

Ogasun eta Finantza Departamentuaren estrategia bere sei helburu estrategikoetan 

laburbiltzen da,  2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoren barnean daudenak: 
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  Zerga-iruzurra saihestu eta jarraitzea. 

  Baliabide publikoak eraginkortasunez kudeatzea. 

  Zerga-betekizunen betetze-maila hobetzea. 

 Zerga-sistema desberdintasun aurkako tresna bilakatzea eta arauak egiteko gaitasuna 

garapen ekonomikoaren, enpleguaren eta ongizatearen zerbitzura jartzea.   

  Herritarrei eskainitako kalitate-mailetan aurrera egitea. 

 Administrazio modernoaren erreferentzia izatea emandako arretan eta zerga-

iruzurraren aurkako borrokan. 

 

 Gipuzkoako Foru Aldundiak aldiro-aldiro betetzen ditu arauek zehazten dituzten 

betebeharrak aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-jasangarritasunari buruz. Horrek 

aukera eman dio bere kaudimen-kalifikazioei eusteko, eta, horren ondorioz, finantzaketa-

kostuak inguruko beste administrazio batzuenak baino hobeak izan dira. 2017an, urte 

amaieran, 561 milioiko zorra edukitzea aurreikusten da.  

 

3. OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUARI EGINDAKO 

BESTE EKARPEN ZEHATZ BATZUK 

 

 

HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Iruzurraren eta ustelkeriaren aurkako borroka Bai 27.789.119 € 

Helburu estrategikoa. 2017an 1,7 M €-ko 

gehikuntza, kontratazio berrietarako eta 

inbertsio informatikorakoa. 

 Aberastasunaren gaineko zerga berreskuratu  Bai 75.900.000 € 

Zerga hori aldi oro egon da indarrean. 

Ukituak eman zaizkio eraginkortasuna 

hobetzeko eta jarduera ekonomikoa zigor 

dezan ekiditeko, aurreko ekitaldian baino 2 

M € gehiago bildu dira (% 4,3 ) 
  Aberatsen eta txiroen arteko desberdintasunak 

orekatzea  
Bai - 

Helburu estrategikoa. Gastuaren % 48 

Gizarte Politikan egiten da.  

Aberastasunaren gaineko zergak Bai 75.900.000 € 

Zerga hori aldi oro egon da indarrean. 

Ukituak eman zaizkio eraginkortasuna 

hobetzeko eta jarduera ekonomikoa zigor 

dezan ekiditeko, aurreko ekitaldian baino 2 

M € gehiago bildu dira (% 4,3 ) 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Autonomoei zerga gutxiago eta laguntza 

gehiago  
Bai 

Ildoetan 

aurreikusita 

Badaude. Ekintzailetzarako laguntzak, Start 

Up-ak,…eta abar. Ekonomia Sustapeneko 

Departamentuak kudeatzen ditu. Eta zerga-

arloan pizgarri-sorta bat dugu 

(inbertsiorako, enplegua sortzeko, 

berrikuntzarako, …eta abarretarako) 

Autonomoen eskubideak eta besteren konturako 

langileenak parekatzea 
Bai - 

Zerga-arloan pizgarri-sorta bat dugu 

(inbertsiorako, enplegua sortzeko, 

berrikuntzarako, …eta abarretarako). 

Herritarrak kontzientziatzeko kanpainak: zergak 

ordaintzea 
Bai - 

Badago berezko programa bat Zerga 

Hezkuntzaren inguruan (ikastetxeetan 

gauzatzen da). Era berean, urtero egiten 

dira kanpainak PFEZri buruz 

kontzientziatzeko. 

Gastu publikoaren kudeaketa Bai - 
Departamentuaren ohiko jardueraren 

barruan 
 Futbol-arloko gastuak eta diru-sarrerak 

kontrolatzea(Real Sociedad), zerga guztiak 

ordain ditzaten, kaleko herritarrek bezala. Ez dit 

balio diru asko sortzen dutela  

Bai - 
Departamentuaren ohiko jardueraren 

barruan 

Laguntza sozialak kontrolatzea Bai - 

Gastuak ikuskatu egiten dira. 2015ean 

ikuskatu ziren Gizarte Politikako 

Departamentuak ordaindutako prestazioak 

eta ez zen ezer antzeman. 
 Etorkinen inguruko eta etorkinen zerga-

delituetarako talde berezi bat sortzea eta 

benetan behar duenari sostengu handiagoa 

ematea  

Bai - 

Gastuak ikuskatu egiten dira. 2015ean 

ikuskatu ziren Gizarte Politikako 

Departamentuak ordaindutako prestazioak 

eta  ez zen ezer antzeman. 

Laztasuna administrazioaren gastuetan  Bai - 

GFAk gardenki eta laztasunez kudeatzen 

ditu baliabide publikoak, gizarte-

errentagarritasun handienaren bila beti. 

Finantza etikoak bultzatzea. adibidez FIARE  Bai - 

Administrazio publikoa garen aldetik, 

Kontratuei buruzko Legean ezarritako 

printzipioen arabera jokatu behar dugu 

kontratazio-prozeduretan. 

 

Errentaren gaineko zergak arintzea familia 

ugariei. 
Bai - 

Familia ugariaren tituluaren bidez onartzen 

zaio familia bati familia ugariaren izaera eta 

horrek zenbait onura izateko aukera 

ematen dio. 

 BGAEen dirua “berreskuratzean “ egiten den 

trataera fiskalaren bidegabekeria 
 - - 

GFAk gardenki eta laztasunez kudeatzen 

ditu baliabide publikoak, gizarte-

errentagarritasun handienaren bila beti. 
 zergen gainean aldaketak/ murrizketak, 

errentarekiko proportzionaltasun handiago  
- - 

 GFAren zerga-politika banakorra eta 

bidezkoa da   

Enpresa berrien kasuan, lehenengo 5 urteetan 

zerga- salbuespena 
- - 

Ez dago asmorik zerga-arauak xede 

horretarako aldatzeko. Gogora dakargu 

enpresa berriak sortzeko laguntzak 

daudela.  
 

 



 

Orrialdea | 80  
 

 

7. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

 

 Diputatua:  Aintzane Oiarbide  

 

 jazpiroz@gipuzkoa.eus   

€ 2017rako aurrekontua: 89.412.404 € 

▲ + % 15,39ko gehikuntza aurreko ekitaldiaren aldean 

» Jarduera-ildoak eta zereginak  

� Errepide-sarea planifikatzea eta Lurraldeko bide-sarea  eraiki, kontserbatu eta 

ustiatzea. 

» Departamentuaren helburuak:  

� Gipuzkoako biribilgunea amaitzea. 

� Gure lurraldea (N-1, Etzegarate) zeharkatzen duen garraio astunari bidesaria 

eskatzeko sistema berria diseinatzea. 

� Energia-eraginkortasuna errepideen mantentze-zereginetan.  

� Errepide-sarea eta autobideko sarbideak hobetzea, 

� BIDEGI sozietate publikoaren eredua indartu eta sustatzea. 

� Erabiltzaileei ematen zaien zerbitzua hobetzea, baita aurrerapen 

teknologikoen aldeko apustua egitea ere.  
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1. HERRITARREK AUKERATU ETA BALIOETSITAKO PROIEKTUAK 

 

Antzuola-Bergara tartearen obra: kapazitate handiko bidea, Gipuzkoako 

edozein tokitatik sartzeko  15 km baino gutxiagoko tartean. 

 

 

 Gipuzkoako biribilgunea osatzeko azken lana da. 

Horren bidez, kapazitate handiko bide batera sartu 

ahal izango da Gipuzkoako edozein tokitatik 15km 

baino gutxiagoko tartean. 437 herritarrek aukeratu 

zuten, beraz,  ezin izan zen gehien aukeratutako 

zortzietako bat izan. 

 

 

 

 

 

Zer egingo dugu?  Antzuola – Bergara tartea amaitzeko behin betiko bultzada eman. 

 

 41.724.085 €-ko aurrekontua erabiliz, BIDEGI Foru Sozietate Publikoak tartea amaituko 

du, lan horretarako aurreikusten den epea 25 hilabetekoa izanda. Planifikatu den 

kapazitate handiko sarea, Gipuzkoako biribilgunea ere deitua,  osatzeko falta den 

azken tartea da.  

 Horrenbestez, legealdi honetako proiektu estrategikoenetako baten aurrean gaude,   

Gipuzkoako biribilgunea burutzeko beharrezkoa eta  2017. urtearen hasieran hasiko 

dena. 
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2. LEHENETSITAKO JARDUERA-ILDOAK 

 

Garraio-azpiegitura: Gipuzkoa osoko errepideak eta garraio-azpiegiturak 

eraiki, kontserbatu eta hobetzea. 

 

 Aurreko proiektua bezala, Gipuzkoa osoko errepideak eta 

garraio-azpiegiturak eraiki, kontserbatu eta hobetzeko 

proiektua ezin izan zen lehenengo bosten artean sailkatu,  

4,36ko puntuazioa lortu baitzuen.  

 

 

Zer egingo dugu? Garrantzi berezia eta lehentasuna eman bide-sarea zaindu eta 

mantentzeari.  

 

 

Errepideen mantentze-zereginetarako izango da departamentuaren aurrekontuaren 

ehuneko handiena, 58.570.068 € :  

 

 Programa 2016an sortu zen premiazko inbertsioak, aurrea hartzeko lanak eta 

konponketak egiteko helburuz.  % 20,78ko gehikuntza edukiko du eta 13.550.449 €-

ko aurrekontua erabiltzeko aukera izango du, bide-zoruak berriztatu, zabaldegiak 

hobetu edota zarataren aurkako jarduketak gauzatzeko. Programa honen bidez 

hainbat hobekuntza egingo dira, besteak beste, Beasainen eta  Ordizian pantaila 

akustikoak kokatzeko asmoa dago. 

 2017an, Bide Azpiegituretako Departamentuak  eraginkortasun energetikoaren arloan 

inbertitzen jarraituko du eta 2,5 milioi euro inbertituko ditu N-1 errepideko argiteria 

eta kable-sarea aldatu eta egokitzeko Tolosa eta Lasarte arteko tartean. 

 Bide Azpiegituretako Departamentuak jarraituko du errepideak eraikitzen eta 

hobetzen eta, datorren urteari begira, kontu-sail nabarmen bat dauka segurtasunera 

eta biribilguneak eraikitzera zuzentzeko; horrela, Amuteko biribilgunea, 
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Hondarribian, Arrasatekoa (Lana) eta Aretxabaletakoa, besteak beste,  eraikiko dira.  

Horrez gain, zenbait errepidetan hobekuntzak eta jarduketa zehatzak egiteko asmoa 

dago: Amuteko biribilgunea N-638 errepidean (Hondarribia), GI-627 errepidean 

Soraluze udalerriaren hegoaldean biribilgunea bat, GI-627-34 lotuneko biribilgunea 

(Arrasate) edota Zaldibiara sartzeko bidegurutzearen aldakuntza,  batzuk 

aipatzearren.  

 Halaber, Deba-Mutriku proiektuaren idazketa amaituko da eta Azkoitia-Urretxu 

proiektuaren lehenengo fasearen idazketari ekingo zaio.  

 Aipatzekoak dira, era berean,  GI-631 (Azkoitia  -Urretxu) eta GI-638 (Deba – Mutriku) 

errepidetan egiteko proiektatzen ari diren hobekuntza garrantzitsuak. 

 

 

3. BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUARI EGINDAKO 

BESTE EKARPEN ZEHATZ BATZUK 

 

HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Errepideak, azpiegiturak hobetzea…  Bai 89.412.404 € 
Departamentuaren jarduera nagusia, 

jarraitua eta etengabea 
 Azpiegituren Zarata Kutsaduran  aurka neurriak 

ORAIN 
Bai 991.237 € 

Zaraten aurkako panelak + zarataren 

mapak 

Garraio azpiegiturak konstante errebisatu  Bai 1.042.966 € 
Eguneroko lana da eta horretarako 

daukagu zaindari- taldea 
Autobideetan argiztapena apaltzea, gauak 

eguna ematen du, alferrikako argi-kutsadura 

dago. 

Bai 2.500.000 € 

Teknologia eraginkorragoak ezartzen ari 

dira baita argiztapen-irizpideak zehazten 

ere.  

 Antzuola-Bergara tartea, amaierako obra. Bai 21.729.353 €  Antzuola-Bergara tartea burutzea. 

 Urretxu Azkoiti bidea penagarria da, gaur 

egunen aurreratuago egon behar luke errepide 

hori. Herri hau oso irteera txarrak baititu  

Bai 60.000 € 
Hobekuntzak egiteko errepidearen zati 

baten proiektua idatziko da aurten. 

Errepideetako zuloak hobetzea  Bai 4.090.701 € 
Bide-zoruen hobekuntza errepide-sare 

osoan. Zeregin etengabea. 

Obra egitea Zumarragarako errepidean Bai 60.000 € Aurten tarte baten proiektua idatziko da.  

Azkoitia-Zumarraga karretera berritu edo 

aztertu (gure ospitalea han dago)  
Bai 60.000 € 

Hobekuntzak egiteko errepidearen zati 

baten proiektua idatziko da aurten. 
Debabarrena: Bidezko bidesari zuzenak, 

errepideen eraikuntza zein mantentze-lanak  

erabiltzen dituztenek ordain ditzaten  (Europan 

erabiltzen den aukera) eta ez herritar guztiok, 

aurrekontuen bitartez. Orain bidesaria dago 

Bai - 

Gogoan hartu da hausnarketa hori, eta 

argitu nahi da Bidegiren Bidegik ordaintzen 

duela osotasunean, ez dauka eraginik 

Aldundiaren aurrekontuetan, eta, hortaz, 

ez da ordaintzen gipuzkoarren zergen 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

eskualdetik autobidez ateratzeko gune 

guztietan: AP8; AP1 eta oso garestiak dira; 

aitzitik, doakoak dira honakoetan: N-I, Beasain-

Durango eta A-15 (Nafarroako autobidea); 

horrek ahalbidetzen du egunero  nazioarteko 

trafikoan aritzen diren 10.000 kamioi eta handik 

igarotzen diren kotxeak ordaindu gabe lurraldea 

zeharkatzea. Hala ere, Bidegik daukan 900 

milioi euroko zorra Aldundiak ordainduko du 

gure zergen bidez. Gainera,  Debako 

eskualdeetako biztanleok diskriminatzen 

gaituzte, urte asko baitaramatzagu bidesariak 

ordaintzen mugitzen garenean, horren aurrean, 

N-1 errepideko trafikoa libre da eta, horrela, 

Gipuzkoako beste eremu batzuetako biztanleek 

(Donostialdea, Tolosaldea, Goierri, eta abar.) 

joan-etorriak egin ditzakete inolako kosturik 

gabe. Gure ustez, Aldundiak proposatu duen 

hileko gehienezko tarifa planoa neurri egokia da  

bidez. Gaineratu behar da kamioiei 

bidesaria ezartzeko Foru Araua berriki 

onartu dela, eta horri jarraituz, bidesaria 

ordainduko dute N-I eta A-15 errepideen 

zenbait tartetan; horrek, neurri batean, 

mahaigaineratu den proposamenaren alde 

egiten du. 

Irungo ingurabidea konpontzea,  puntako 

orduetan auto pilaketak sortzen dira eta 
Bai - 

AP-8 errepidean lotura-moduko bat egiteko 

asmoa dago trafikoa arintzeko 
Irunen ingurabide bat egitea  GI - 636 

errepideko auto-pilaketak ekiditeko 
Bai - 

AP-8 errepidean lotura-moduko bat egiteko 

asmoa dago trafikoa arintzeko 
Jaizubia-Behobia ingurabidea hobetua. Trafiko 

gehiegi 
Bai  

AP-8 errepidean lotura-moduko bat egiteko 

asmoa dago trafikoa arintzeko 

 Isolamendu akustikoak N-1ean, Andoainen. 

Beharrezkoak eta premiazkoak dira. Ezin da 

atseden hartu ezta lorik egin ere herriko leku 

askotan. 

Bai - 

Zarata-mapa bat dago eta horri lotutako 

ekintza-plan bat, une honetan berrikuste-

fasean. Horien bidez planifikatzen dira 

zarataren aurkako jarduerak.  2017an,  N1 

errepidearen beste tarte batzuetan 

jarduketa egitea aurreikusi da , zeren eta, 

plan horien arabera, lehentasun handiagoa 

baitute 
Urruneko eskualdeetarako estrategiak 

garatzea: beharrezko zerbitzuak, mugikortasun 

nahikoa eta eskuragarria (azpiegitura eta 

garraio publikoak) eta on lineko sarbidea. 

Bai - 

 Departamentuaren zeregin nagusia, 

jarraitua eta etengabea jarduketak 

planifikatzeko orduan.  

 N1 errepideetako bidesariei ezezkoa - - 

Iritzi errespetagarria. Jasangarritasun 

finantzarioa, eta ingurumen-arlokoa ere, 

bideratzen dira erabiltzaileek, neurri 

batean, sortutako gastuak ordain ditzaten 

Zarautzen ingurabide bat behar da, kamioi 

guztiak herritik igarotzen dira eta 
Ez - 

Proiektua badago. Kostuaren eta onuraren 

(gizarte-arlokoa) arteko ratioak ez du, une 

honetan, bideragarri egiten  

Bide-azpiegiturak, N-1 errepidea 4 erreikoa izan 

dadila  
Ez - 

Ez da bideragarria, ezta teknikaren aldetik 

posible ere. Neurriak hartzen ari dira 

trafiko astuna AP-8 errepidetik igarotzeko. 
Villabonatik Amasarako bidean platanero 

batzuk daude kimatu gabe, mantenimendu bat 

behar dute. Abiadura mugak oinezkoentzat bide 

horretan. Arriskua dago. Panelen bat jartzea 

- - Aztertu egingo da.   
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

N-634 errepidearen tarte askotan ez dago 

oinezkoentzat bazterbiderik: Elgoibar-Antzuola  
Ez - Ez da egokitzat jotzen 

 Azpeititik Arroako autobide sarrera, errepidea 

berritu  
Ez - 

Momentu honetan ez dago 

departamenduaren lehentasunetan.   
 Debabarrena:N-634 errepidea, galtzadak 2 

errei baino ez dauka: estuak, arriskutsuak 
Ez - 

Ez dago arrazoi nahikorik errei-kopurua N-

634 errepidean handitzeko. 

Urrestilla errepidea lehenbailehen zabaldu Ez  
Momentu honetan ez dugu 

lehentasunezkoa ikusten 

Oñati Antzuolako errepidea hobetu Ez  Ez dakigu zein errepide den hori 

Elgoibar-Maltzaga pasabidea Ez - Badago bidegorri paralelo bat 

Ingurabidea Loiolako Erribera eta Amara-

Osinaga (Donostian) eremuetan, zarataren 

aurkako pantailak egongo balira, ingurabidea 

igarotzen den beste herri batzuetan 

bezala,…auzokideek osasuna hobetzeko 

- - 

Zarata-mapa bat egiten ari da, errepide 

hori barne hartzen duena. 

Lehentasunezkoa izatekotan, pantailen 

instalazioa planifikatuko litzateke. 

Tolosa eta Donostia artean 80 km/h-ko 

gehienezko abiadura-muga indargabetzea 
Ez - 

Bidearen ezaugarriak direla-eta, ez da 

komenigarritzat jotzen.  

Herriguneetan 30  eremua ezartzea eta 

ingurabideak osatzea (Deba, eta abar.)  
Ez - 

30 eremuak oinezkoak eta ibilgailuak aldi 

berean egoten diren lekuetan bakarrik 

ezarri behar dira. Ez da posible ez 

errentagarria herri guztietan ingurabideak 

egitea.  
 Matxaria eta Lea Artibai eskualdea lotzeko 

tunel bat 
Ez - Ez dago horretarako arrazoi nahikorik 

 Andoainen ingurabidea eraikitzea Ez - 
Lehentasun handiagoak daude foru-

errepideen sarean  
Urrestillaraino errepidea ondo dago, baina 

Urrestillatik-Nuarbera ez dago batere ondo. 

Autobusak eta Kamioiak asko ibilitzen dira, eta 

bidea oso estua denez, kotxeak geratu beharra 

izaten dute une askotan. Urrestillako 

ordezkariak eskatzen dio Foru Aldundiari, ez 

ditzala “Leku Txiki” hauek ahaztu, eta benetan 

jabetzea zein garrantzitsua den bide hauek 

konpontzea. Edonola ere, ez dakite, bide hori 

konpontzeko proiektua eginda dagoen ala ez. 

Ez - 

Momentu honetan ez dago proiekturik. 

Aurrez errepide horren trafikoak aztertu 

beharko dira. 

Autobidea ordaindu behar izatea Eibartik beste 

hiriburuetara  
Ez - 

Bidesariek dakartzaten diru sarrerak 

beharrezkoak dira azpiegitura horiek behar 

bezala mantentzeko. 

 Loiura hegazkina hartzera joaten garen 

gipuzkoarroi bidesaria kentzea 
- - 

Gainerako Aldundiekin batera, tarifa 

planoaren eredu bat lantzen ari gara AP8tik   

Bizkaira edo Arabara, nahiz alderantziz, 

lekualdatu behar dutenentzat. 
Gasolinagatik. Garraioaren prezioak eta 

bidesariak murriztea. Ez gara turistak eta azken 

urteotan asko garestitzen ari dira. 

Ez - 
Bidesarien bidez dirua biltzea beharrezkoa 

da errepideak egoera onean mantentzeko.  

Deba ez da Gipuzkoa? Debaren arroa. Zer-

nolako errepideak? Autobidea ez bada. Nekatu 

samartuta gaude, egunero joaten naiz 

Arrasatera. Autobidea: 6 euro egunean 

- - 

Deba eta Mutrikuren arteko errepidea (GI-

638) hobetzeko proiektu bat idazten ari da. 

Bidesariari dagokionez, esan behar da 

horren bilketa egitea beharrezko dela 

errepideak egoera onean mantentzeko.  
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Bidegin Abiatu dispositiboa eskatzea 

gomendatzen dizugu; izan ere, gipuzkoarra 

izanda, beherapen handiak lortuko dituzu. 
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8. GIZARTE-POLITIKAKO DEPARTAMENTUA 

 

 Diputada: Maite Peña 

 

 

 

 

 

 mloinaz@gipuzkoa.eu   

 

€ 2017rako aurrekontua: 364.807.649 €  

▲ + % 5,28ko gehikuntza  aurreko ekitaldiaren aldean 

� Helburu estrategikoak:  

 

� Lurraldeko gizarte-zerbitzuen kalitatea, antolamendua eta estaldura  hobetzea, 

Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Maparen aurreikuspenen arabera.  

� Foru-eskumenekoak diren zerbitzuak egokitzea oraingo zein etorkizuneko 

eskaeraren aldaketetara, ondorengo arloetan zerbitzuen kalitatea hobetuz: 

mendekotasunerako eta funtzio-aniztasunerako arreta, haurren eta nerabeen 

babesa, gizarteratze-arloa, indarkeria matxistaren biktimak diren 

emakumeentzako arreta eta gizarte-larrialdiak. 

� Erakunde guztiekin, udalekin batez ere, koordinazioan eta lankidetzan aritzea  

gizarte-zerbitzuei buruzko Legea garatzeko, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren 

Plan Estrategikoa burutzeko, baita  Gipuzkoako  Gizarte eta Osasun Plan 

Operatiboa ezartzeko ere. 
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1. HERRITARREK AUKERATU ETA BALIOETSITAKO 

PROIEKTUAK 

 

Mendekotasunerako zentroak: mendekotasunari arreta emateko zentro 

eta zerbitzu berriak zabaltzea Gipuzkoan. 

  

Guztira, proiektuak aukeratzeko prozesuan parte 

hartu zuten 1380 pertsonak eta 1078k aukeratu 

zuten Mendekotasunerako zentroak izeneko 

proposamena. Horrenbestez, hori izan zen 

proiekturik aukeratuena Aurrekontu Irekiak 

prestatzeko partaidetza-prozesuan parte hartu 

zuten herritarren aldetik. 

Zer egingo dugu? 183 plaza berrisortu egoitzetan. 

 183 plaza gehiago sortuko ditugu egoitzetan, eguneko zentroetan eta etxebizitzetan 

hainbat kolektibotako pertsonentzat. Horri esker, aurreikusitako plaza-kopurua ez ezik, 

lehentasun handiena duten plazen kopurua ere bete eta gainditzeko aukera egongo da.  

 Plaza berriak ondorengo gizarte-taldeei emango zaizkie:  
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Gainera, 5,5 milioi euro bideratuko dira mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako 

prestazio ekonomikoen gastuetarako. Era berean,  zerbitzuak eta laguntzak indartzeko 

asmoz, etxez etxeko arretaz gain arreta goiztiarrari buruzko proiektuak ere sustatuko dira. 

 

2. LEHENETSITAKO JARDUERA-ILDOAK 

 

Gizarte Zerbitzuak: Pentsioak, gizarte-prestazioak, desgaitasuna, 

adinekoentzako arreta, genero indarkeriaren biktimentzako arreta, 

haurren babesa eta gizarteratze-arloa. 

 

 Jarduera-ildoak lehenesten parte hartu zuten 

1132 pertsonak aintzat hartuta, Gizarte 

Zerbitzuak ildoak lortu zuen batez besteko 

puntuaziorik handiena, 8, 25eko puntuazioa jaso 

baitzuen. 

 

Zer egingo dugu? Gastatzen diren 4 eurotik 3 bideratuko ditugu diru-laguntzetara, 

eta pertsonako 508 € gastatuko ditugu gizarte-zerbitzuetan , 2016an baino  28 € 

gehiago. 

 

� Lehenengo eta behin, Lurraldeko gizarte-zerbitzuen kalitatea, antolamendua eta 

estaldura  hobetuko ditugu, Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen Maparen aurreikuspenak 

oinarri hartuta.  

� Bigarrenik, foru-eskumeneko zerbitzuak egokituko ditugu oraingo zein etorkizuneko 

eskaeraren aldaketetara. 

� Hirugarrenik, erakunde guztiekin, udalekin batez ere, koordinazioan eta lankidetzan 

arituko gara  gizarte-zerbitzuei buruzko Legea garatzeko. 
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 2017an, 28.500 gipuzkoarren baino gehiagoren gizarte-beharrei erantzuteko aukera 

izango dugu: 

▲ 120 milioi euro adinekoei arreta emateko.  

▲ 79 milioi euro laguntza ekonomikoetarako. 

▲ 44 milioi euro haurrak eta nerabeak babesteko.  

▲ 42 milioi euro funtzio-aniztasuna duten pertsonentzat. 

▲ 27 milioi euro gizarteratze-arlorako eta indarkeria matxistaren emakume biktima 

babesteko. 

▲ 36 milioi  euro  Uliazpi eta Kabia foru-erakunde publikoak kudeatzeko. 

 

BERRITASUNAK, GIZARTE-ZERBITZUAK 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arreta funtzio-aniztasuna duten pertsonentzat: 

» Etxebizitzetan eta eguneko zentroetan plaza berriak zabaltzea. 

» Eguneko zentroko plaza berriak asteburuetan zabaltzea.  

» Bizitza Independentea zerbitzua eta tutoretza-zerbitzua areagotzea. 

» Arreta Goiztiarreko kasuak areagotzea.  

 Arreta mendeko adineko pertsonentzat: 

» Egoitzetan eta eguneko zentroetan plaza berriak zabaltzea.  

» Eguneko zentroko plaza berriak asteburuetan zabaltzea.  

» Arnasa hartzeko plaza-kopurua handitzea.  
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» Tutoretza-zerbitzua zabaltzea. 

 

 Planifikazioa eta informazio-sistemak:  

» Gizarte Zerbitzuen Mapa ebaluatzea. 

» BEHAGI Gizarte Behatokia hobetzea (Adierazle aurreratuen modulua). 

» Uli, Bideberri, Aitzondo eta Saiaz landa-mankomunitateak sendotzea. 

 Inbertsioko eta Gizarte Lankidetzako Plana: 

» Gizarte Ekimenari laguntzeko Plana, 2017. 

» Gizarteratzeko egoitzak, etxebizitzak eta eguneko zentroak ikuskatzea. 

» Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa abiaraztea.  

 Aldizkako prestazio ekonomikoak: 

» Mendekotasun-prestazioetarako aurreikusitako  kopurua handitzea. 

» Kontribuziozkoak ez diren pentsioetarako aurreikusitako kopurua handitzea. 

 Gizarteratzea eta Indarkeria Matxistaren Emakume Biktima babestea: 

» Eguneko zentroetan plaza berriak zabaltzea. 

» Indartzea indarkeria matxistaren biktimei zuzentzen zaizkien norberaren 

neurriko programak. 

» Funtzio-aniztasuna duten pertsonei zuzendutako arreta okupazionaleko 

programa handiagotzea. 

» Bazterketaren baloraziorako foru-zerbitzua abian jartzea. 

 Haurrak eta nerabeak babestea: 

» Familia-harrera indartzea. 

» Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko programa, adingabekoei 

zuzenduta, indartzea. 

» Haur-babesgabetasuneko egoerak baloratu eta bideratzeko prozesua 

hobetzea. 

» Udalekin koordinatzeko sistema bat antolatzea. 

 

 Erakunde Publikoen Kudeaketa 

»  Kabiaren kudeaketa-sistema, estrategia eta egitura definitzea 

» Uliazpi: etxebizitza bat atontzea desgaitasuna duten adingabeentzat.  
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Halaber, Departamentuak 2017an beharrezko baliabideak edukiko ditu 2016-2020 Elkar-EKIN 

Gipuzkoako Gizarteratze Plana “bultzatzeko”. Gipuzkoa gizarte-desberdintasun txikieneko 

lurraldea izan dadin nahi dugu eta horixe du helburu, hain zuzen, plan berritzaile eta eraginkor 

honek, “kasu bakoitzaren” araberakoa eta, aldi berean, “globala jardueretan” denak. 

 

3. GIZARTE-POLITIKAKO DEPARTAMENTUARI EGINDAKO 

BESTE EKARPEN ZEHATZ BATZUK 

 

 

HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

 Gizarte-zerbitzuak. Inbertsioa, hobekuntza eta 

mantenimendua.  
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia 

183 plaza aurreikusi dira hainbat zentrotan. 

Ikusi proiektuei eta jarduera-ildoei buruzko 

atala 

 Laguntzak baliabiderik gabeko pertsonentzat Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia 

Ikusi proiektuei eta jarduera-ildoei buruzko 

atala 

 Birgizarteratzea, birlaneratzea... berriro 

sartzeko mota guztiak sustatzea 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia 

Ikusi proiektuei eta jarduera-ildoei buruzko 

atala 

 Mendekotasunerako zentroak eta 

adinekoentzako zentroak. Egoitzak…eta abar 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia 

Ikusi proiektuei  buruzko atala 

Mendekotasun-egoeretarako laguntza gehiago Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia 

 Departamentu honen aurrekontuaren zati 

handiena da 

Laguntzak/arreta adinekoentzat Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia 

Departamentu honen aurrekontuaren zati 

handiena da 

Baliabide soziosanitarioak eta egoitza-arlokoak 

arazoak dituzten pertsonentzat  

(mendekotasunak, arazo mentalak eta abar.)  

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusia 

 2017an  37 plaza berri aurreikusi dira 

gaixotasun mentaleko kasuetarako 

Gizarte-proiektuak (hirugarren adina, 

desgaitasuna)  
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Departamentuaren aurrekontuaren zati 

handiena da 

Ezintasunen bat duten pertsonen irisgarritasuna 

hobetu  
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

 Etxetek zerbitzua dugu xede horretarako. 

Zerbitzuak orientazioa, laguntza 

ekonomikoak eta produktuak hartzen ditu 

barne 
Elbarritu eta gaixo dauden pertsonak zainduz 

eta laguntza ekonomikoak emanez eta hauen 

jarraipen bat eginez  

Bai 52.546.880 € 

2016an baino 5,5 milioi euro gehiago 

mendekotasun-arloko laguntza 

ekonomikoetarako   
 Jarduketa: gizarte-zerbitzuak biztanleak 

zahartzearen ondorioz 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

Ikusi proiektuei eta jarduera-ildoei buruzko 

atala 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

aurreikusita 

 Neurriak hartzen hastea zahartzaroan arreta 

emateko, gero eta jende gehiago (tutoretzapeko 

etxebizitzak, egoitzak, ...)  

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Departamentuaren aurrekontuaren zati 

handiena da 

 Ezgaituentzat eta mendekotasun egoeran 

dauden pertsonentzako egiturak sendotzea 
Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Departamentuaren aurrekontuaren zati 

handiena da 

Etxebizitza gehiago antolatzea osasun 

mentalerako. Zentro soziosanitarioak  sortzea 

gizarte-bazterkeriako egoeran dauden 

pertsonentzat. Zentroen erabiltzaileek nahiz 

laguntzen onuradunek laguntzea baliabideen 

jasangarritasun ekonomikoa lortzen  

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

2017an 37 plaza berri aurreikusi dira 

gaixotasun mentaleko kasuetarako. 

Erabiltzaileek  bazterkeria-kasuetarako 

zentroak mantentzen lagundu ahal izateko, 

beharrezkoa litzateke Euskadi osorako lege-

aldaketa bat. Ikusi proiektuei eta jarduera-

ildoei buruzko atala  
Osakidetzarekiko koordinazioa osasun 

mentaleko arloan  
Bai - 

Etengabeko koordinazioa dago 

Departamentuaren Atal baten bidez 

Alkoholikoak laguntzeko programak Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Departamentuak hitzarmenak sinatu ditu  

IZAN, Agipad eta Caritas erakundeekin xede 

horretarako. 

Pentsioak eta alarguntza-pentsioak igo ditzatela  Bai 18.789.557 € 

Aldundiak kudeatzen dituen pentsioen 

igoerak Madrilen erabakitakoaren 

araberakoak dira. 
Programak  antolatzea kroniko bilakatutako 

bazterkeria sozialaren egoeran  dauden 

pertsonentzat, zeintzuk sostengurik gabe 

bizitzeko prest ez dauden, nahiz eta egoitzetan 

egon diren eta programa amaitu duten. 

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

 Programa horiek indartuko dira Elkar EKIN 

Planaren barruan,eta, bertan, "Housing 

First"motako esperientzia pilotu bat ere 

sartuko da 

Etorkinei eta ijitoei laguntzea bertara egiten Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Badaude horretarako programak 

Hainbat kolektiboren gizarte-kohesiorako 

politikak egin daitezen nahiko nuke: etorkinak, 

ezgaituak, eta abar  

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Orokorregia da aurrekontu-erantzun zehatz 

bat eman ahal izateko. Ikusi proeiktuei eta 

jarduera-ildoei buruzko atala. 

Gizarte-laguntzen control handiagoa.  Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Departamentuaren gizarte-laguntzek 

badute kontrolatzeko modua. 

Enplegua sustatzea gaixotasun larria duten  

baina lan egin dezaketen pertsonentzat  Bai  

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita 

Badaude horretarako programak 

  Albergetan dauden pertsonei lana aurkitzea Bai  

Berezko laguntza-ildoak daude kolektibo 

horien gizarteratzea eta laneratzea 

sustatzeko.  
Ahalegina egitea prestakuntza-ikastaro gehiago 

eskaintzeko laguntza soziosanitarioa ematen 

duten pertsonentzat, titulazio berriak, eta abar…  

Bai 

Laguntza-

ildoetan 

aurreikusita  

Aldundiak prestakuntza-plan bat dauka arlo 

horretako beharrez arduratzen diren 

langileentzat.  
Zahartze aktiborako plan bat,  Bizkaian bezala: 

diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko 

erroldatze-epeak egokitzea Eusko 

Jaurlaritzarena  eskuratzekoetara, gure 

eskualderako deia-efektua saihesteko, gure 

eskualdea eta Bizkaia mugakideak baitira 

Bai - 

Zahartze aktiborako planari dagokionez,  

bere ezarpena Etorkizuna Eraikiz planean 

garatzen ari da. 
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Bitartekaritza-agentziak sortzea gizarte- eta 

kultura-arloetanen  
Bai - 

Hitzarmenak ditugu bitartekaritzaz 

arduratzen diren erakundeekin (Gurutze 

Gorria eta beste batzuk) 
 Parkinson gaixotasunak jotako gaixoentzat 

laguntza gehiago behar dira, zerbitzu 

espezializatuak Donostian bakarrik  dituzte eta. 

Bai - 
ASPARGIrekin aritzen gara lankidetzan bere 

zerbitzuak hobetzeko 

 Langile gehiago adinekoen egoitzetarako Bai - 

Gipuzkoako egoitzetan dauden 

derrigorrezko langile-ratioak  Euskadiko 

gainerako lekuetan baino handiagoak dira 

Goierrialdean zentro espezializatuak zabaltzea 

Parkinson gaixotasunak jotako pertsonentzat  
Bai - 

Ez da aurreikusi mota horretako zentrorik 

zabaltzea, hala ere, ASPARGIrekin aritzen 

gara lankidetzan bere zerbitzuak hobetzeko.  

Alzheimer eta parkinson ikerketa zentro bat 

irekitzeko 
Bai - 

AFAGI sostengatzen dugu AUBIXA 

proiektuan. Ikerketa-zentroen sorkuntzan 

hainbat erakundek hartzen dute parte. 

 Azpiegiturak mugikortasun murriztua duten 

pertsonentzat  
Bai - 

Etxetek gure zerbitzuak laguntzen du 

etxerako irisgarritasunean, azpiegiturak oro 

har ez dira gure eskumenekoak 

Lana eta familia bateratzeko laguntzak Ez - 
Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa da, 

badaude laguntza horiek 

 Jaiotza bultzatzea Ez - 
Ez da Gizarte Politikako Departamentuaren 

eskumenekoa  
Familia ugarientzako laguntzak handitu eta 

hobetzea 
- - 

Aztertu beharko genuke zein hobekuntza 

izan daitekeen gure eskumenekoa 
Ezin gara joan guztiok modu berean motako 

planteamendu batekin, uste dut ondo aztertu 

beharko genituzkeela  ematen diren laguntzak, 

zeren eta ez da gauza bera jasotzen duen 

erretiratu bat eta 2400 €-ko pentsioa duena  

- - Ez da aurrekontu-auzia, iritzi orokorra da 

Pertsonari garrantzi handiagoa eman eta 

gutxiago azpiegiturei  
- - Ez da aurrekontu-auzia, iritzi orokorra da 

Gizarte zerbitzuak gehiegi kostatzen dira. 

Gainera, ez dute herritarrok bultzatzen aurrera 

egiteko, zerbitzu sozialekiko mendekotasuna 

baizik. Argi dago % 5 gutxiagorekin gizarte 

zerbitzuetan, nabarmen igo ditzakegu beste sail 

guztietako aurrekontuak  

- - Ez da aurrekontu-auzia, iritzi orokorra da 

DBE bertako gazteentzat  Ez - 
DBE eskuratzeko betekizunak Eusko 

Jaurlaritzaren eskumenekoak dira. 

Esperientziaren Eskola sustatzea (Debabarrena)  - - 

Ez da aintzat hartu aurrekontuan, baina 

proposamena aurkez daiteke Gizarte 

Ekintzarako Laguntza Planean 
Laguntzak jasotzen dutenak, lana egin dezakete 

ere bai, bolondres bezala ere  
- - 

Bolondres bezala egiten badute primeran, 

guk ez diegu oztoporik jartzen. 
Adinekoen arraila digitala murriztea IKTEi 

buruzko kanpaina gehiagoren bidez: 

informazioa, motibazioa eta prestakuntza. Eta 

kostuak murriztea, Europako argindarra eta 

telekomunikazio garestienak ditugu eta 

Ez - Ez da GFAren eskumenekoa 

Txartel urdinak kontrolatzea  Ez - 
Udalek eman eta kontrolatzen dituzte 

txartel urdinak 
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 DBE bezalako laguntzek soldata batek baino  

kopuru txikiagoa eman dezaten eta iraungipen-

data ere eduki dezaten 

Ez - 

DBEn betekizunak eta ezaugarriak Eusko 

Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren 

eskumenekoak dira  
Hezkuntza berezia ikastola publikoetan 

(sostengua eta prestakuntza zaintzaileentzat). 

Une honetan, gizarte-jokabidearen inguruko 

gaixotasunak (EDEE) diagnostikatu zaizkien 

umeekin bizi gara eta ez dago kontu-sail 

nahikorik ume horiei laguntzeko 

Ez - 
Hezkuntza publikoa, berezia barne, Eusko 

Jaurlaritzaren eskumenekoa da 

Beste herrialde batzuetan entzuten diren 

zaharren egoitza eta haurtzaindegien edo 

haurren elkar bizikidetzak interesgarriak dira  

Ez - 
Une honetan ez da aurreikusten horrelako 

proiekturik 

 Debako egoitzaren proiektua geldi dago.  El 

Pilar egoitzaren lanak azkartu behar dira 

honako pertsona hauei arreta emateko: alde 

batetik, mendekotasun egoeran daudenak eta 

mendekotasun handiko egoeran daudenak, 

Aldundiaren eskumeneko arloa dena, eta, 

bestetik, autonomoak direnak, udal-eskumeneko 

etxebizitza tutelatuak erabiliko dituztenak. 

Ez - 

Une honetan, beste eskualde batzuek dute 

mendeko adineko pertsonentzako egoitza 

berriak eraikitzeko lehentasuna. 

Ikerkuntza osasun mentaleko arloan Ez - Ez da GFAren eskumenekoa 

Zerbitzu publikoetan laguntzak - - Proposamena ez dago argi 

Eskualde-zentroak gaixotasun berriak artatzeko  - - 
Ez da ondo ulertzen zein gaixotasuni eta 

zein arreta-motari dagokien  

Aldundiak bere ardurapean  hartzea Eibarreko 

San Andres egoitza 
- - 

 KABIA erakunde autonomoan sartzekoa da, 

baina 2019. urtean, legealdi honetan 12 

egoitza integratzeko egutegiaren 

esparruan. 

 Mendekotasun-zentroetan mugikortasun 

murriztua duten pertsonak ere sartzea, umeak 

barne, nahiko nuke.  
- - 

Ahal den guztietan, umeek beren 

familiarekin bizi  eta eskolara joan behar 

dute, beharrezko laguntzak edukita (SAD, 

eguneko zentroa, denboraldi baterako 

egonaldiak, eta abar). Familiaren babesa ez 

duten kasuak salbuespenak dira  
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9. INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETARAKO 

DEPARTAMENTUA 

 

 Diputado: José Ignacio Asensio  

 

 rlorenzo@gipuzkoa.eus 

 

 

€ 2017rako aurrekontua: 23.758.423 €.  

▲ +% 11ko gehikuntza aurreko ekitaldiaren aldean 

» Departamentuaren helburuak: 

 Hiri-hondakinen kudeaketari erantzun integrala ematea, baliabideen erabilera 

eraginkor eta ekonomia zirkularrari buruz, Europako Parlamentuaren 2015eko 

uztailaren 9ko erabakia oinarri hartuta. 

 Europako zuzentarauetan ezarritako hondakin-hierarkia bermatzea: aurrea 

hartzea, berrerabiltzea, birziklatzea eta energia-balioztatzea.  

 Birziklapenaren  Gipuzkoako Klusterra eratzea, bertan, Administrazioarekin 

batera, industriak, unibertsitateak eta teknologia-zentroek parte har dezaten 

eta Ingurumena etorkizuneko politika ekonomikoen ardatz izan dadin  
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1. HERRITARREK AUKERATU ETA BALIOETSITAKO 

PROIEKTUAK 

 

 Agenda 21 garatzea: ekimen publiko zehatzak gauzatzea, Ingurumeneko 

politiken kudeaketaren arloan pedagogia-esperientziak garatzeko 

helburuz. 

 

 Kasu honetan, “Ekimen publiko zehatzak gauzatzea, 

Ingurumeneko politiken kudeaketaren arloan pedagogia-

esperientziak garatzeko helburuz” proiektua 766 pertsona 

parte-hartzailek aukeratu zuten, eta, beraz,  8 proiektu 

aukeratuenetako bat da.   

 

Zer egingo dugu? 790.510 €, jasangarritasunaren alde eta aldaketa klimatikoaren 

aurka aritzeko, Agenda 21en esparrutik. 

 

 Hauexek dira Departamentuaren helburuak:  

 

� Diru-laguntzei eutsiko diegu Tokiko Agenda 21en funtzionamendua hobetze aldera. 

� Hiruzpalau esperientzia bultzatuko ditugu partaidetza sustatzeko.   

�  Tokiko Agenda 21ek aurrera egitearen alde jokatuko dugu. 

�  2017an, hausnarketa-mintegi  bat egingo dugu Tokiko Agenda 21en inguruan. 

� Gobernantza-arloko esperientziei buruz kasu-azterketak egiteko asmoa dugu.  

 

 Halaber, programa honen funtzionamendua hobetze aldera, Tokiko Agenda 21en 

emaitzak aurkezteko ebaluazio-kanpaina bat burutu nahi dugu. Horretarako, Tokiko 



 

Orrialdea | 98  
 

Agenda 21en eta Tokiko Gobernantzaren inguruko adierazle-koadro baten kalkulua 

planteatzeaz gain, Gipuzkoan indarrean dauden jasangarritasun-adierazleak berriro 

aztertuko ditugu.  

 Era berean, gogora ekarri nahi dugu beste zenbait proiektu, hala nola, Gipuzkoa 

Naturaldia “GNat” edo Bioterra, Itsasfest…eta abar jasangarritasun-arloan 2017an 

burutzekoa den lanaren esparru barrukoak direla.  

 

 

2. LEHENETSITAKO JARDUERA-ILDOAK 

 

Ingurumena eta uraren kudeaketa: hondartzak garbitzea, esparru 

narriatuak leheneratzea, energia-eraginkortasuna, jasangarritasuna, 

hondakinak biltzea, uraren kalitatea, azpiegitura hidraulikoak. 

 Hondartzak garbitzea, esparru narriatuak leheneratzea, 

energia-eraginkortasuna, jasangarritasuna, hondakinak 

biltzea, uraren kalitatea eta azpiegitura hidraulikoak 

barnean hartzen zituen jarduera-ildoaren batezbesteko 

puntuazioa 5,20koa izan zen eta, horrenbestez,  bosgarren 

postuan sailkatu zen.  

 

Zer egingo dugu? Jasangarritasuna Gipuzkoaren nortasun-ezaugarri bihurtu.  

 

Bost dira Ingurumeneko Zuzendaritzak dituen proiektuak: Ingurumena; hondakinak eta 

hondartzak, ia 10,4 milioi euroko aurrekontudunak; jasangarritasuna; energia jasangarria,  

esparru narriatuak eta aldaketa klimatiko, 600.000 €. Hainbat jarduera aurreikusi dira arlo 

horietan gauzatzeko, besteak beste, ingurumen-inpaktuari buruzko azterlanak, jarduketak 

narriatuta dauden esparruetan edota ingurumen-arloko egokitasun-ziurtagiriak ematea.  

Ingurumenari eta Uraren Kudeaketari dagokienez, daukagun konpromisoak honakoak hartzen 

ditu barne:  
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 Hondartzak garbitzea: 1.816.550 €, Gipuzkoako hondartzak modu integralean 

kudeatzera bideratuta. 

 Esparru narriatuak leheneratzea: 561.735 € gure lurraldeko esparru narriatuak beren 

onera ekartzeko, gipuzkoar guztiontzat berriro ere erabilgarri izan daitezen.  

 Energia-eraginkortasuna eta jasangarritasuna: 1.956.299 €, Gipuzkoan energia 

jasangarria sustatzeko erabiliko direnak. 

 Hondakinak biltzea: 8.623.129 €, hondakinen kudeaketaren arazoa behin betiko, eta 

ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren jasangarritasun-irizpideei jarraituz, 

konpontzera bideratuta.  

 Uraren kalitatea: 1.038.230 €-ko inbertsioa, uretako ekosistemak hobeto ezagutu eta 

beren leheneratze morfologikoa lortzera bideratuta. 

 Azpiegitura hidraulikoak: 5.585.753 €, ura hornitzeko sistemen bermeak indartzeko 

eta hondakin-uren saneamendua osatzeko. 

 

2015-2019 KUDEAKETA-PLAN ESTRATEGIKOA 

2015-2019 Kudeaketa Planari jarraituz,  Departamentua honakoak lortzeko helburuz aritzen 

da:  

� Hondakinen Kudeaketaren arazoa behin betiko konpontzea, ekonomiaren gizartearen 

eta ingurumenaren jasangarritasun-irizpideei jarraituz. 

� Ura hornitzeko sistemen bermeak indartzea.  

� Hondakin-uren saneamendua osatzea. 

� Lankidetza-erakunde bat sortzea birziklapen- eta berrerabilpen-arloan. 

� Gipuzkoako hondartzak era integralean kudeatzea. 

GIPUZKOA  ALDAKETA KLIMATIKOAREN AURKA 

 

 Aldaketa klimatikoaren aurka dugun estrategiak 2050, Klima Estrategiako Mahaian du 

oinarri eta honako jarduerak hartzen ditu barne:  

 

 Hainbat jarduera egingo dira, hala nola, eraikin publikoetan eraginkortasun 

energetikoa hobetu nahiz energiaren eskaera kudeatzea eta foru-eraikinetan energia 

berriztagarriak bultzatzea. 
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 Energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien irizpideak sendotzea hiri-

esparruan, “zero isurketa” helburu duen eraikuntzarantz aurrera egiteko. 

 Aldaketa Klimatikoaren aurkako Borrokarako Behatokia sortzea, baita Aldaketa 

Klimatikoaren aurkako Borrokarako Lurralde Mahaia ere.  

 Horrez gain, unibertsitatearen arloan hitzaldiak eta mintegiak antolatuko dira gai honi 

buruz. 

 

 

3. INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO 

DEPARTAMENTUARI EGINDAKO BESTE EKARPEN ZEHATZ 

BATZUK  

 

HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Hondakinen kudeaketa integrala Bai 8.623.129 € 

Hondakinen kudeaketaren arazoa behin 

betiko konpontzea, ekonomiaren, 

gizartearen eta ingurumenaren 

jasangarritasun-irizpideei jarraituz 

 

Eremu kutsatuak garbitzea (Oarsoaldea 

adibidez)  
Bai 561.735 € 

Jarduketak aurreikusten ditugu eremu 

narriatuetan egiteko  

Zaborra birziklatzeko era egokiagoak 

gustatuko litzaizkidake  
Bai 1.189.000,00 € 

Bilketa eta banaketa selektiboen ratioak 

handiagotzea, baita ondorengo 

berrerabilera, birziklapen eta balioztatze-

prozesuenak ere: 

– Hondakinak tratatzeko azpiegiturak 

ezartzea Gipuzkoan. 
– Hondakinen birziklapenean aurreratua 

den industria-sare bat sustatu eta 

Gipuzkoan ezartzea:  proiektu europarren 

laguntza 
–  I+G+B  bultzatu eta sustatzea 

hondakinen arloan: ikertzaile 

gazteentzako bekak, hondakinen balioa 

nabarmentzeko konponbideak bila aritu 

daitezen. 

 Kanbio klimatikoaren aurka jarraitzea.   Bai 375.000,00 € 

ALDAKETA KLIMATIKOARI AURRE 

EGITEKO 2050 EUSKAL ESTRATEGIAREN 

HELBURUAK 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

1. Helburua. Karbono gutxiko eredu 

energetikoaren aldeko apustua egin 

2. Helburua. Isurpenik gabeko 

garraiorantz 

3. Helburua. Lurraldearen 

eraginkortasuna eta erresilientzia 

areagotu 

4. Helburua. Ingurunearen erresilientzia 

handitu 

5. Helburua. Lehen sektorearen 

erresilientzia handitu eta emisioak gutxitu 

6. Helburua. Hiri hondakinen sorrera 

gutxitu eta tratamendurik gabe zero 

isurtzea lortu 

7. Helburua. Arriskuei aurrea hartu 

8. Helburua. Berrikuntza, hobekuntza eta 

ezagutza transferentzia sustatu 

9. Helburua. Euskal Administrazio Publiko 

erantzule eta eredugarria Aldaketa 

Klimatikoari dagokionez 

 

Lurzoru naturalaren galera eragiten duen 

edozein proiektu ekidin - Ingurumen naturala 

beste gauza guztien gainetik babestu (lurra, 

ura, itsasoa)  

Bai 
Aurrekontuetan 

aurreikusia 

Prozesu biologiko eta geologiko 

erregulatzaile gisa, natura-ekosistemen 

funtzio-aniztasuna bultzatuko dugu, eta 

espezie eta habitat zaurgarriak 

leheneratuko ditugu. 

– Diagnostikoa aldaketa klimatikoarekiko 

zaurgarritasunaren ikuspuntutik  

– Inbentarioa: Gipuzkoako egoera 

erresilientziaren aldetik, jarduketa-

eremuak 

Ingurumen kontzientziazioa eta 

sentsibilizazioa sustatu  
Bai 

Tokiko Agenda 21 

eta Eskolako 

Agenda 

programen 

ebaluazioa 

140.000,00 € 

Tokiko Agenda 21 

eta Eskolako 

Agendari diru-

laguntzak 

510.000,00 € 

Gipuzkoa 

Naturaldia 

109.000,00 € 

Jasangarritasuna Gipuzkoaren nortasun-

ezaugarri 

bihurtzea, eta helburu horretan 

lurraldeko herritar, erakunde nahiz 

egitura ekonomiko eta sozial guztiak 

sartzea 

 

Garapen jasangarria Bai 

Azterlanak eta 

proiektuak 

281.000,00 € 

Eraikuntzen 

birgaitze 

energetikoa 

1.042.952,00 € 

Jasangarritasuna Gipuzkoaren nortasun-

ezaugarri 

bihurtzea, eta helburu horretan 

lurraldeko herritar, erakunde nahiz 

egitura ekonomiko eta sozial guztiak 

sartzea 
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Diru-laguntzak 

134.000,00 € 

Energia-

pobreziaren 

Behatokia 

50.000,00 € 

Energiaren 

Eskualde Planak 

bultzatzea 

300.000,00 € 

Beste batzuk 

10.000,00 € 

 Garrantzitsua litzateke aldaketa 

klimatikoaren arloan baliagarriak diren eta 

ingurumena sustatzen duten proiektuak 

barnean sartzea. Herritarrak partaide izanda. 

Bai 375.000,00 € 

ALDAKETA KLIMATIKOARI AURRE 

EGITEKO 2050 EUSKAL ESTRATEGIAREN 

HELBURUAK 

1. Helburua. Karbono gutxiko eredu 

energetikoaren aldeko apustua egin 

2. Helburua. Isurpenik gabeko 

garraiorantz 

3. Helburua. Lurraldearen 

eraginkortasuna eta erresilientzia 

areagotu 

4. Helburua. Ingurunearen erresilientzia 

handitu 

5. Helburua. Lehen sektorearen 

erresilientzia handitu eta emisioak gutxitu 

6. Helburua. Hiri hondakinen sorrera 

gutxitu eta tratamendurik gabe zero 

isurtzea lortu 

7. Helburua. Arriskuei aurrea hartu 

8. Helburua. Berrikuntza, hobekuntza eta 

ezagutza transferentzia sustatu 

9. Helburua. Euskal Administrazio Publiko 

erantzule eta eredugarria Aldaketa 

Klimatikoari 

dagokionez 

Energia berriztagarriak  Bai 

Eraikinen 

birgaikuntza 

energia- 

eraginkortasunaren 

irizpideen arabera 

1.042.952,00 € 

Diru - laguntzak / 

134.000,00 € 

Energiaren 

Eskualde Planak 

sustatzea 

300.000,00 € 

Jasangarritasuna Gipuzkoaren nortasun-

ezaugarri bihurtzea, eta helburu horretan 

lurraldeko herritar, erakunde nahiz 

egitura ekonomiko eta sozial guztiak 

sartzea. 

 

Baliabide gehiago bideratzea hondartzetara Bai 1.816.550 € 
Gipuzkoako hondartzak modu integralean 

kudeatzea 
Nuarbe Auzoa, Urrestilla: ez dago ur 

edangarririk.  
Bai - 

Zerbitzu teknikoak aztertzen hari dira 

konponbidea.  
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HERRITARREN EKARPENAK 

 

 

AURREKONTUAN 

SARTUTA 
ZENBATEKOA 

 

ERANTZUNA 

 

Errauskailua ezartzeko aurkakotasuna - - 

 Gipuzkoako Ingurumen Gunearen 

eraikuntza, 1. fasea, oinarritzen da, eta 

aldi berean garatzen du,  indarrean 

dagoen sektore- eta lurralde-planifikazioa 

(abenduaren 23ko 7/2008 Foru Araua, eta 

uztailaren 21eko 24/2009 Foru Dekretua). 

Guneak beharrezko baimen eta lizentzia 

guztiak dauzka.  
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VI.  2017KO AURREKONTUEN LABURPENA 

 Gizarte Politikako Departamentua nabarmendu da 2017rako aurrekontu-

hornidura handiena duen arlo gisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bide Azpiegituretako Departamentuak izan du aurrekontu-gehikuntza 

handiena 2016. urtearen aldean 
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VII. ONDORIOAK 

Ondoren, laburki aurkeztuko ditugu Aurrekontuetan aurreikusten diren ekintzak 

Proiektuetarako zein Jarduera Ildoetarako, 2017ko Aurrekontu Irekiak prestatzeko 

prozesuaren partaideek egin zuten lehenespenaren arabera.  

 PROIEKTUAK 

 

1. MENDEKOTASUNERAKO ZENTROAK: Gizarte Politikako Departamentuak, 

2017an,  183 plaza berri sortuko ditu egoitzetan, eguneko zentroetan eta 

etxebizitzetan hainbat kolektibotako pertsonak hartzeko, hala nola, adinekoak, 

funtzio-aniztasuna duten pertsonak, gaixotasun mentalak dituztenak edota 

gizarte-bazterkeria izateko arriskua dutenak. 

2. TXEKIN eta EMEKIN: Ekonomia Sustapeneko Departamentuak, TXEKIN 

proiektuaren bidez, zerbitzu-mailegatzaile diren pertsonak/erakundeak 

homologatuko ditu, Gipuzkoako herritarrei begira, erabilerraztasunean 

sakonduko du eta, azkenik, tresna eta informazio garrantzitsuak garatuko ditu 

erabakiak hartzeko prozesuetan erabiltzeko. Orain arte, Departamentuak 362 

enpresaren sorrera bultzatu du.  

Halaber, EMEKIN proiektuari esker, Departamentuan egingo dugu lan 

emakumeek Gipuzkoako enpresetan sartzeko erraztasun handiagoak izan 

ditzaten. Horretarako, laguntza profesionalizatua emango dugu eta 

berdintasun handiagoko gizarte kohesionatuagoa helburu duen  programa 

ikusarazi, sozializatu eta ebaluatu egingo dugu.  

3. IRUZURRAREN AURKAKO BORROKARAKO PROGRAMA: Ogasun eta Finantza 

Departamentuak baliabideak bideratuko ditu 45 profesional kontratatzeko 

iruzurraren aurkako borrokan aritu daitezen eta 300.000 € gehiago erabiliko ditu 

informatika-euskarriak garatzeko.  

4. AGENDA 21EN GARAPENA: Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako 

Departamentuak diru-laguntzei eutsiko die Tokiko Agenda 21en 

funtzionamendua hobetzeko helburuz. Era berean,  hiruzpalau esperientzia 

bultzatuko ditu  partaidetza sustatzeko,  Tokiko Agenda 21ek aurrera egitearen 

alde jokatuko du, 2017an hausnarketa-mintegi bat egingo du Tokiko Agenda 
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21en inguruan eta  gobernantza-arloko esperientziei buruz kasu-azterketak 

egingo ditu. 

 

5. NEKAZARI GAZTEENTZAKO ENPRESAK: Lehenengo sektorea biziberrituko dugu  

nekazari gazteentzat aukera berriak sortuz, zehazkiago, zenbait baserri-

ustiategitan garatzekoak diren 19 proiektu finantzatuz. Horrez gain, gazteei 

lagunduko diegu ustiategien titulartasuna euren eskuetara errazago igaro 

dadin,  prestakuntzan egingo dugu indar eta lursailak lortzea edota dauden 

ustiategietara gazteak sartzea ahalbidetzen duten formulak bilatuko ditugu 

gogotsu. 

6. 4.0 INDUSTRIA ETA TAILERRAK: Ekonomia Sustapen, Landa Ingurune eta 

Lurralde Orekako Departamentuan lan egingo dugu Gipuzkoako enpresak 

eraldatzeko eta ekoizpen-jarduera 4.0 industriara egokitzeko. Horretarako, 

fabrikazio aurreratuko zentro berriak sustatuko ditugu eta abangoardiako 

ekipamenduak nahiz teknologiak hedatzen lagunduko dugu. 

7. MUGIKORTASUN JASANGARRIA: bizikleta-bideen sarea Gipuzkoa osoan 

hedatzen jarraituko dugu. Guztira, 294,1 kilometro osatu dira Bidegorrien Foru 

Sarean eta Bizikleta Bideetako sektore Planean aurreikusitakoen ia % 50 lortu 

dira. Departamentuan, mugikortasun jasangarriaren alde jokatzea erabaki dugu, 

eta, arlo horren barruan, gipuzkoarrei nahiz bisitariei eman nahi diegu aukera 

bizikleta erabiliz lurraldean zehar mugi daitezen. Horregatik, 2016an lau tarte 

berri egin ziren eta 2017an norabide horretan jarraituko dugu aurrera. 

8. UDALEKUAK NATURAN, KIROLAK ETA KULTURA: Udalekuak 2017 (1065 plaza) 

eta  Gazte Oporraldiak 2017 (357 plaza) proiektuei esker, 2017ko udan abian 

jarriko ditugu udalekuak naturan, kirola eta kultura izeneko oporraldiak. Horrela, 

umeek naturarekin duten harremana sustatuko dugu, partaidetza-jokoak egingo 

ditugu, bizikidetza bultzatuko dugu, aisialdi hezigarri baten bidez gozatzeko 

aukera bermatuko dugu eta euskara sustatuko dugu, bai parte-hartzaileen 

artean komunikatzeko tresna gisa bai kultura-bereizgarri identitario gisa. 

Aurreko guztiaz gain, tokiko kultura eta tradizioak ikastea lortuko dugu eta 

lankidetzan, adiskidetasunean eta berdintasunean oinarritutako harremanak 

bultzatuko ditugu, estereotipo zein jarrera diskriminatzaileak gaindituz. 

9. LANGILEEN PARTAIDETZA: Gobernantzarako eredu estrategiko bat abian 

jarriz, hainbat eragile inplikatuko ditugu langileentzat (ETE bereziki) eta gure 

lurraldearentzat onura handiak ekarriko dituzten partaidetza prozesuetan: 
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eragile ekonomikoak, sozialak eta lurraldeko eragileak, ezagutza-eragileak eta 

enpresetako langileak.  

10. KULTURA-BONUA: berriro jarriko ditugu Kultura Bonuak salgai 2017ko 

abenduan. Ekintza horren bidez hurbileko merkataritzaren, eta oro har 

Gipuzkoa osokoaren, alde jokatuko dugu, hemen ekoiztutako kulturaren 

kontsumoa bermatuko dugu eta kulturaren arloko euskal ekoizpena eta 

sorkuntza bultzatuko ditugu. Kultura Bonuak erabiliz, kultura-produktuak eta 

zuzeneko ikuskizunetarako sarrerak erosi ahal izango dira. 

11. BESARKADAK: Proiektu honen bidez lagunduko dugu Gipuzkoara bizitzera 

datozen errefuxiatuek eta migratzaileek dituzten -eta agian dituztela ere ez 

dakite- gaitasunak azalarazten (kognitiboak emozionalak, teknikoak, sozialak…). 

Horrenbestez, errefuxiatuei dagokienez, hauexek dira gure helburuak: 

errefuxiatuak ikusarazten laguntzea, beren gaitasunak, ezagutzak eta 

esperientziak aitortzea eta dituzten behar praktiko eta estrategikoei elkarrekin 

erantzuna eman ahal izateko aurrera egitea. Truke horiek kulturartekotasuna 

eta pertsonen arteko hurbilketak sustatu nahi dituzte, aniztasunari buruzko 

estereotipo eta aurreiritzietatik haratago.  

12.  BIZIKIDETZA LANTZEN: Bizikidetza Lantzen programan Giza Eskubideen arloa 

pedagogikoki landuko dugu. Horretarako, aurreko urteetako diru-laguntzak 

mantenduko ditugu, eta horiek eskatu nahi dituzten udalek ezinbestean 

ondorengo baldintza bete beharko dute: proposatu ditugun sei ardatzetako 

lehenengoa sartzea urteko lan-egitasmoan. Halaber, udalerrietan foru-

inplikazioa gauzatzeko estrategia bat ere edukiko dugu: hainbat arrazoi direla 

eta, ez egitasmorik, ez aldizkako ekintzarik garatzeko asmorik ez duten udalen 

kasuan, Foru Aldundia prest egongo da udalerrian aldizkako ekintzak garatzeko, 

Bizikidetzaren eta Giza Eskubidetarako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez.  

13. ANTZUOLA-BERGARA TARTEAREN OBRA: Bide Azpiegituretako 

Departamentuaren proiektuen barnean, BIDEGI Foru Erakunde Publikoak tartea 

amaitzeko beharrezko lanak burutuko ditu eta 25 hilabeteko epea aurreikusi 

da horretarako. Planifikatu den kapazitate handiko sarea, Gipuzkoako 

biribilgunea ere deitua, osatzeko falta den azken tartea da. 

14. JAKITUN: Jakitun proiektuaren helburua da lurralde osoan berdintasun-arloko 

prestakuntza, modu koordinatu eta bateratuan, sendotzea. Horretarako 

hainbat xede zehaztu dira: askotariko publiko batentzat berariazko programa 

bat diseinatzea eduki bateratuak islatzeko, berdintasun-arloko prestakuntzara 
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bideratzen diren baliabideak optimizatzea, lurralde osoan berdintasun-arloko 

oinarrizko prestakuntza gidatuko duten irizpideak adostea, Gipuzkoako 

herritar guztiek berdintasun-arloan oinarrizko prestakuntza jaso dezaten 

lortzea eta emakume eta gizon guztien artean berdintasuna gauzatzea.  

Zenbait udalerrirekin lehenengo harremana eduki ostean, proiektua, une 

honetan, 2. fasean dago, diagnostikoa eta laguntza teknikoa egiteko fasean, 

alegia.  

15.  ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA: Gobernantza eta Gizartearekiko 

Komunikazioko Departamentuak bideak jarriko ditu hiru urteko epean 

herritarrek Aldundiko edozein izapide modu elektronikoan egin ahal izateko, 

honakoak barne: lizitazio elektronikoa, diru-laguntzak, sarrera eta irteeren 

erregistroa, funtzionario gaituen erregistroa, digitalizazio ziurtatua, 

ahalordetzen erregistroa eta egoitza elektronikoa.  

16.  LEIHATILA EUROPARRA: Gobernantza  eta Gizartearekiko Komunikazioko 

Departamentuak abian jarriko du, era berean, bulego birtual bat, erakundeek 

proiektu zein fondo europarrak eskura ditzaten aholku eman eta laguntzeko 

asmoz. 

 

 

 

 JARDUERA-ILDOAK 

 

1. GIZARTE-ZERBITZUAK: Gastatzen diren 4 eurotik 3 bideratuko dira diru-

laguntzetara, eta pertsonako 508 € gastatuko ditugu, 2016an baino 28 € gehiago. 

Horrela, gizarte-zerbitzuen kalitatea, antolamendua eta estaldura hobetuko ditugu, 

foru-eskumeneko  zerbitzuak egokituko ditugu oraingo zein etorkizuneko eskaeraren 

aldaketetara eta, azkenik, erakunde guztiekin, udalekin, batez ere, koordinazioan eta 

lankidetzan arituko gara gizarte-zerbitzuei buruzko Legea garatzeko. 

2. ZERGAK, ZORRA ETA IRUZURRAREN AURKAKO BORROKA:  2017rako lehentasunezko 

zenbait helburu ezarri ditugu, hona hemen: zerga-iruzurra saihestea eta jarraitzea, 

baliabide publikoak modu eraginkorrean kudeatzea, zerga-betekizunen betetze-

maila hobetzea, zerga-sistema desberdintasun aurkako tresna bilakatzea, arauak 

egiteko gaitasuna garapen ekonomikoaren, enpleguaren eta ongizatearen zerbitzura 

jartzea,  herritarrei eskainitako kalitate-mailetan aurrera egitea eta Administrazio 
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modernoaren erreferentzia izatea emandako arretan eta zerga-iruzurraren aurkako 

borrokan. 

 

3. ENPRESA-LEHIAKORTASUNA ETA BERRIKUNTZA: 2017an, aberastasuna modu 

jasangarrian sortzea eta pertsonen ongizatea bermatzen dituen Gipuzkoa bultzatuko 

dugu. Gure konpromisoa betetze aldera ondorengo ekintzak gauzatuko ditugu:  

enpresen lehiakortasuna bultzatzea, enpresa-jokabide aurreratu eta jasangarriak 

sustatzea, gure politika ekonomiko eta industrialaren nortasun-ezaugarriak 

sendotzea eta giltzarri diren sektoreak identifikatzea, gure lurraldean apustu 

estrategikoak egin ahal izateko. Horri guztiari esker, aberastasuna modu jasangarrian 

sortzea eta pertsonen ongizatea bermatzen dituen Gipuzkoa bultzatuko dugu.  

Turismoari dagokionez, izan den gehikuntzak egokitu nahi ditu foru-erakundearen 

aurrekontuak Gipuzkoako ekonomian (BPGren % 7,2) eta enpleguan gero eta 

protagonismo handiagoa duen errealitate ekonomiko batera, turismoaren 

errealitatera, hain zuzen. Egokitzapen hori turismoaren jasangarritasunaren aldeko 

estrategia argi baten bidez egin nahi da. Izan ere, turismo masifikatuaren ereduak eta 

jokabide predatzaileak  saihestu nahi dira politika zehatzak erabiliz: lurraldearen 

kohesioan, turismo-fluxuen banaketan, gizarte-kohesioan eta urtaro jakinei lotuta ez 

dagoen turismoan eragina duten politikak.  

4. HERRITARRAK:  

� Herritarren partaidetza: Apustu irmoa egingo dugu partaidetzaren alde gure 

gizartean, Gobernantza Ona gauzatzeko bide gisa.  Horretarako, Gipuzkoan 

herritarren partaidetza arautuko duen Dekretua onartuko dugu, partaidetza-

prozesuak bultzatuko ditugu, esperientziak sistematizatuko ditugu, informazioa 

eskainiko dugu, inbertsioak bideratuko ditugu herritarrek eta elkarteek foru-politika 

publikoetan parte har dezaten. Horrez gain, eta beti helburu bera oinarri, kultura 

gizarteratuko dugu, udalekin lankidetza hertsian egingo dugu lan eta  erakundeak 

sortuko ditugu baterako prestakuntza hainbat arlotan bultzatzeko: partaidetza, 

aholkularitza, praktika onak, topaketak eta, azkenik, partaidetzaren inguruko lan 

teknikoa.  

� Garapenerako lankidetza: 2017ko ekitaldian, Garapenerako Lankidetzako 

Fondoari zuzendutako kontu-sailak handitu dira eta, ondorioz, lurraldeko GKE-ei 

zuzendutako fondoak ere. Horrez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak NBEk garapen 

arloan proposatzen duen estrategia berria abiaraziko du. Izan ere, estrategia horrek  

gizarte-aktore guztien inplikazioa aldarrikatzen du hazkunderako dinamika batean, 
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desparekotasun gutxiagoko mundu jasangarriago eta justuago bat posible egingo 

duen jokabide-dinamika batean, alegia. Berritasun gisa, 2017an, funtsezko 6 

hitzarmen sinatuko ditugu  gure lurraldeko zenbait eragilerekin. Era horretan, 

konplizitatea lortu nahi dugu hainbat sektore eta jarduera-arlotan bereziki 

nabarmenak diren eragileekin (kirola, zentro teknologiko eta zientifikoak, kultura 

baita gastronomia ere),  garapen-politiketan inplikatuko dituzten  proiektu 

bateratuak aurrera eramateko.  

� Euskara, genero-berdintasuna, komunikazioa, bizikidetza eta giza eskubideak:  

• Euskara: Hizkuntza-berdintasuna lortzea da Departamentuaren xedea. Hori 

dela-eta, hainbat diru-laguntza ematen dizkiegu, beren lan-esparruetan,  

hizkuntzaren sustapenaren alde aritzen diren erakunde publiko zein 

pribatuei, baita elkarteei, irabazi asmorik gabeko erakundeei, fundazioei…ere. 

Departamentu guztiek dauzkate gure xede nagusia erdiesteko planak eta 

batzordeak, eta, horrez gain, ALET programa hartzen dute barne, 

administrazioan euskararen normalizazioa lortu nahi duena. Azkenik, 

nabarmentzekoa da Hizkuntza Berdintasunerako Zuzendaritzako langileen 

zeregin nagusietako bat euskara administrazio publikoetan sustatzeko 

eginkizunei lotzen zaiela. 

• Berdintasuna: Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duen jarduera oro 

bideratzen da beti eremu guztietan emakumeen eta gizonen eskubideekiko 

begirunearen alde. Diputatu Nagusiaren Arloaren Berdintasunerako 

Zuzendaritza Nagusia daukagu. Zuzendaritza horrek funtsezko helburu du 

foru-politika publikoen definizioan, gauzatze-prozesuan eta ebaluazioan 

genero-ikuspuntua txertatzea, Gipuzkoako lurralde historikoan emakumeen 

eta gizonen artean zinezko berdintasun erreala lortze aldera. Halaber, 

Etorkizuna Eraikiz programaren barruan hainbat fondo gordetzen dira 

enpresan aukera-berdintasuna sustatu eta lana eta familia bateratzea 

ahalbidetzeko helburuz. Horrez gain, Kontziliazio Planari lotutako ekintzak 

gauzatzen dira.  

• Bizikidetza eta Giza Eskubideak: Sinatutako hitzarmen guztietan  (Donostiako 

Giza Eskubideen XV. zinemaldia, Baketik Fundazioa, SOS Arrazakeria elkartea, 

eta abar) eta emandako diru-laguntza guztietan  txertatzen dira giza 

eskubideen inguruko hedapena eta sentsibilizazioa, horiexek baitira 

zuzendaritza nagusi horren xede behinenak. Bizikidetzari, oroimen 

historikoari eta giza eskubideei dagokienez,  udalekin eta elkarteekin batera 
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egiten da lan, eta, horrez gain, zuzendaritzak berak sustatutako zuzeneko 

ekintzak burutzen dira. 

5. INGURUMENA ETA URAREN KUDEAKETA: Departamentuak Ingurumenaren eta 

Uraren Kalitatearen arloan eman nahi duen bultzadak honako ekintzak ditu barnean: 

hondakinen kudeaketaren arazoa behin betiko konpontzea, ekonomiaren gizartearen 

eta ingurumenaren jasangarritasun-irizpideei jarraituz, ura hornitzeko sistemen 

bermeak indartzea, hondakin-uren saneamendua osatzea, lankidetza-erakunde bat 

sortzea birziklapen- eta berrerabilera-arloan eta Gipuzkoako hondartzak era 

integralean kudeatzea. Horrez gain, Aldaketa Klimatikoaren aurka, asmo handiko 

jarduketak aurreikusi dira 2050, Klima Estrategiako Mahaia oinarri. 

6. MUGIKORTASUN JASANGARRIA: Herritarren mugikortasun jasangarriaren arloan 

aurrera egingo da bidegorri berriak garatuz eta bizikletaren erabilera bultzatuz.  Zentzu 

horretan, mugaz gaindiko lankidetza-lanak ere burutuko dira gure lurraldeko bizikleta-

bideen sarea handitzeko. Bestalde, Departamentuak jarraituko du apustu irmoa egiten  

Lurraldebusen alde, Lurralde Historikoko udalerriak elkarren artean lotzeko. Izan ere, 

horren erabilera sustatzen du  MUGI programaren bitartez, eta orain,  2017tik aurrera 

gaueko zerbitzuaren ordutegia zabalduz.  

7. GARRAIO-AZPIEGITURA: Errepideen mantentze-lanek osatzen dute aurrekontuaren 

ehuneko handiena hartuko duen kontu-saila. Modu horretan,  Antzuola – Bergara tartea 

burutzeaz gain, kopuruaren gehikuntza aurreikusi da honakoei ekiteko: premiazko 

inbertsioak, prebentzio-lanak eta konponketak, bide-zorua berriztatzea, zabaldegiak 

hobetzea, zarataren aurkako jarduketak, eraginkortasun energetikoa, segurtasuna eta 

biribilguneak eraikitzea, besteak beste.   

8. KULTURA, GAZTERIA ETA KIROLAK: Gordailua eta Museoak programa burutuko da, 

ikerketa egiteko eta erakusketa-proiektuak sortzeko zentro bilaka dadin. Halaber, 

Liburutegia, kultura sustatu eta hedatzea programa areagotuko da eta barnean sartuko 

dira Lurraldeko talde eta plataforma kulturalei zuzendutako laguntza-ildoak, baita 

liburutegien arteko bateratasuna eta udaletako kultura-zentroetarako inbertsioak ere. 

Era berean, zinema-eskola berri bat jarriko da abian Tabakaleran, eta behin betiko 

bultzada emango zaio Lekuonako arte eszenikoen sorkuntza-zentroari. 

Krisi ekonomikoak eragindako murrizketen ostean,  Ondare Artistikoaren kontserbaziorako 

zuzkidura bikoiztu egin da 2017an, honako hauei egindako ekarpenak handitzearen 

ondorioz: Eresbil, Aranzadi, zaharberritze dokumentalerako programa berriak, fondoen 
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erosketak, digitalizazioa eta katalogazioa, ondarea zaharberritzeko laguntzak eta 

arkeologia-jarduerak. 

Gazteria-arloko  inbertsioak ere gehikuntza handia izango du aurrekontuan, batez ere, 

honako hauei dagokienez: udalekin lankidetzan gauzatzen diren programak, gazteen 

talentuari eman nahi zaion bultzada edota Izango Zara beka-programa. 

Kirol-arloak  neurrizko gehikuntza izango du aurrekontuan. Abian jarriko dira, besteak 

beste, errendimenduko kirolari gazteei laguntzeko programak, kirola egiten jarraitzeko 

aukera eduki dezaten, eta Kirolgi,  emakumezkoen kirolari eta  emakumeen lehen mailako 

taldeei egiten zaizkien ekarpenak areagotzeko programa. Horrez gain, kirol-

ekipamenduak berritzeko planak abiaraziko dira, lehendik dauden kirol-ekipamenduak 

berritu, ordezkatu edota hobetzea jarduera-ardatz izango dutenak. 

10. NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA MENDIAK: Lurraldeko baso-sektorea 

dinamizatzeaz gain, mendiko larreen eta natura-eremuen kontserbazioa sustatuko 

da. Halaber, Gipuzkoako flora eta fauna kontserbatzea helburu duten proiektu 

europarretan hartuko da parte.  

 

10 . LURRALDE OREKA 

� Udalerri txikiei laguntzea: 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan 

garatuko dira hainbat zerbitzu, hala nola, landa-bideak hobetzeko planari 

jarraipena ematea, lurraldearen sare elektrikoa eguneratzea eta  banda ultra-

azkarra lurraldeko landa-ingurunean zabaltzea. 

� Hiri-berroneratzea, lurzoruaren kudeaketa eta lurraldearen antolaketa: 

Departamentuak, 7,8 milioi euro inbertituko ditu lurraldearen antolaketan eta 

sustapenean. Helburu estrategiko gisa Pasaialdea nabarmendu beharra dago. 

Eremu hori erabat berroneratzea da jardueraren ardatza. Asmo hori betetzeko, 

inbertsioei eutsiko zaizkie eta Portuaren Plan Berezia landuko da, baita 

Pasaialdeko udalerrien biziberritze ekonomiko eta soziala lortzeko estrategia ere. 
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 HERRITARREN EKARPENAK 

 

Departamentuek banan-banan ari dira itzulketa ariketa egiten, 2017ko Aurrekontu Irekietarako 

partaidetza-prozesuan zehar onartu diren galderei, ekarpenei, iradokizunei eta gomendioei 

erantzuna emanez. 



 

 

 

 

 

 

 

 


