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TXOSTEN HONETAN DESKRIBATZEN DIRA 2018KO AURREKONTU IREKIEN
PARTAIDETZAZKO EKIMENAREN ONDOREN GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIAK HARTU DITUEN KONPROMISOAK.
ONDORENGO ORRIALDEETAN IKUSI AHAL IZANGO DIRA FORU
ERAKUNDEAK DATORREN EKITALDIRAKO AURREIKUSI DITUEN
PROIEKTUAK ETA POLITIKAK, BAITA PROZESUAN ZEHAR GIPUZKOAKO
HERRITARREK EGINDAKO PROPOSAMEN, IRADOKIZUN ETA EKARPENEI
EMANDAKO BANAN-BANAKO ERANTZUNA ERE.
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Gipuzkoaren gaurko eta biharko beharrei
erantzutea dute helburu 2018ko aurrekontuek
Gaurko eta biharko erronka eta beharrei erantzutea. Horixe du ardatz Gipuzkoako
Foru Aldundiak 2018rako aurkeztu berri duen aurrekontu proiektuak. “Baliabideetan hazi
egin gara, baina gure bideorriari eusten diogu eta, gainera, gauzatzen hasi gara gaurtik
biharko Gipuzkoa eraikitzeko estrategia”. Zentzu honetan, nabarmendu du 10,4 milioi euro
bideratuko direla Aldundiaren agenda politika berria exekutatzen hasteko, Etorkizuna
Eraikiz programaren barnean kokatzen den ekimena. Horrela, zibersegurtasun industrialeko
zentroarentzako 1,5 milioi euroko zuzkidura aurreikusten da datorren urterako, eta beste
horren beste bideratuko da bai zahartzaroa eta mendekotasunaren arretan erreferente
izango den zentro aurreratuaren proiektura eta baita ere elektromugikortasuneko
zentroaren ekimenera.
Datorren urterako proiektuak, guztira, 856,5 milioi euro jasotzen ditu, aurten baino
18,6 milioi euro gehiago (+%2,22). Etorkizuneko proiektu estrategikoak, ekonomia
sustapena, gizarte politika eta zerga iruzurraren aurkako borroka dira proposamenaren
lehentasun nagusiak.
Partaidetzazko ekimen orok, amaieran, herritarrei itzultzeko prozesu bat izan behar
du. Itzulketa hori egin behar da material informatiboak erabiliz; material horietan, guztiontzat
erraza eta ulergarria den hizkera erabiliz, adieraziko da zein diren egindako ekarpen,
zalantza eta iradokizunen departamentu arduradunak, eta halaber, Foru Aldundiak abian
jarriko dituen egintza eta kudeaketak. Horrela, helburu bikoitza lortzen dugu: batetik,
Gipuzkoako Foru Aldundia herritarrengana hurbiltzea, eta, bestetik, herritarren itxaropenak
eta benetako jarduera aukerak kontrastatzea.
Herritar hein batean hartzea ezin da ulertu itzulketa eta kontu emate lan hori gabe.
Partaidetzazko prozesuek protagonista aktibo bihurtzen dituzte herritarrak, konponbide
kolektiboak bilatzea sustatzen dute, erabakiak gardentasunaren, efizientziaren eta
eraginkortasunaren printzipioetan oinarrituta hartzea lortzen dute, hausnarketa kolektiboa
eta elkartasuna bultzatzen dute, eta administrazioaren eta herritarren arteko komunikazioa
hobetzen dute. Beraz, partaidetzazko ekimenak abian jartzea, hala nola 2018ko aurrekontu
irekiak, aukera bat da guztiontzat, horrela, foru aurrekontuak Gipuzkoako herritarren,
ordezkari politikoen eta teknikarien artean kontrastatzea lortuko baita.
Laburbilduz, maiatzean eta ekainean egindako topaketetan herritarrek adierazitako
proposamen, iradokizun, zalantza eta
proposamen guztiak kontrastatu dira foru
departamentuekin.
Jarraian zerrendatuko ditugu, banan-banan, foru erakundeak elkarrizketa zuzeneko
topaketetan parte hartzaileei helarazitako erantzunak:
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1. DIPUTATU NAGUSIAREN ALORRA
Diputatu Nagusia: Markel Olano

lodriozola@gipuzkoa.eus

»

2018ko Aurrekontua: 18.945.863 € (+5,06%)

»

Kabinetearen norabideak:
 Kudeaketa Estrategia
 Hizkuntza Berdintasuna
 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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Diputatu Nagusia

Gipuzkoa euskalduna, aurrerazalea eta berdinzalea bere aniztasunean

EUSKARA
 6.705.344 €-ko aurrekontua euskara sustatu eta bultzatzeko eta euskararen alde egiteko.
 1.212.676,63 € administrazioan euskara bultzatzeko.
 462.634 € IKTetan euskararen erabilera sustatzeko.
 1.496.294 € euskara sustatzeko edo bultzatzeko tokiko eta eskualdeko hedabideetan.
KONTZILIAZIOA
 308.256 € emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzeko ekonomiaren esparruan.
 164.469 € Kontziliazio Erantzunkiderako I. Foru Planerako.
 147.787 € lurraldeko enpresetan kontziliazioa bultzatuko duen programa pilotu baterako.
BERDINTASUNA
 1.984.192 € Berdintasuneko benetako politikak bultzatzeko.
 238.820 € indarkeria matxistari aurre egiteko ekimenetarako.
 361.655,80 € zeregin erreproduktiboak eta zaintzakoak laguntzeko.
 320.000 € familiei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei diru-laguntzak emakumeek jasaten
duten egiturazko desberdintasunari aurre egiteko.
 200.000 € benetakoa eta efektiboa den emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko
diru laguntzetarako.
 25.000 € berdintasuna eta indarkeria sexistaren prebentzioa gazteen artean lantzeko.
BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA
 395.000 € udalei, elkarteei eta beste entitateei diru laguntzak emateko, Gipuzkoan
bizikidetzako eta giza eskubideetako politikak bultzatzeko helburuarekin.
 271.300 € aniztasuneko bizikidetza eta horren inguruko sentsibilizazioa sustatzeko.
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Diputatu Nagusia
Ekarpenak (5)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

EUSKARA (3)

(Orio) Euskaren alde lan egiten
dutenentzako, diru laguntzak handitu

Bai

Bai

Euskara ikasteko laguntzak

Bai

Bai

(Lezo) HABEren eredua berrikustea, ez
baitu errazten euskara ikastea. Berrikusi
egin daiteke?

Hizkuntza Berdintasuneko
Zuzendaritzaren aurrekontuan zenbait
laguntza-lerro finkatzen dira, bai udalei
bai elkarte, erakunde, fundazio eta abarri
zuzenduta. Jarduera horiek, Hizkuntza
Berdintasuneko Zuzendaritzak zertutako
beste ekintzek bezalaxe, euskararen
erabilera sustatzea dute xede.
2018rako, beste erakunde batzuekin
baterako ekimen bat aurreikusten da,
euskalduntzea B2 maila arte doakoa
izatea bermatzeko.
Ez da foru eskumena

ETORKIZUNA ERAIKIZ (1)

(Orio) Etorkizuna Eraikiz parte hartzea,
hezkuntza esparruan

Bai

Bai

Etorkizuna Eraikiz ekimenaren helburua
Gipuzkoak bere etorkizuneko erronkei
aurre egiteko duen gaitasuna sendotzea
da. GFAtik uste dugu Gipuzkoako
eragileek eta gizarteak ekimen horretan
partaidetza zuzena izateak lagundu
egingo duela ekimenaren izaera
eraldatzailea sakontzen, eta baita
ekimenaren proposamen esparrua
osoagoa eta lurraldearen erronkei
egokituagoa izan dadin ere. Horretarako,
hezkuntza eta prestakuntzari
lehentasunezko esku hartze esparru
irizten zaie.

BIZIKIDETZA (1)
(Irun) GFAk bultzatutako plana,
Gipuzkoan ijitoen benetako integrazioa
bultzatzeko tresna gisa

Bai

Bai

Aniztasunean Bizikidetza Foru Plana
2017-2019ren barnean jasotako
jardueren artean, ekintzetako batzuk Ijito
Komunitatea osatzen duten pertsonei
daude zuzenduta.
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2. KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

Diputatua: Denis Itxaso

moyarbide@gipuzkoa.eus

»

2018ko Aurrekontua: 55.618.770 € (+3,34%)

»

Departamentuaren helburuak:
 Kultura: herritarrengana hurbiltzea eta industria kulturala aberastasun- eta enpleguiturri 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 berdintasunezkoagoa eraikitzen laguntze aldera.
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Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola
Kulturaren, jasangarritasunaren, hazkundearen eta irisgarritasunaren
alde
KULTURA
 21.776.248 € kultura sustatzeko.
 7.300.000 € ondare historiko-artistikoa sendotzeko.
 2.399.859 € kultur proiektuak diruz laguntzeko.
 1.500.000 € ikus-entzunezko eta zinemagintzako prestakuntza proiektuetarako.
 135.000 € tokiko talentua sustatzeko beketarako.
GAZTERIA
 3.511.000 € gazteentzako laguntzetarako eta politiketarako.
 438.000 € udalekuak sustatzeko.
 200.000 € atzerrian ikasteko programak finantzatzeko.
KIROLA
 15.597.250 € lurralde osoan kirola sustatu eta babesteko.
 2.399.859 € kirol ekipamenduak hobetzeko.
TURISMOA
 3.105.519 € turismo-eredu sostengarria sustatzeko.
 60.000 € barrualdeko turismoa eta geoparkea sustatzeko.
 80.000 € turismo adimenduna bultzatzeko.
ONDAREA
 936.000 € monumentuak zaharberritzeko.
 225.000 € Gipuzkoako ondarea zabaltzeko (artxiboak eta ondare arkitektonikoa eta
arkeologikoa).
GARAPENERAKO LANKIDETZA
 4.036.012 € NBE paradigma berriaren esparruan garapenerako lankidetza sustatzeko.
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Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirolak
Ekarpenak (30)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

KULTURA (11)
(Astigarraga) Kultura Zuzendaritzarekin
ikusten ditugu (Gipuzkoako Sagardogileen
Elkartea) aukerak elkarlanean aritzeko.
Horren beharra eta nahia daukagu. Kultur
zuzendaritzarekin biltzeko nahia daukagu
kulturarekin lotuta dauzkagun proiektuak
azaltzeko

Bai

Bai

(Antzuola) Orain dela 3 urte, Kutxabank-ek
kultura ekitaldiak antolatzeko diru laguntza
eman ziela aipatu du lagun batek. Aldundiak,
diru laguntzak berreskuratzeko lagundu ahal
diogu?
(Azkoitia- BIZILORE ESKOLA AKTIBOA)
HAZITIK irabazi asmorik gabeko kooperatiba
dela esana dugu, eta hala da. Bertako
partaide garenok egin dezakegun guztian
dihardugu lanean: obran, garbiketan,
hezkuntza proiektuan… Edonola ere,
egitasmo handia da, eta burura eramateko
diru iturri berriak behar-beharrezkoak ditugu.
Guretzako momentu hau oso garrantzitsua
da, eskola homologazio bidean dagoelako.
Bete-betean sinesten dugu gure egitasmo
orokorrean, bai eta eskolarenean zehazki.
Bihotza, burua eta eskuak jarriak ditugu
proiektu honetan, baina, zoritxarrez ez da
nahikoa. Eskolari dagokion baimen
administratiboa eskutan dugunean, horren
obra osorik egiteko dugu, beste hainbat
gauzaren artean. Lau haizetara zabaldu nahi
ditugu ereindako haziak, Azkoititik abiatuta,
Gipuzkoako lurralde osora, eta Euskal
Herriko bazter guztietara iritsiz. Horregatik da
gure eskaintza hain zabala: 2-12 urte
bitarteko umeentzako eskola aktiboa nahi
duten familiek gozatzeko modukoa,
eguneroko eta asteroko eskaintza herriko
zein bailarako pertsonek gozatzeko modukoa
da, udalekuak Gipuzkoako eta Euskal Herri
osoko umeek gozatzeko modukoa, hileroko
hitzaldi eta formazioak gaian interesa
dutenentzat.
(Deba) Beste antzerki elkarteekin harremanak
sortzea. Nola bideratu ahal dugu? Tabakalera
izan liteke gune egokiena?

Ez

Ez

200.000 €

2017an Departamentuak 200.000
euroko kanpaina gauzatu du sagardo
munduaren inguruan. Turismo
Zuzendaritzaren eta eskualde
agentzien bidez etengabeko kontaktua
mantentzen da lurraldeko sektore
ezberdinekin.
Foru Aldundiak ez du parte hartzen
Kutxabank-en erabakietan kultur
arloko inbertsioetan. Hala eta guztiz
ere, Kultur Departamentuaren
arduradunekin bilera formala eskatzea
iradokitzen dizuegu, laguntza
eraginkorragoa eskaini
diezazueketelako

Ez

Kultur Departamentuaren eskumenak
gainditzen du. Honek ez ditu tresnak
ezta baliabideak ekimen hau
finantzatzeko.

Ez

Kultur Departamentuaren eskumenak
gainditzen du. Honek ez ditu tresnak
ezta baliabideak ekimen hau
finantzatzeko. Hala ere, ongi egongo
litzake Kultura Departamentuarekin
biltzea, soluzioak bilatzeko xedez

11
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirolak
Ekarpenak (30)

(Deba) Antzoki bat behar dugu; ez daukagu
leku egokiena kultur ekitaldeak antolatzeko,
ezta kultura-jarduerak ere. Gaur egun,
proiektua definitzen ari dira. Ildo berean,
antzerkia egiteko toki bat behar dugu esan
du, Aldundiako lehentasun bat izatea.

(Deba) Herri txikiak kontuan hartzen, sare
kultur bat beste kultur esparru batzuetarako
sortzea

(Elgoibar) Tabakalera, Inbertsio errentagarria
izan da?
(Oiartzun) Oiartzungo Euskal dantzak taldea
formalizatzea. Oiartzunen 61 haur euskal
dantzak aritzen dira baina ez dago talderik
formalizatuta.
(Oiartzun) Flauta taldea, udaletxearekin
batera, Musika Eskola proiektuan lantzen ari
dira.
(Oiartzun – Mendizabal) Artikutzako trenaren
historia eta arrastoen inguruko liburua ari
gara prestatzen eta horrekin batera
mendizaletasun herrikoia zabaldu nahi dugu,
trenaren ibilbideak ezagunarazteko.
(Zumaia) Antzerki ikastaroak eta ekintza
kultural gehiago: laguntza motaren bat
antzerki ikastaroak egiteko eta udalerrian
jarduera kultural handiagoa egoteko

Forueskumena

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez da Foru Aldundiko udaletxearen
ekipamendu kulturaleko eraikuntzaren
eskumena baina Foru Aldundiak
finantziazioan parte hartu ahalko luke
udaletxearekin eta beste erakunde
batzuekin elkarlanean eta
udaletxearen egitasmo
interesgarriaren aurrean.

Ez

Foru Aldundiak kontuan hartu ditu
herri txikiak. Debari dagokionez,
banaketa lurralde esparruaren arabera
ikuste badugu, 2017an Foru
Aldundiaren inbertsioa biztanleko
1.483 euroko izan da bertan,
Gipuzkoako batez bestekoa (1018,00)
edo Donostiakoa (1018,00) baina
askoz handiagoa, alegia.
Bai, eta Gipuzkoako herritarren
balorazioa ere oso altua izan da

Bai

Bai

Bai

Bai

Ez

Ez

GFAko Kultura Departamentuaren
eskumenetatik kanpo dago.

Ez

Ez

GFAko Kultura Departamentuaren
eskumenetatik kanpo dago.

Ez

Ez

Gipuzkoako Foru Aldundiko
mikromezenasgoko META izeneko
proiektuaren babesa har dezake

Bai

Foru Aldundiak diru laguntza asko
eskaintzen ditu ekintza kulturalak
antolatzeko eta interesatuek adi
handia jarri behar dute eskatzeko eta
gauzatzeko beraien egitasmoak

Bai

KIROLA (11)
(Azkoitia) Beste kirol diziplina batzuei diru
laguntzak ematea, sustatzea eta hedatzea.

Bai

Bai

2.218.000 €

(Oiartzun) Atletismo pista entrenatzeko eta
tresnak entrenatzeko behar dira.

Bai

Bai

2.399.000 €

(Oiartzun) Konpetizioetara joateko,
erraztasunak ematea. Konpetizioetara joaten
direnean, taldeak Oarsaldetik ez dauka
autobuserik, ezta garraio publikorik ere,
esaterako, Irunera joateko

Bai

Bai

2.218.000 €

Kirolgi fundazioaren bitartez diru
laguntzak eskaintzen dira lehiaketa
publiko eta irekietan.
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana
onartu da, inbertsioak egiteko eta
elkar finantzatzeko Udalek beraien
lurraldean eskatutako kirol
ekipamenduak
Kirolgi fundazioaren bitartez diru
laguntzak eskaintzen dira lehiaketa
publiko eta irekietan.
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Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirolak
Ekarpenak (30)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

(Oiartzun )Eskola Kirola, sakontzea eta
sustatzea. Beste kirol diziplina batzuk
bultzatzea eta bermatzea, futbola ez ezik,
beste kirol batzuk ere bai.

Bai

Bai

(Oiartzun) Politika Kirola, lantzea eta
garatzea

Bai

Bai

Zenbatekoa

15.597.250 €

(Oiartzun – Mendizabal) “Txost Oiartzungo”
pilota kluba: talde honek euskal Politaren
ondare diren joko zuzenen (bote luzea,
errebotea, pesaka…) azterketa eta kirol
berreskuraketa plana aurkeztu nahi dugu

-

-

(Pasaia) ALTZAko kiroldegia

Bai

Bai

2.399.000 €

Bai

Bai

25.000 €

Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan
berria onartu da, udalek aurkeztutako
proiektuak kofinantzatzeko.
Txangoak, berez, ez dira diruz
laguntzen, eta, izaera orokorrez, ez
dute finantzaziorik jasotzen.
Aldundiak egiten du lan hori,
AFEDEGIren bidez.
Irizpide batzuk daude kirolaren arloko
diru laguntzak emateko. Kontuan
hartzen den irizpideetako bat da kirol
jardun horren bidez harrobia sortzen
den ala ez. Baina beste irizpide asko
ere badaude, eta guztien arteko
batura hartzen da kontuan diru
laguntza handiagoa edo txikiagoa
emateko.

(Zumaia) Entitateak harrobirik sortzen ez
duten kirol klubei ematen dizkien ekarpenak
zalantzan jartzen dira, gizonen saskibaloi eta
eskubaloi taldeen adibide gisa.

(Oiartzun) Mendi Elkarteentzako dirulaguntzak zabaltzea. (Oarsaldetarrontzat
Nafarroa eta Iparraldea haien inguru naturala
dela aipatu du) hori dela eta diru-laguntza
zabaltzea eta malgutzea, bai Nafarroarantz,
bai Iparralderantz.

Hausnarketa garrantzitsu bat hasi
dugu eskola kirolaren programaren
ezaugarri batzuk aldatzeko, futbola ez
diren beste diziplinak indartzeko,
besteak beste.
15.597.250 € gastatzen du Foru
Aldundiak kirol arloan
Gipuzkoar eta euskal landa-kiroleko
federazioen jarduerak finantzatzen
dira, baita euskal pilotaren federazioa
ere; eremu horietan egin beharko
litzateke ekimen hau.

(Zumaia) GFAtik, ba al dago irteerak egiteko
diru-laguntzarik?
(Zumaia) Moduren batean ziurtatzea eta/edo
konpentsatzea Oinarrizko Kirolean boluntario
lanetan ari diren pertsonei.

Erantzuna

-

-

2.218.000 €

Kirolgi fundazioaren bitartez diru
laguntzak eskaintzen dira lehiaketa
publiko eta irekietan.

TURISMOA (7)
(Astigarraga) Nahiz eta sagardoari esker
Gipuzkoako turismoa bultzatu, ezin dugu
jaso diru laguntzarik. Nola lortu ahal ditugu
diru laguntzak? Nondik bideratu ahal ditugu?

Bai

Bai

(Goieki – Ordizia) Ekonomia sustatzeko
turismo politika garatzea.

Bai

Bai

(Goieki – Ordizia) Aldundiarekin hitzarmena
garatzeko, baliabideak behar dituzte.

200.000 €

2017an zehar Departamentuak
200.000 euroko ekimena gauzatu du
sagardogileen elkartearekin batera eta
sagardo munduarekin konkurtso
publiko eta ireki baten bitartez.
Foru Aldundiko estrategia
nagusienetako bat barnealdeko
turismoa sustatzea da. Eskualdetako
hitzarmenetako diru laguntza igo dira
eta kanpainak eta Foru Aldundiko
bulego berrian (Donostian) turistei
barnealdeko bisitak proposatzen dira.
Urtero berritzen dira diru-laguntzak
eskualdeko garapen agentziekin eta
hori izan behar da eremua
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Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirolak
Ekarpenak (30)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

eskualdeetako beharrak aztertzeko
era orekatuan.
(Goieki – Ordizia) Barneko turismoa
bultzatzea eta erakundeen arteko
konponbidea lortzea
(Idiazabal) Landa inguruan bizi diren eta
horiek bisitatzen dituzten pertsonen artean
elkarbizitza sustatzeko eta bermatzeko
ekimenak.

(Lezo) Zer egin daiteke Donostiako
turismoaren masifikazioari aurre egiteko?

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

(UGGASA) Adineko pertsonentzako turismo
programa bultzatzea

Foru Aldundiko estrategia
nagusienetako bat barnealdeko
turismoa sustatzea da.
Turismo iraunkor eta ekologikoa
ahalbidetzeko formulak bilatzeko
ahaleginean ari gara. Landa inguruen
esparruan, Euskadiko Landetxeen
Sarearekiko elkarlanean ari gara.
Kultura eta Turismo
Departamentuaren aurrekontuaren
zati handi bat turismo iraunkorreko
eredu bat lortzera dago bideratuta, eta
horrek berekin dakar, besteak beste,
Donostiako eta kostaldeko beste herri
batzuetako zenbait zona saturatzea
saihestea. Horretarako abian jarri
diren neurrietako bat Donostiara
iristen den turista fluxuak Gipuzkoako
lurraldeko beste inguruak bisita ditzan
bultzatzea da. Gipuzkoan zeharreko
ibilbideak dauzkan bulego berria
irekitzea eta turismo marka eta
kanpaina berriak helburu hori lortzera
daude zuzenduta.
Gizarte sektore zehatzetan
oinarritutako turismo proiektuak
aurkez daitezke, pertsona helduak
bezala.

LIBURUTEGIA (1)
(Elgoibar) Donostiako liburutegien ordutegia
zabaltzea

Bai

Bai

KMren proiektu berriak ordutegi
malgutasuna eta zabaltzea aztertu eta
horren inguruko hobekuntzak
proposatu nahi ditu.
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3.

GOBERNANTZA

ETA

GIZARTEAREKIKO

KOMUNIKAZIOKO

DEPARTAMENTUA

Diputatua: Imanol Lasa

erey@gipuzkoa.eus

»

2018ko Aurrekontua: 50.939.990 € (+4,28%)

»

Departamentuaren xedeak:
 Aldundiaren giza-baliabideak nahiz balioabide 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. Gainontzeko Departamentuekin batera zeharka
jardutea.

.
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Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa
Herritarrekiko loturak sendotzen
GOBERNANTZA EREDU BERRI BATERANTZ
 758.160 € Foru administrazioa hobetu eta modernizatzeko.
 1.621.587 € parte hartze kolektiboa sustatzeko eta herritarrak foru administraziora
hurbiltzeko.
 448.069,36 € leihatila bakarraren sistemaren sostengu izango den informazio sistema bat
ezartzeko, arreta eta informazio prozesuak hobetzeko, eta komunikazio kanal berriak
garatzeko.
 230.000 € azterketa bat egiteko plantilaren bilakaerari buruz eta dauden baliabideekin
zerbitzu publiko eraginkor eta efizientea eskaintzeko beharrezkoak diren gaitasunei buruz.
 185.000 € gure proiektuak barneratzeko.
 111.568,85 € Gobernu Onari buruzko Foru Araua onartzeko, bere zerbitzuen hartzaileak izan
daitezen pertsonen eta erakundeen beharrei era bidezko eta eraginkorrean erantzun dezan
Foru Administrazio bat arautzeko, pertsona guztiak heltzea izatea bermatuz.
 75.000 € praktiketan dauden ikasleen presentzia indartzeko foru administrazioan.
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Gobernantza Eta Gizartearekiko
Komunikazioa
Ekarpenak (14)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

ADMINISTRAZIO IZAPIDEEN KUDEAKETA HOBETZEA (8)

(Andoain) Diru-laguntzak eta
administrazio prozedurak
eskatzeko izapideak arintzea.

Bai

(Azpeitia) Administrazioaren
desburokratizazioa bultzatzea
eta irizpide bakarra udaletxetan
tramiteak errazteko

Bai

(Deba) Irizpideak aldatzea diru
laguntza eskatzeko, Deba herri
txikia da eta ezin ditu bete.
Irizpide berrien zerrenda
prestatu dute eta Aldundiari
bidaliko diote.

Bai

(Goieki – Ordizia) Diru laguntzak
eskaera argitaratzea (Energia
berriztagarrien sorkuntza eta
kontsumo kooperatiba,
GoiEner). Diru laguntzen
sailkapena ez da agertzen
argitasunaz eta ez dakigu nora
bideratu eta non eskatu diru
laguntzak

(Legazpi) Administrazio
izapideak erraztea. Batzuetan,
izapideak bikoizten dira, eta
dokumentazio berdina igortzen
zaio Eusko Jaurlaritzari eta Foru
Aldundiari.

Bai

Bai

Bai

Bai

97.200 €

20.009,85 €

20.009,85 €

Modernizazio Zerbitzua indar handiz ari da bultzatzen
administrazio elektronikoa; ildo horretatik,ingurune
digitalean berrikuntza eta joera berriak bultzatzen ari
dira, eduki eta tresna berriak sortzearekin eta
plataformak egokitzearekin batera. Hain zuzen ere
egokitzen ari da diru-laguntzen plataforma
korporatiboa tramitazioari eta kudeaketari dagokienez
hobetzeko eta sinplifikatzeko bide elektronikoen bidez.
Foru erakundearen lan metodoak eta kudeaketa
sistemak hobetzeko eta modernizatzeko helburu
estrategikoaren barnean, bada ekintza lerro bat,
helburu duena, hain justu ere, gizarte eragileek eta
herritarrek egiten dituzten eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren ardura diren ohiko gestio izapideen
kudeaketa sinplifikatzea, arintzea eta
desburokratizatzea. Arlo eta proiektu ezberdinetan
egingo dugu lan, besteak beste, diru-laguntzen
plataforma korporatiboa, kirolen app bat eta online
tramitaziorako formularioak.
Foru erakundearen lan metodoak eta kudeaketa
sistemak hobetzeko eta modernizatzeko helburu
estrategikoaren barnean, bada ekintza lerro bat,
helburu duena, hain justu ere, gizarte eragileek eta
herritarrek egiten dituzten eta Gipuzkoako Foru
Aldundiaren ardura diren ohiko gestio izapideen
kudeaketa sinplifikatzea, arintzea eta
desburokratizatzea. Arlo eta proiektu ezberdinetan
egingo dugu lan, besteak beste, diru-laguntzen
plataforma korporatiboa, kirolen app bat eta online
tramitaziorako formularioak.

97.200 €

Modernizazio Zerbitzua indar handiz ari da bultzatzen
administrazio elektronikoa; ildo horretatik,ingurune
digitalean berrikuntza eta joera berriak bultzatzen ari
dira, eduki eta tresna berriak sortzearekin eta
plataformak egokitzearekin batera. Hain zuzen ere
egokitzen ari da diru-laguntzen plataforma
korporatiboa tramitazioari eta kudeaketari dagokienez
hobetzeko eta sinplifikatzeko bide elektronikoen bidez.

758.160 €

Modernizazio Zerbitzua indar handiz ari da bultzatzen
administrazio elektronikoa; ildo horretatik,ingurune
digitalean berrikuntza eta joera berriak bultzatzeko
lanean ari gara, eduki eta tresna berriak sortzearekin
eta plataformak egokitzearekin batera. Hain zuzen ere
egokitzen ari da diru-laguntzen plataforma
korporatiboa tramitazioari eta kudeaketari dagokienez
hobetzeko eta sinplifikatzeko bide elektronikoen bidez.
Helburua da teknologia horiek elkarrekin operagarriak
izatea, izapideak bikoiztea saihesteko eta
abarretarako. Hau dena errazteko, Euskadiko

17
Gobernantza Eta Gizartearekiko
Komunikazioa
Ekarpenak (14)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Administrazioaren Elkarreraginkortasunerako eta
Segurtasunerako Nodoa sortu da, Eusko
Jaurlaritzaren eta 3 Foru Aldundien arteko
hitzarmenaren bidez zabalduta.
(Lezo) Administrazio
Elektronikoa. Gutxi barru
administrazioaren eta
herritarren artean ezarriko den
bide elektronikoaren harreman
berriaren inguruko kezka;
adineko zenbait pertsona daude
eta foru erakundearen laguntza
behar dute edozein
administrazio izapide egiteko.

(Oiartzun) Burokrazia erraztea;
diru laguntza eskatzeko.

(Zumaia) Administrazioko
izapideak arintzea

Bai

Bai

Bai

448.069,36
€

Modernizazioko Zerbitzuaren ekintza-lerroetako bat
herritarrei arreta emateko eta informatzeko sistema
berriak martxan jartzea da, eta horren barruan
herritarrei informazio eta arreta integraleko sistema
korporatibo bat ezartzeari ekingo diogu, herritarrei
tramiteak egiteko laguntza ematea jasoko duena.

97.200 €

Modernizazio Zerbitzua indar handiz ari da bultzatzen
administrazio elektronikoa; ildo horretatik,ingurune
digitalean berrikuntza eta joera berriak bultzatzen ari
dira, eduki eta tresna berriak sortzearekin eta
plataformak egokitzearekin batera. Hain zuzen ere
egokitzen ari da diru-laguntzen plataforma
korporatiboa tramitazioari eta kudeaketari dagokienez
hobetzeko eta sinplifikatzeko bide elektronikoen bidez.

Foru erakundearen lan metodoak eta kudeaketa
sistemak hobetzeko eta modernizatzeko helburu
estrategikoaren barnean, bada ekintza lerro bat,
helburu duena, hain justu ere, gizarte eragileek eta
herritarrek egiten dituzten eta Gipuzkoako Foru
Bai
Bai
20.009,85 €
Aldundiaren ardura diren ohiko gestio izapideen
kudeaketa sinplifikatzea, arintzea eta
desburokratizatzea. Arlo eta proiektu ezberdinetan
egingo dugu lan, besteak beste, diru-laguntzen
plataforma korporatiboa, kirolen app bat eta online
tramitaziorako formularioak.
EKINTZA PUBLIKOAK ETA PRIBATUAK (2)

(Elgoibar) Ekintza publikoak eta
pribatuak bultzatzea eta
sustatzea.

GFAk lankidetza publiko-pribatua sustatzen du,
ohikoa baita hitzarmenak eta bestelako formulak
baliatzea politika publikoak egiteko. Beraz, kudeaketa
eredu hori GFAren ohiko praktika da.
GFAk lankidetza publiko-pribatua sustatzen du,
ohikoa baita hitzarmenak eta bestelako formulak
baliatzea politika publikoak egiteko. Beraz, kudeaketa
eredu hori GFAren ohiko praktika da.

(UM Arrasate) Publiko-pribatu
kolaborazioa apustu on bat da
eta bultzatzen jarraitu behar da.
PARTAIDETZA (2)
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Gobernantza Eta Gizartearekiko
Komunikazioa
Ekarpenak (14)

(Irun) Ijito herriak foru
erakundeak antolatzen dituen
eztabaida irekietan parte hartzea
bultzatzea.

(Irun) GFArekin lan egitea eta
partekatzea partaidetza
prozesuak ebaluatzeko
adierazleak eta irizpideak;
adierazleak ez ezik, irizpide
kuantitatiboak eta kualitatiboak
ere bai.

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Bai

Zenbatekoa

Erantzuna

4.000 €

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politiken zenbait
esparrutan ijito herriarekiko lankidetza estua ari da
jorratzen. Zehazki, Herritarren Partaidetzarako Arlotik
ijitoekiko elkarlanean ari gara programa zehatz
batean; horretan, laguntza finantzarioa ematen zaie,
ijitoen kolektiboaren barnean eztabaidarako eta
erabakiak hartzeko espazioak irekitzearren,
Gipuzkoako ijito gazteak herritarren partaidetzaren
arloan hezteko eta partaidetza hori sustatzeko,
Gipuzkoako kultur aniztasuna ezagutzeko eta
belaunaldi berriak ahalduntzeko, balioen gaineko
prestakuntza ere emanez.

Partaidetza prozesuen diseinutik beretik aurreikusten
da prozesu bakoitzaren amaieran horren ebaluazioa
egitea, eta adierazle kuantitatibo eta kualitatibo batzuk
ezartzen dira horretarako.

Bai

ELKARREKIN PROGRAMA (1)
(Tolosa) Paperik gabeko
immigranteak. Pertsona horiek 3
urte baino gehiago daramate
Tolosaldean erroldatuta, eta
oraindik ez dute erregularizatu
egoera, eta ez dituzte
kontratatzen paperik ez
dutelako. Nork du ELKARREKIN
programan sartzeko eskubidea?

Bai

Bai

30.000 €

ELKARREKIN programaren helburua da Gipuzkoako
Lurralde Historikoko toki erakundeek eta dirua
irabazteko asmorik gabeko erakundeek beste erregio
batzuetako zein Europako edo beste kontinente
batzuetako udalerri eta hiriekiko elkartruke
senidetzeak gauza ditzaten sustatzea.

GIZARTE BABESA (1)
(Lezo) Gizarte babesean, zer
dela-eta desegin dira
mendietako esku-hartze
unitateak eta kirol arriskuetako
larrialdi unitateak?

Bai

Ez

Suhiltzaile eta Larrialdi Zerbitzuak normaltasunez
dihardu, Lurraldean sor daitezkeen larrialdiei
erantzutearren, egoera horien sorburua dena dela.
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4. EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA

LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA
Diputatua: Ainhoa Aizpuru Murua

midoeta@gipuzkoa.eus

»

2018ko Aurrekontua: 69.866.181 € (-0,19%)

»

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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Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka
Etorkizun oparoa ziurtatzen dugu lurralde lehiakor batean

EKONOMIA SUSTAPENA
 29.682.600 €-ko inbertsioa Ekonomia Sustapeneko Planean.
 8.200.600 € ekonomia sustapena indartzeko, udalekin hitzartuta.
 6.795.600 € industriarako. Hain zuzen ere sektore honi lehentasuna ematen zaio
ekonomia sustapeneko jarduera lerro guztietan.
 6.118.911 € (gehi Berrikuntzako Zuzendaritzaren aurrekontuaren % 50a) lurraldean
dauden I+G azpiegiturak indartzeko eta Biozientzien sektorean enpresa berriak
sortzeko.
 5.007.390 € lurraldeko enpresa txiki eta ertainei laguntzeko.
 3.450.000 € 4.0 industria eredua sustatzeko, zeinaren helburua baita enpresen
lehiakortasuna hobetzea teknologia berriak txertatuz.
 2.590.000 € ekintzaileei laguntzeko programetarako.
 2.000.000 € langileen parte hartzea laguntzeko.
 1.940.000 € zuzeneko laguntzak emateko enpresa proiektu berrien bideragarritasuna
bultzatu eta hezkuntza eremu osoan ekintzailetasuna sustatzeko.
 1.200.000 € hezkuntza sustatzeko, lan munduarekin batera.
 1.015.000 € enpresen nazioartekotasuna laguntzeko.
 800.000€ enplegu duina eta kalitatezkoa laguntzeko.
 460.000 € EMEKIN ekimenaren bidez emakume ekintzaileei laguntzak emateko.
 200.000 € enpresa proiektuen eskura jartzeko lurzorua eta pabiloiak
(INDUSTRIALDEAK programa).
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 100.000 € ekonomia jardueraren barruan emakumeen eta gizonen berdintasuna
sustatzeko.
 50.000 € enplegu azokak laguntzeko.
LANDA INGURUNEA ETA LURRALDE OREKA
 39.353.921 € gure lurraldeko landa eta nekazaritza garapena, eta bertan bizi diren
pertsonena sustatzeko.
 3.550.000 gure lurralde oreka ziurtatzeko.
 1.600.000 € landa bideak hobetzeko.
 290.000 € frutarbolak (sagarrondoak, adibidez) landatzeko laguntzetarako.
 175.000 € nekazaritza ekologikoa sustatzeko.
 175.000 € mendiak garbi mantentzeko.
 40.000 € nekazari gazteei lurzati txikiak hartzen laguntzeko.
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Ekonomia Sustapeneko, Landa
Inguruneko eta Lurralde Oreka

Foru-eskumena

Ekarpenak (77)

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

INDUSTRIA (15)
(Astigarraga) sagardo sektoreak
industriaren eta teknologiaren ere
beharra dugu aurre egiteko.
Etorkizunari begira, teknologia, 4.0.
Industria prestakuntza eta makina
berriak, besteak beste, behar ditugu.
Diputazioak behar hauek begiztatzen
ditu? Inbertsioak egiteko laguntzak
behar ditugu

Ez

Bai

1.750.000 €

(Elgoibar) prestakuntza industriara
bideratzea.

Ez

Bai

1.000.000 €

(Elgoibar) Debarrenean, parke
teknologikoa eraikitzea, Eibarreko
eta Elgoibarreko eskualdean
bultzada emateko eta industria
indarra emateko

(Elgoibar) ¿Nola bideratu ikasleak
eta profesionalak Industria 4.0
aldera?

(Elgoibar) Aurrez aurreko
unibertsitate sistema ez da
bateragarria enpresako eta/edo
fabrikako profesionalen lanarekin.
Hori dela eta, proposatzen da
Fabrikazio Aurreratuan online
prestakuntza eskaintza sortzea eta
garatzea, profesionalek ere sarbidea
izan dezaten.

(Elgoibar) ETEak. ETEei laguntzea
Industria 4.0 esparruan, eta ez
bakarrik kooperatibei.

Gipuzkoako Foru Aldundiak Industria
4.0 eredua bultzatzen du. Horren xedea
da teknologia berrien bidez, esaterako
eta bereziki produktu eta prozesuen
digitalizazioaren bidez, enpresen
lehiakortasuna hobetzea. Horretaz gain,
programa bat ari gara bultzatzen,
enpresek bere produktuak 4.0
merkatura egoki ditzaten, prestazio
berriz eta balio erantsi handiago batez.
Lanbide heziketako euskal
kontseiluarekin eta LH planarekin
batera jardungo da. Eta Gipuzkoan
zehar eragile ekonomikoak eta sozialak
garatzen ari diren dinamikak
enpresen/lurraldearen
beharrak/irtenbideak gauzatzeko.
Gipuzkoari begira parke teknologikoko
bakarra arituko da baina eskualde
guztien ahalmena erakartzen eta
garatzen

Bai

Ez

Bai

1.000.000 €

Ez

Bai

1.000.000 €

Ez

Bai

850.000 €

Gipuzkoako Foru Aldundia, enpresaren
eta ezagutzaren munduko eragileekin
batera, Gipuzkoa Talent estrategia
bultzatzen ari da, talentua sortu, garatu,
erakarri eta mantentzearren batez ere
4.0 industria ereduari lotutako profil
teknikoetan. Unibertsitateko eta LHko
zentroekiko elkarlanean ari gara, gure
enpresek beharko dituzten profilak
definitzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundia, enpresaren
eta ezagutzaren munduko eragileekin
batera, Gipuzkoa Talent estrategia
bultzatzen ari da, talentua sortu, garatu,
erakarri eta mantentzearren batez ere
4.0 industria ereduari lotutako profil
teknikoetan. Unibertsitateko eta LHko
zentroekiko elkarlanean ari gara, gure
enpresek beharko dituzten profilak
definitzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoa
4.0 Fabrikazio Aurreratuko Sarea jarri
du abian. Horren helburua da enpresak
gerturatzea 4.0 teknologiak lurraldeko
enpresetan aplikatzeko adibide
errealetara. Sarearen osagarri, bonu
teknologikoak daude. Horiek ETEei
ahalbidetu egiten diete bai teknologia
horiek probatzea bai ezarpenaren
egokitasuna ebaluatzea. Eskualde
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Ekonomia Sustapeneko, Landa
Inguruneko eta Lurralde Oreka

Foru-eskumena

Ekarpenak (77)

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

(Goieki – Ordizia) industrialdean
kontseilu bat eragitea

(Goieki – Ordizia) OGEI: zerbitzu
integrala emateko aholkularitza
behar dute.

(Goieki – Ordizia) Administrazioek
ekosistema bat bultzatzea
fabrikazioan eta industria
aurreratuan.

(Goieki – Ordizia) 4.0 Industriarako
profilak identifikatzea.

(Goieki – Ordizia) 4.0 Industrian
ezagutza sarea sortzea. Ezagutza
partekatzea Fabrikazio eta Industria
Aurreratuan.

Ez

Bai

850.000 €

Ez

Bai

1.000.000 €

Ez

Bai

850.000 €

Erantzuna

Garapeneko Agentziak ere laguntzen ari
dira ezagutza hori enpresei gerturatzeko
unean.
Ez da oso ondo ulertzen ekarpena.
Industrialdea programan? Industrialde
guztietan administrazio-kontseilu bat.
Ala industrialdetan "elkarlana"
sustatzen? Bigarren aukera baldin bada
badago horretarako zuzentzen den
programa bat (elkarlana): gaitasun
lehiakorrak bultzatzea enpresen arteko
lankidetzaren bitartez, proiektu jakin
batzuk eta enpresa aukera berriak
garatzeko dimentsio egokia (merkatuei
erantzuteko ahalmena) lortzeko.
Ekarpena ez da ondo ulertzen.
Proposamenean zehaztasun handiagoa
behar da
Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoa
4.0 Fabrikazio Aurreratuko Sarea jarri
du abian. Horren helburua da enpresak
gerturatzea 4.0 teknologiak lurraldeko
enpresetan aplikatzeko adibide
errealetara. Sarearen osagarri bono
teknologikoak daude. Horiek ETEei
ahalbidetu egiten diete bai teknologia
horiek probatzea bai ezarpenaren
egokitasuna ebaluatzea. Eskualde
Garapeneko Agentziak ere laguntzen ari
dira ezagutza hori enpresei gerturatzeko
unean.
Gipuzkoako Foru Aldundia, enpresaren
eta ezagutzaren munduko eragileekin
batera, Gipuzkoa Talent estrategia
bultzatzen ari da, talentua sortu, garatu,
erakarri eta mantentzearren batez ere
4.0 industria ereduari lotutako profil
teknikoetan. Unibertsitateko eta LHko
zentroekiko elkarlanean ari gara, gure
enpresek beharko dituzten profilak
definitzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoa
4.0 Fabrikazio Aurreratuko Sarea jarri
du abian. Horren helburua da enpresak
gerturatzea 4.0 teknologiak lurraldeko
enpresetan aplikatzeko adibide
errealetara. Sarearen osagarri bono
teknologikoak daude. Horiek ETEei
ahalbidetu egiten diete bai teknologia
horiek probatzea bai ezarpenaren
egokitasuna ebaluatzea. Eskualde
Garapeneko Agentziak ere laguntzen ari
dira ezagutza hori enpresei gerturatzeko
unean.
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(Tolosa) enpresa txikiek industria 4.0
prestakuntza behar dute, bestela,
aurrepenetik kanpo geratuko dira.

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Ez

Bai

850.000 €

Ez

Bai

1.000.000 €

(UGGASA – Urretxu) Industria 4.0.
Nola hurbildu 4.0 Industria Lanbide
Heziketara? Nola partekatu daiteke
dagoeneko industria aurreratua
garatzen duten enpresen ezagutza
eta esperientzia?

(UM Arrasate) gure industria
sustatzeko eta bermatzeko, eta
lehiakorra izatea, injineruak behar
ditugu

(Zumarraga) Arcelor itxi ostean,
desagertu egin da Urretxun eta
Zumarragan geratzen zen industria
jarduera. Urola Garaia inguru
zaharkitua da gaur egun, eta ez du
gaitasunik berez birsortzeko. Hala,
eskualdeen artean desoreka dagoela
aipatu du. Ahalegin bat egin daiteke
eskualdean industria jarduera
lehengoratzeko? Sinergiak eta
indarguneak bateratu behar dira
Urola Garaira industria erakartzeko.
Administrazioen arteko lankidetza
eskatzen da.

Bai

Bai

1.450.00 €

Erantzuna

Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoa
4.0 Fabrikazio Aurreratuko Sarea jarri
du abian. Horren helburua da enpresak
gerturatzea 4.0 teknologiak lurraldeko
enpresetan aplikatzeko adibide
errealetara. Sarearen osagarri bono
teknologikoak daude. Horiek ETEei
ahalbidetu egiten diete bai teknologia
horiek probatzea bai ezarpenaren
egokitasuna ebaluatzea. Eskualde
Garapeneko Agentziak ere laguntzen ari
dira ezagutza hori enpresei gerturatzeko
unean.
Lanbide heziketako euskal
kontseiluarekin eta LH planarekin
batera jardungo da. Eta Gipuzkoan
programa pilotu bat garatzen ari da. Eta
era osagarri batetan eragile ekonomikoa
eta sozialen arteko elkarlana sustatzen
ari da: enpresen/lurraldearen
beharrak/irtenbideak gauzatu ahal
izateko
Gipuzkoako Foru Aldundia, enpresaren
eta ezagutzaren munduko eragileekin
batera, Gipuzkoa Talent estrategia
bultzatzen ari da, talentua sortu, garatu,
erakarri eta mantentzearren batez ere
4.0 industria ereduari lotutako profil
teknikoetan. Unibertsitateko eta LHko
zentroekiko elkarlanean ari gara, gure
enpresek beharko dituzten profilak
definitzeko.

Bi lan ildo. Bata, eskualdetik beretik
sustatzen ari den eskualde estrategia
bultzatzea. Eta, bestea, Gipuzkoa
osorako abian jartzen ari den
berrindustrializazio estrategiatik
jardutea.

ENPRESAK (14)
(Azpeitia) negozioa mantentzea oso
zaila da eta negozio berri bat
zabaltzea ez da posible
alokairuagatik. Are gehiago, presio
fiskala gero eta handiago da.

Ez

Enpresak Gipuzkoan sustraitzea
sustatzeko tresna finantzarioak (eta
fiskalak) ari dira martxan jartzen.
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(Goieki – Ordizia) ETEei kapitala
ematea; azken 15 urtean ez da
ETEen hazkunderik egon.

(Pasaia) Enpresen inbertsioa
zalantzan jartzen da, eta, beharbada,
hobe izango litzateke herritarrengan
inbertitzea

(Tolosa) enpresen eta lanbide
heziketaren artean konexioa eta
elkarlana falta da.
(Uggasa – Urretxu) Urola Garaiko
enpresetan sustatzea eta
berreskuratzea; inbertsiorik gabe
ezin dute lehiatu beste empresa
batzuekin, esaterako, Irizar
(Uggasa – Urretxu) udaletik enpresei
laguntza teknikoa eta aholkularitza
ematen zaie eta enpresak
mantentzeko esfortzu handia egiten
dute, baina ez da nahikoa.
(Uggasa – Urretxu) sarea sortzea, bai
elkarrekin lan egiteko, bai
berriskuratzeko
(UGGASA – Urretxu) Enpresetarako
inbertsio funtsa, kapitalizazioa eta
inbertsioa enpresak lurraldean gera
daitezen. Enpresek kapitalizazioa
behar dute nazioarteko merkatura
ateratzeko eta lehiakorrak izateko.
Inbertsio funtsa sortzea
administrazioen artean enpresek
ihes egin ez dezaten

(UGGASA – Urretxu) Eskualdeko
enpresak bultzatzea, babestea eta
Urola Garaiko proiektu
estrategikoetara ere erakartzea.

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Inoren finantzaketa (publiko edo pribatu)
tresnak jarri dira martxan, bai enpresaproiektu berrietarako bai
lehiakortasunera, internazionalizaziora
edota enpresetako bertako partaidetzara
bideratutako proiektuak sustatzeko.

Ez

3.570.000 €

Departamentutik: ekintzailetza
(autoenplegua); partaidetza
(enpresetan); bizitza osoan zeharreko
prestakuntza (herritar aktiboak).

1.000.000 €

Lanbide heziketako euskal
kontseiluarekin eta LH planarekin
batera jarduten da. LH zentroak
ezinbesteko eragile txertatuta daude
lehiakortasun programetan

Ez

Bai

Bai

Ez

Inbertsioen erabakiak enpresei dagokie.
Inbertsio mota batzuk gauzatzeko diru
laguntzak eta pizgarri fiskalak daude

Ez

1.000.000 €

Udaletxeekin (eskualdeko garapen
agentzien bidez bideratuko dena)
hitzarmena sinatu berri ba sustapen
ekonomikoa indartzeko

1.300.000 €

Enpresen arteko elkarlana sustatzeko
programa bat dago: gaitasun lehiakorrak
bultzatzea enpresen arteko
lankidetzaren bitartez, proiektu jakin
batzuk eta enpresa aukera berriak
garatzeko dimentsio egokia (merkatuei
erantzuteko ahalmena) lortzeko.

Ez

Bai

Bai

Ez

Enpresak Gipuzkoan sustraitzea
sustatzeko tresna finantzarioak (eta
fiskalak) ari dira martxan jartzen.

Bai

Eskualdetik beretik sustatutako
estrategia eta dinamiketan parte hartzen
ari da. Lurralde Historikoaren mailan,
estrategia bat ari da abian jartzen
inbertsioak eta enplegua mantendu eta
sustatzeko eta, horren osagarri,
kanpotik inbertsioa eta enplegua
erakartzeko estrategia ari da jorratzen.

Bai

1.200.000 €

26
Ekonomia Sustapeneko, Landa
Inguruneko eta Lurralde Oreka

Foru-eskumena

Ekarpenak (77)

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

(Goieki – Ordizia) enpresa berriei
akonpainamendua ematea eta
bermatzea.

Bai

Bai

1.775.000 €

(Goieki – Ordizia) prozesuak
hobetzeko, enpresen arteko
kolaborazioa derrigorrezkoa da

Ez

Bai

1.120.000 €

(Goieki – Ordizia) GFA presentzia
gehiago edukitzea Goierri
Fundazioen proiektuetan;
erakundearen egotea oso eskasa da.
Erakundearen babeslea errekuperatu
behar da, bai prestakuntza
sustatzeko eta garatzeko, bai
enpresa txikiei laguntzeko.
Urolako Merkataritza Mahaia: Elkarte
publiko-pribatuak biltzen diren izaera
juridikorik gabeko bilgunea da,
eskualdeko merkataritza sustatu eta
merkatarien biziraupena bermatzeko.
Erronka nagusia: txikizkako
merkataritzaren biziraupena
bermatzea, eragile publiko-pribatu
desberdinen arteko elkarlana
sustatuz eta eskualde estrategia
amankomun baten babesean.
(proiektuaren txostena aurkezten
dute)
(Goieki – Ordizia) New Business
Factory proiektua Goierrin: 500.000
euroko laguntza berrikuntza
sustatzeko.

Bai

-

-

Bai

1.120.000 €

Erantzuna

Ekintzailetasuna laguntzeko ekosistema
indartze ari da. Eta horretarako kontuan
hartzen ari dira enpresa motak:
autoenplegua, barnekintzailetasuna eta
nebts delakoak
Enpresen arteko elkarlana sustatzeko
programa bat dago: gaitasun lehiakorrak
bultzatzea enpresen arteko
lankidetzaren bitartez, proiektu jakin
batzuk eta enpresa aukera berriak
garatzeko dimentsio egokia (merkatuei
erantzuteko ahalmena) lortzeko.
Eskualdetik beretik sustatutako
estrategia eta dinamiketan parte hartzen
ari da. Lurralde Historikoaren mailan,
estrategia bat ari da abian jartzen
inbertsioak eta enplegua mantendu eta
sustatzeko eta, horren osagarri,
kanpotik inbertsioa eta enplegua
erakartzeko estrategia ari da jorratzen.

-

Beste erakundeekiko lankidetzan,
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskualdean
merkataritza sustatzeko estrategia
finantzatzen lagunduko du.

-

2018ko aurrekontuan ez dago
proiektuari era integralean erantzuteko
gai izan daitekeen deialdirik.
Proiektuaren definizioa eta
bideragarritasuna berak aldez aurreko
erakunde arteko akordioa exijitzen du
proiektua posible eta bideragarria
izateko

LEHEN SEKTOREA (9)

(Azpeitia) 1. Sektoretan ez dago
belaunaldi -ordezkoa. Nola
mantendu eta bermatu ahal da?

Bai

Bai

840.000 €

Belaunaldi aldaketaren alde lan egiteko
baliabide edo tresna dezente daude
baina esanguratsu eta zuzenena
GAZTE PLANA da. 2018.urtean
840.000 eurotako deialdia egingo da,
gazte berriak (40 urtez behekoak)
sektorean sartzeko enpresa proiektua
bost urtetan martxan jarri dezaten.
Programa honen arabera, bost urtetan
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Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

gazte batek 70.000 euro arteko diru
laguntza jaso dezake.
(Azpeitia) herriko merkataritza
egoera larrian dago. Tokiko
merkataritza eta ekonomia
sendotzeko plataforma martxan jarri
dute baina ezin izan dute herriko
merkataritza bideratzea lortu.
Aldundiak, nola laguntza ematen
die?

(Azpeitia) bertako produktuak
sustatzea eta bermatzea. Bertako
produktuen bidez ere baloreak
hedatu ahal direla esan dute
merkatariek.

(Idiazabal) Likidezia finantzarioaren
partida bat irekitzea ekoizleei
laguntzeko, batez ere egiteko eta
ekoizteko lehen fasean. Lehen fase
horrek sei irauten du. Denbora tarte
horretan, berariaz gaztaren
ekoizpenean dihardute, eta ez dute
diru-sarrerarik

(Idiazabal) Balioa ematea gazta
ekoizleen profesionalizazioari.

(Idiazabal) Lehen sektorea gehiago
babestea eta aintzat hartzea, lehen
sektoreak egiten duen lanagatik ez
ezik, sektorearen
dibertsifikazioagatik eta haien lanak
lurraldeko ingurumenean, gizartean
eta diruzaintzan dakarren ekarpen
garrantzitsuagatik ere, edota baserri
askotan zabaltzeko eta hezteko
egiten den eginkizunagatik.

Ez

Bai

975.000 €

Beste erakundeekiko lankidetzan,
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskualdean
merkataritza sustatzeko estrategia
finantzatzen lagunduko du.

Partida
desberdinak

Nekazaritza eta Landa Garapen
Zuzendaritzako ekimen guztiak bertako
produktuak sustatzera bideratuta daude.
Bertako Produktuak sustatzeko modu
desberdin askotara eragin behar da:
baserriko inbertsioak errazteko Inbertsio
Plan baten bidez, gazteak sektorean
sartzeko GAZTE PLAN baten bidez,
bertako produktuen trazabilitatea
bermatzeko mekanismoak jarriz,
baserritarrei aholkularitza zerbitzua
emateko bideak erraztuz, eta abar eta
abar.

Bai

Bai

Bai

Ez

GFAk ez du honelako laguntza ildorik.
Badira antzeko laguntzak Eusko
Jaurlaritza eta HAZILUR bidez.

Bai

Bai

217.750 €

Gaztagileei eta artzainei orokorrean
laguntzeko GFAk hainbat hitzarmen
sinatzen ditu: bata ELE (Euskadiko
Latxa Elkartearekin), urteko 190.500
eurotako diru bat emanez. Bestea
Artzain Gazta elkartearekin, urteko
27.250 euroko diru bat emanez. Guztia
artzaintza sustatzeko helburuarekin

Bai

Bai

39.353.921 €

Hiru zuzendaritzen aurrekontua eta
baliabideak helburu horretara zuzenduta
daude.
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Erantzuna

Bai

Bai

39.353.921 €

Hiru zuzendaritzen aurrekontua eta
baliabideak helburu horretara zuzenduta
daude.

Bai

Bai

GFAren 2015-2019 Kudeaketa Plan
Estrategikoak, lehen sektorea
estrategikoa dela aitortzen du

Bai

Ehiza Federazioarekin sinatzen den
hitzarmenean jasota dago kalte hauek
konpentsatzeko mekanismoa. GFAk
bere partidetan ere jarri dauka 17.000
eurotako kopurua. Hala eta guztiz, GFA,
Ehiza Federazioarekin eta Nekazaritza
sindikatuekin kalte-ordainen prozedura
berrikusten eta eguneratzen ari da.

Ekarpenak (77)

(Idiazabal) BPGen ehuneko bat lehen
sektorerako erabiltzea.
(Idiazabal) Lehen sektorea garapen
jasangarri, sozial eta ekonomikorako
sektore estrategiko nagusietako
baten moduan sartzea.

(Idiazabal) Neurriak hartzea orkatz
eta/edo basurdeek haien lursailak ez
suntsitzeko edo ardiei eraso ez
egiteko.

Bai

17.000 € gehi
Ehiza
Federazio
hitzarmena

ENPLEGU POLITIKAK (6)
(Astigarraga) profil profesionalak
behar ditugu (Gipuzkoako
sagardogileen elkartea) baina ezin
aurkitu. Aldundiak lagundu ahal du?
(Antzuola) gaztentzako enplegua:
kalitatezko enplegua eta egonkorra
sustatzea, kontratazioa eskasa baita

Ez

Ez

Bai

Bai, Elkarrekin Programaren bidez egin
daiteke.

Bai

Enplegua sortzea ez da GFAren
zuzeneko eskumena, baina zeharkako
helburua bada, ekintzailetza politika
guztietan, eta baita enpresen
lehiakortasuna sustatzekoetan ere.

800.000 €

Diru laguntzen irizpide batzuk ezartzen
dituzte eta enpresa kontratatuak bete
egin behar ditu horiek. Enpresek
aurkezten duten azalpen memoriaren
bidez egiaztatzen da irizpideak betetzen
diren.
LHren Euskal Kontseiluaren eta LHren
planaren beraren bidez ari da lan egiten.
Eta, puntualki, baita enplegu ferien
bidez ere.

(Elgoibar) Enpresek eskatzen diren
kontratazio irizpideak betetzen
dituzte?

Ez

(Goieki - Ordizia) Profil teknikoak
falta dira..

Ez

(Orio) lan munduan sarrera erraztea
helduentzako

Ez

Lanbideren eskumena.

Ez

Lanbideren eskumena. Edonola,
horrelako egoerei irtenbidea emateko,
Aldundiak badu programa aitzindari bat,
Elkarrekin izenekoa. Programa hori bere
emaitzak ematen ari da dagoeneko,
zeren eta urtebeteko epean dagoeneko
lortu baita epe luzeko langabezian
zeuden 200 pertsona baino gehiagori
enplegua ematea. Era berean, Aldundia
zenbait enpresarekin hitzarmenak ari da
egiten, gizarteratze beharrak dituzten
pertsonak integratzeko.

(Tolosa) Soluzioren bat pentsatzen
ari dira iraupen luzeko langabeen
egoera kronikoekin lotuta?

EMAKUMEA LANEAN SUSTATZEA (6)
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Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna oinarri/helburu gisa dago
txertatuta ekonomia sustapenerako lanildo guztietan
Emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna oinarri/helburu gisa dago
txertatuta ekonomia sustapenerako lanildo guztietan

(Antzuola) berdintasunaren politika:
emakumeen industrian hastea
sustatzea

Ez

Bai

200.000 €

(Elgoibar) berdintasunaren kontura,
nola hurbildu emakumea industriara.

Ez

Bai

200.000 €

Ez

Bai

200.000 €

Emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna oinarri/helburu gisa dago
txertatuta ekonomia sustapenerako lanildo guztietan.

(Elgoibar) Irizpide berriak sartzea
emakumeen eta gizonen artean
berdintasuna bermatzen duten
enpresen kontratazioan, baita
ordaindutako praktikak ere.

(Goieki – Ordizia) Prestakuntza
teknikoetara emakumeak sartzea
bultzatzea eta sustatzea.
(Goieki – Ordizia) emakumea lanbide
heziketara erakartzea. Haien
gaitasunak eta sormenak aplikatu
behar dira. Nola bideratu ahal dugu?
Nola lortu ahal dugu?
(UM Arrasate) emakumeei industria
esparruetara eta lanbide heziketara
erakarri behar dira: “lurralderako
erronka bat da”.

Ez

Bai

200.000 €

Emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna da sustapen
ekonomikorako politika guztietako
printzipio/helburuetako bat. Gainera,
LHren Euskal Kontseiluaren eta LHren
Planaren bidez, zenbait dinamika ari
dira garatzen esparru honetan.

Ez

Bai

200.000 €

Lanbide heziketako euskal kontseilutik
dinamikak sustatzen ari dira eta LH
planean gauzatzen ari dira

Ez

Bai

200.000 €

Lanbide heziketako euskal kontseilutik
dinamikak sustatzen ari dira eta LH
planean gauzatzen ari dira

LURRALDE OREKA (5)

(Aretxabaleta) gipuzkoako herritako
landa auzotara, internet zerbitzua
ekartzea (
Orioko botaleku atzeko baserrietara)

Ez

Ez

(Aretxabaleta) zenbat diru gastatzen
da herri txikitan zuntz optikoa
jartzeagatik? Fibrara dedikatzen den
moduan dirua, 5.g baserrietara eta
landetan eramateko bultzatzea
eraginkorragoa izango litzateke.
Zergatik egiten da apustu hori? Nola
kontratatzen da zerbitzua?

Ez

Ez

Landagipuzkoa+ programaren baitan, 4
lan-ildoetako bat hauxe da: herrigunetik
abiatuta banda zabal ultrazkarra
barreiatzea 2000 metro arteko eraztun
moduan 2500 biztanle baino gutxiago
dituzten Gipuzkoako 49 herritan. 2018ko
urteko deialdia egiten denerako
1.500.000 € diru kopurua dago
izendatuta. Fase honetan, zoritxarrez,
Aretxabaleta lan eremutik kanpo dago
baina aurrerantzean Gipuzkoako
nekazal eremu eta bailarak banda zabal
ultrazkarrarekin barreiatzea nahi du
Gipuzkoako Foru Aldundiak.
Landagipuzkoa+ programaren baitan, 4
lan-ildoetako bat hauxe da: herrigunetik
abiatuta banda zabal ultrazkarra
barreiatzea 2000 metro arteko eraztun
moduan 2500 biztanle baino gutxiago
dituzten Gipuzkoako 49 herritan. 2018ko
urteko deialdia egiten denerako
1.500.000 € diru kopurua dago
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izendatuta. Gipuzkoako Foru
Aldundiaren apustua irmoa da banda
zabal ultrazkaren alde, etorkizuneko
teknologia baita (etorkizuneko beharrak
jasan ditzakeena). Hots, Gipuzkoako
orografiak edo beste arrazoi batengatik
ez balitz posible banda zabal ultrazkarra
eramatea eremu jakin batera, beste
aukerak jorratuko lituzke Lurralde Oreka
Zuzendaritzak
(Azpeitia) herrigune sustatzea eta
bermatzea. Nola ematen zaie kaleei
bizia? Herria triste dagoela
azpimarratu da.
(Idiazabal) Ekoizleak dira haien
lursailengatik zergak ordaintzen
dituztenak eta eremua eta natura
ingurua babesten dute. Hori dela eta,
foru erakundeak zaintza handiagoa
egitea eskatzen da mendian
dabiltzan ibilgailuei dagokienez

(UM Arrasate) Antzuola. Zuntz
optikoa ez da landa esparrurako
bakarrik, baita herrientzako ere.

Ez

Ez

Ez

Ez

Proposamen hau Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eskumen esparrutik kanpo
dago.

Ez

Mendi "arruntetan" ibilgailuen joanetorriaren eskumena udal eskumena da.
Mendi Publiko eta Babestutako
eremuetan, araudi bat ezarrita dago eta
basozainak dira araudi hori betetzeko
ardura dutenak.

Ez

Landagipuzkoa+ programaren baitan, 4
lan-ildoetako bat hauxe da: herrigunetik
abiatuta banda zabal ultrazkarra
barreiatzea 2000 metro arteko eraztun
moduan 2500 biztanle baino gutxiago
dituzten Gipuzkoako 49 herritan. 2018ko
urteko deialdia egiten denerako
1.500.000 € diru kopurua dago
izendatuta eta Antzuola onuradunetako
bat izan daiteke. Lurralde Oreka
Zuzendaritzaren datuen arabera,
Antzuolako herriguneak banda zabal
ultrazkar zerbitzua badu, bizilagunek
kontratatu dezakete.

PRESTAKUNTZA (5)
(Elgoibar) lanbide heziketarako Plan
Renove bultzatzea
(Goieki-Ordizia) Lan bateratua eta
partekatua administrazioen,
enpresen eta unibertsitate nahiz
prestakuntza zentroetan.
(Goieki – Ordizia) ekonomia
sustatzeko eta garatzeko
prestakuntza behar da.
(Orio) Aldundien proiektuak
hezkuntzara bideratu beharrean;
martxan daudenak babestea,
jarraipena egin eta garrantzia
ematea; hezkuntza ere produktua
izan daiteke eta.

Ez

Ez

LH -Hezkuntza

Bai

Bai

991.000 €

Garapen endogenoaren sustapenaren
bidez (eskualde estrategia).

Bai

Bai

400.000 €

Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza
estrategia

Ez

Bai

400.000 €

Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza
estrategia

31
Ekonomia Sustapeneko, Landa
Inguruneko eta Lurralde Oreka

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Bai

400.000 €

Bizitza osoan zeharreko ikaskuntza
estrategia

Ekarpenak (77)

(Orio) hezkuntza eta lanaren arteko
lotura; gazteak lan mundura
bideratzea.

SUSTAPEN EKONOMIKOA (5)
(Astigarraga) ekonomia sustapenen
diru laguntzak eusko
jaurlaritzakoekin bateragarriak dira?
(Astigarraga) orain arteko laguntzak
mantenduko dira?
(Goieki – Ordizia) ekonomia
sustapenerako aurrekontua, nola
banatzen da?

Programa bakoitzaren arabera, baina
printzipioz bai.

Bai
Bai

Bai

Bai

Bai

30.082.600 €

(Goieki – Ordizia)Merkatuari begira,
prozesuak bizkortu, askotan ezin
gara heldu.
(Azpeitia - Urola erdiko merkataritza
mahaia) Merkaurola proiektua:
merkataritza egoeraren azterketatik
ateratzen diren ondorioetatik
abiatuz, eta eskualdeak dituen
erronkak kontuan izanik,
eskualdearen merkataritza estrategia
definitzea. Estrategiaren definizioa
aurrera eramateko, kanpo
aholkularitza baten laguntza
ezinbestekoa ikusten dugu eta
“guztion ekarpena, guztiontzat
onura” ekimena aprobetxatuz, 25.000
€ diru eskaria dugu.

Oro har, laguntza lerro berberak
mantentzen dira gutxi gorabehera.
Aurrekontuak eta diru laguntzak guztiak
argitaratzen dira. Deialdia bakoitzean
proiektuak baloratzeko irizpidean
txertatuak daude
Proposamenari zehaztasuna falta zaio.

2018ko aurrekontuan ez dago
aurreikusita ekintza horri babesa, ez
bada diseinatzen deialdi berri bat
eskualde garapenari zuzendua
espezifikoki eta ekintza hori tokiko/
eskualde eragileak buru izatea

BERRIKUNTZA ETA MODERNIZAZIOA (5)

(Goieki – Ordizia) berrikuntza
proiektuak sustatzea

Ez

(Goieki – Ordizia) nola banatzen dira
diru laguntzak berrikuntza
proiektuetan?

Ez

Bai

6.118.911 €

Gipuzkoako Foru Aldundiak oso gogoan
du etorkizunak garapen teknologikoa
eskatzen duela, eta horregatik ahalegin
handia egiten ari da -2018ko urterako 6
milioi euro pasatxokoa izango da, hots,
Berrikuntza Zuzendaritzaren
aurrekontuaren % 50 baino gehiagokoa, lurraldean dauden I+G azpiegiturak
indartzeko eta biozientzien arloan
enpresa berriak sortzeko.
Laguntzen banaketa konkurrentzia
lehiakor bidez egiten da (proiektu
onenak); laguntzak arautzen dituzten
oinarriek zehazten dituzte aukeratze
irizpideak, horiek azken puntuazioan
izango duten pisuarekin batera.
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(Tolosa) berrikuntza proiektuei
dagokionez, aholkularitza behar
dugu berrikuntza proiektuak
Tolosaldean finkatzeko

Aldundiak, askotariko zerbitzuen bidez,
laguntza edo orientazioa eskaintzen du,
eskaera horri irtenbidea emateko.

(Tolosa) Tolosaldean erreferentziasektorea erakargarria izatea falta da

Proposamenari zehaztasuna falta zaio

(Zumaia) Zibersegurtasuna.

Gipuzkoako Foru Aldundiak Industria
4.0 eredua bultzatzen du. Horren
helburua enpresen lehiakortasuna
hobetzea da, horretarako teknologia
berriak jasoz, tartean produktu eta
prozesuen digitalizazioa nabarmentzen
dela; horrek guztiak enpresen IKTen eta
informatika sektorearen eskumenak
sendotzea ekarriko luke. Lan egiten ari
gara Gipuzkoako Zibersegurtasun
zentroa 2018an erabat operatibo egon
dadin.

Ez

Bai

3.450.000 €

LANGILEEN PARTAIDETZA (4)
(Andoain) Proposatzen da enpresa
heztea langileei enpresa kudeatzean
eta erabakiak hartzean partaidetza
errazteko eta bermatzeko. Beste alde
batetik, GUREAko ordainsariak
aztertzea desgaitasuna duten
pertsonentzat. Langileen partaidetza
bultzatzea, entzuteko ez ezik, esaten
dutenak eragina izateko ere.

(Zarautz) Gureak. Bertan lan egiten
duten soldatak igo.

(Azkoitia) langileek, nola parte hartu
dezakete enpresaren kudeaketa?

Bai

-

Bai

Bai

-

Bai

2.000.000 €

Bada enpresetan partaidetza sustatzeko
estrategia integral bat. Eta baita eragile
ekonomiko eta sozialek zein enpresek
berek balia dezaketen deialdi bat ere:
enpresa-proiektuetan pertsonen
protagonismoa bultzatzea funtsezkoa
da, pertsonak erdigunean jartzen
dituzten eta sustraiak lurraldean
dauzkaten erakundeetan oinarritutako
garapen sozioekonomiko baten
sustapenaren bidez Gipuzkoa
partaidetzazkoago eta
konprometituagoa lortzeko.

-

Enpresaren kudeaketan parte hartzen
duten eragile guztien artean eredu bat
diseinatu behar da, alderdi guztiak
asetzeko.

2.000.000 €

Enpresa bakoitzaren erabakia da. Hori
bai, horretarako Aldunditik badago
estrategia zehatz bat eta diru laguntza
programa bat: enpresa proiektuetan
pertsonen protagonismoa gakoa da
Gipuzkoa parte hartzaileago eta
konprometituago bat lortzeko garapen
sozio-ekonomikoko eredu baten
sustapenaren bidez, pertsonak oinarri
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dituen eta lurraldean errotuta dauden
erakundeetan oinarrituta.

(Goieki – Ordizia) enpresatik, nola
sustatu eta bermatu ahal dute
langileen partaidetza enpresan?

Bai

Bai

2.000.000 €

Enpresa bakoitzaren erabakia da. Hori
bai, horretarako Aldunditik badago
estrategia zehatz bat eta diru laguntza
programa bar: enpresa proiektuetan
pertsonen protagonismoa gakoa da
Gipuzkoa parte hartzaileago eta
konprometituago bat lortzeko garapen
sozioekonomikoko eredu baten
sustapenaren bidez, pertsonak oinarri
dituen eta lurraldean errotuta dauden
erakundeetan oinarrituta.

Partida
desberdinak

Nekazaritzako tokiko produktuak
sustatzea da Nekazaritza eta Landa
Garapen Departamentuaren helburu
nagusienetako bat. Hala dago jasota
2015-2019 Kudeaketa Plan
Estrategikoan.

LANDA INGURUNEA (3)
(Tolosa) gipuzkoak potentzial handia
dauka eta aurreratu behar da,
esaterako, tokiko produktuak
sustatzea, bai nekazaritzan, bai
ekonomia sustapenean, bai
turismoan. Lurraldea garatzeko
sektore guztiak konektatuta egon
behar dira.

Bai

Bai

(Tolosa) baserritaren lana aintzat
hartzea. Haiei esker eta haien
lanaren esker ingurumena eta
paisaiak babesten eta zaintzen dira.
Baina, gaur egun, nekazaritzaren
arloan ez dago belaunaldien
ordezkoa. Nola mantenduko dira
landetan?

Bai

Bai

(Tolosa) nola sustatu ahal dira tokiko
produktuak? Esaterako; ikastoletan
eta hospiletan, besteak beste, tokiko
produktuak kontsumitu ahal dira,
baina, nola antolatzen da? Landa
garapen plan estrategikoa
proposatzen da

Ez

Ez

840.000 €

GFAk lehen sektorea berrindartzeko
dauzkan neurri desberdinen artean
GAZTE PLANA izenekoa dauka. Bere
helburua belaunaldi aldaketa sustatzea
da eta gazte berriak sektorean sartzea.
Belaunaldi aldaketaren alde lan egiteko
baliabide edo tresna dezente daude
baina esanguratsu eta zuzenena
GAZTE PLANA da. 2018. urtean
840.000 eurotako deialdia egingo da,
gazte berriak (40 urtez behekoak)
sektorean sartzeko enpresa proiektua
bost urtetan martxan jarri dezaten.
Programa honen arabera, bost urtetan
gazte batek 70.000 euro arteko diru
laguntza jaso dezake.
GFAk ekimen batzuk bultzatzen baditu
ere, produktuen merkaturatze eskumena
Eusko Jaurlaritzarena da.
Dena den, aipatu behar da eskualde
bakoitzean Eskualdeko Plan
Estrategikoa egiten dela: Eskualdeko
Landa Garapeneko Plana. Horretan,
ekimen hauetakoak jasotzen dira. GFAk
parte hartzen du, beste eragilerekin
batera, plan hauek egiteko.
Era berean, aipatu behar da ere
produktuen salmenta EJren eskumena
den eta ospitaleak eta eskolak
administrazio autonomoari dagozkion
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arren, GFA aztertzen ari dela aukera
bertako produktuak kontsumitzeko
GFAk eskainitako zerbitzu guztietan.
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5.

MUGIKORTASUNEKO

ETA

LURRALDE

ANTOLAKETAKO

DEPARTAMENTUA

Diputatua: Marisol Garmendia

jigoa@gipuzkoa.eus

»

2018ko Aurrekontua: 60.360.950 € (+0,88%)

»

Mugikortasuneko Zuzendaritzaren helburuak:
 Mugikortasun jasangarria butzatzea.
 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 lurraldeinformazioa, lurralde- sustapena, lurzoruaren eta ondarearen kudeaketa.
 Foru Aldundiaren eraikuntzak eraiki eta birgaitzea baita horien kudeaketa teknikoa
egitea ere.
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Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa
Gipuzkoa mugitzen!
ç
 37 milioi euro baino gehiago herriarteko garraio publikoa hobetzeko.
 1,3 milioi euro Lurraldebusek herritarrei eskaintzen duen informazio eta arreta zerbitzua
hobetzeko.
 Buruntzaldeko emakida berriak erantzuna emango die garraio publikoaren inguruko
eskaeretako askori.
 5 milioi euro baino gehiago erabiliko dira Gipuzkoako bidegorrien sarea hobetzeko.
Aurrekontu handiena azken 5 urteetan.
 Pasaiako badiaren eta ingurunearen leheneratzerako 6 milioi euro baino gehiago
bideratzen ditugu hiri-leheneratze, mugikortasun jasangarri eta irisgarritasun, energiaeraginkortasun, ekipamendu eta azpiegitura eta enplegu-politiketan.
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GARRAIO PUBLIKOA: LINEAK ETA MAIZTASUNAK (15)
(Astigarraga) Sagardotegien
ingurunean sustatzeko eta
sagardotegietara etortzeko, garraio
publikoak gehitzea, bai egunean,
bai gauean; garraio publikoak
gehitzea ere ona da sustatzeko
tokiko merkataritza eta hostalaritza,
azken finean, sektore guztietarako.
Orain dela urte batzuk martxan jarri
zen proiektu piloto bat, Foru
Aldundiarekin elkarlanean, Garraio
publikoa jarriz sagardotegietara
joateko. Itxura batean, ez da
gehiege bultzatu ekimen hura, eta
zerbait bultzatu beharko litzateke.
(Astigarraga) Lurralde osoan,
garraio publikoen maiztasuna
handitzea, batez ere, asteburuan
gauean. Gaur egun, zerbitzuak eta
maiztasunak ez dira nahikoak eta
edozein herritan gauza bera
gertatzen da: esatereako,
Donostiara joateko ez dago
maiztasunik, ez astean zehar, ez
asteburuetan, batez ere, gauean.
(Aretxabaleta) Garraio publiko linea
gehiago jartzea goizez eta gauez
lan egiten duten langileentzat
(Aretxabaleta) Donostia-Eskoriatza
autobus linea handitzea eta
maiztasun handiago egotea.
(Aretxabaleta) Oñatik, bai
Arrasatera, bai Bergarara, autobus
zerbitzua areagotzea.
(Aretxabaleta) Debagoiena;
autobusen ordutegiak hobeto
planifikatzea, oso lotura gutxi
baitago. Esaterako, Donostiatik
Aretxabatelara Arrasaten beste
linea bat hartzen da eta
Aretxabaletara joateko ez dira
gertatzen aldi berean.
(Aretxabaleta) Zuzeneko autobusak
Aretxabaletik beste herri batzuetara
(Arrasate, Oñati, Donostia) jartzea;
Aretxabaletan ere, garraio
publikoaren eskaintza bermatzea.
(Aretxabaleta) Autobusean wifi
jartzea ez da beharrezkoa
(Elgoibar) Debabarrenean, Mutriku
– Mendaro, ez dago garraio
publikorik

Bai

Bai

-

Garraio publiko zerbitzua egungo eskaera errealari
egokitzen zaio. Gainera, sagardotegi garaian bada
Astigarragarako zerbitzu berezi bat.

Garraio publiko zerbitzua egungo eskaera errealari
egokitzen zaio. Gaueko zerbitzuaren kasu
zehatzari dagokionez, Buruntzaldeko 2018ko
emakida berriarekin zabaldu egingo da Astigarraga
eta Andoain lotzeko gaueko zerbitzua.

Bai

Bai

Zehaztu
gabe

Bai

-

-

Bai

-

-

Bai

Bai

-

Bai

Bai

-

Debagoiena eskualdeko hiriarteko autobus
zerbitzuen ordutegietan egin egokitzapenak
ibilgailu-aldaketak bermatzera bideratu dira.

Autobus bidezko hiriarteko bidaiari-garraio
zerbitzua eskaera errealari egokitzen zaio,
jasangarria eta eraginkorra izan ahal izan dadin.
Autobus bidezko hiriarteko bidaiari-garraio
zerbitzua eskaera errealari egokitzen zaio,
jasangarria eta eraginkorra izan ahal izan dadin.
Debagoiena eskualdeko autobus zerbitzuan egin
diren aldaketekin, bete egiten dira zona horretako
herritarren behar errealak.

Bai

Bai

-

Lurraldebus-en autobus zerbitzua hiriarteko
zerbitzua da eta, horrenbestez, zenbait herri lotzen
ditu, erabilgarri dauden bitartekoei erabilera
eraginkorra emanda.

Bai

-

-

Erabiltzailearen arretarako zerbitzuari egungo
lanabesen bitartez egin hobekuntza bat da.

Bai

-

-

Gaur egun DB04 eta DB06 lineek betetzen dute
udalerri horien arteko lotura.
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(Elgoibar) Lanera eta eskolara
joateko, maiztasuna handitzea,
periferian bizi direnak, kanpoan ez
geratzeko, bai Mutrikutik, bai
Eibarretik, bai Donostiatik.

Bai

-

-

Autobus bidezko hiriarteko bidaiari-garraio
zerbitzua eskaera errealari egokitzen zaio,
jasangarria eta eraginkorra izan ahal izan dadin.

(Elgoibar) Elgoibar-Eibar garraio
publikoak gehitzea.

(UM ARRASATE) Euskal Herritik
mugitzeko, Gipuzkoan eta Bizkaian
artean konexioa gehitzea,
esaterako, Debatik Lekeitiora.
(UM ARRASATE) Lurraldearen
arteko komunikazioa bermatu behar
da, hala nola, Elgoibarretik
Azkoitiara eta Elgoibarretik Oñatira,
besteak beste. Herrien eta hirien
artean konexioa ondo dago baina
herrien beraien artean ez dago
garraio publikorik.
(UM ARRASATE) Bizkaiatik, ez
dago garraio publikorik.
(Zarautz) Zarautz-Zumarraga
lineako autobusen maiztasun
handiagoa.

Bai

-

-

Gaur egun hiriarteko 4 autobus-linea daude Eibar
eta Elgoibar lotzeko. DB02 lineak joateko 20
zerbitzu dauzka egunean. DB04 lineak autobus bat
du 20 minutuan behin. UK05 lineak joateko 15
zerbitzu dauzka egunean. Eta DB06 linea ere
badago, Maltzaga auzoa Elgoibarrekin lotzeko,
joateko 7 zerbitzu baitauzka egunean. Gainera,
Euskotren-ek ere lotzen ditu 2 udalerriak.

Bai

-

-

Lurralde arteko loturak ez dira Foru Aldundi honen
eskumen esklusiboa.

Hiriarteko autobus zerbitzua egungo eskaera
errealari egokitzen zaio. Gainera, Debagoiena
eskualdean egindako aldaketekin bermatu egiten
dira mugikortasuna eta ikastetxe eta lantegietako
sarrerak eta irteerak, lineen arteko ibilgailualdaketak bermatzearekin batera.

Bai

-

-

Bai

-

-

Bai

-

-

Dagoeneko badira Arrasate eta Elorrio, Durango,
Bilbo eta Bilboko aireportuaren arteko loturak.
Gaur egun Lurraldebus-en lineen arteko ibilgailualdaketen bitartez ibilbide hori egiten duten 5 lotura
daude. UK11 UK06rekin lotzen da. DG07
DG03rekin eta DG04rekin. UK09 UK06rekin. UK10
UK06rekin. Eta UK03 UK06rekin.

MUGI (8)

(Zarautz) Autobusak; ikasleentzako
deskontu handiagoak (2).

Ez

Ez

(Eibar) MUGI. Txartel bakarra 3
lurraldeetarako garraio bakarrerako.
Zergatik ordaintzen da Bizkaian
0,60 € eta Gipuzkoan, 0,92 €?

Ez

Bai

1.310.000
euroetatik
parte bat
ATTGrentzat

Bai

1.310.000
euroetatik
parte bat
ATTGrentzat
.

(Getaria) MUGI txartela Gasteizen
erabili ahal izatea

Ez

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak
(GGLA), justuago iritzita, zenbait kolektibo
(gazteak, soziala, helduak eta desgaituak)
bereizten dituen deskontu sistema batera jo du.
Osagarri gisa, MUGI txartelak eskaintzen dituen
ohiko deskontuak ere badituzte.
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren
(GGLA) barnean zenbait pauso egiten ari dira
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko lurralde historikoetan
erabiltzen diren garraio txartelen arteko
elkarreragingarritasunaren proiektua garatzeko.
Foru Aldundiak GGLAri 2017an egin ekarpena
1.310.000 eurokoa da.
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren
(GGLA) barnean zenbait pauso egiten ari dira
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko lurralde historikoetan
erabiltzen diren garraio txartelen arteko
elkarreragingarritasunaren proiektua garatzeko.
Foru Aldundiak GGLAri 2017an egin ekarpena
1.310.000 eurokoa da.
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deskontua urte osoko izatea, ez
hilabetekoa; urtean. deskontu
minimoa mantentzea.

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Ez

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak
(GGLA) ez du Mugi txartelaren tarifa-politika
aldatzea aurreikusten.

Ez

Ez

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak
(GGLA) ez du Mugi txartelaren tarifa-politika
aldatzea aurreikusten.

(UM ARRASATE) Ordainsari
bakarra 3 lurralderakoak.

Ez

Bai

(Aretxabaleta) Garraio publikoa
ikasteentzako MUGI txarteletan
deskontua egotea.

Ez

Ez

(Lezo) Zergatik RENFEk ez du
MUGIrekin bat egiten?

Ez

Zenbatekoa

1.310.000
euroetatik
parte bat
ATTGrentzat
.

Erantzuna

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren
(GGLA) barnean zenbait pauso egiten ari dira
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko lurralde historikoetan
erabiltzen diren garraio txartelen arteko
elkarreragingarritasunaren proiektua garatzeko.
Foru Aldundiak GGLAri 2017an egin ekarpena
1.310.000 eurokoa da.
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak
(GGLA), justuago iritzita, zenbait kolektibo
(gazteak, soziala, helduak eta desgaituak)
bereizten dituen deskontu sistema batera jo du.
Osagarri gisa, MUGI txartelak eskaintzen dituen
ohiko deskontuak ere badituzte.
Negoziazio prozesu bat irekita dago, RENFE,
deskontu sistema onartuta, MUGIn sartu ahal izan
dadin.

BIZIKLETETARAKO BIDEA (BIDEGORRIAK) (5)
Azpeitia eta Zumarraga arteko foru eskumeneko
zatiak ia-ia garatuta daude, Lasaoko zati txiki bat
izan ezik. Lazkao eta Azpeitia arteko ibilbidea
bidegorrien foru sarearen eraikuntza garatu ahala
osatuko da.
Bidegorrien ezaugarriek betetzen dituzte estandar
onartuak. Maldari dagokionez, estandar horiek
jasotzen dutenez ezin dira % 6tik gorakoak izan,
nahiz zati laburretan malda handiagoak onar
daitezkeen. Edonola ere, foru sareko bidegorri
gehienek zailtasun txiki-txikia dute.
Gipuzkoako Foru Aldundiak behar eta aukera
irizpideei jarraikiz garatzen du bizikleta bideen foru
sarearen eraikuntza. Kasu honetan, Oiartzualdean,
2017-2018an zehar zenbait zati eraiki edo
eraikitzen ari dira Lezo eta Pasaia artean edo
Trintxerpe eta Euskotren-ek Herreran daukan
geltokiaren artean.

(Azpeitia) Bidegorria
Zumarragarantz eta Lazkao –
Azpeitia konexioa

Bai

(Legazpi) Bidegorria. Zumarraga Brinkola bidegorriko tartea
hobetzea; izan ere, tarte horrek
nolabaiteko zailtasuna du, batez ere
adineko pertsonentzat.

Bai

(Oiartzun) Oarsaldean bidegorria
hobetzea, batez ere, Oiartzunetik
Pasaiarantz eta Lezotik
Pasaiarantz.

Bai

(Oiartzun) Oiartzunen, bidegorria
luzatzea edo zubi bat eraikitzea
futbol zelaia ailegatzeko

Ez

Oiartzunen udal eskumena da. Dena den, badago
lotura, ibilgailuentzako zubitik zehar.

Bai

Gipuzkoako Foru Aldundiak behar eta aukera
irizpideei jarraikiz garatzen du bizikleta bideen foru
sarearen eraikuntza.Kasu zehatz honetan, Zarautz
eta Zumaia arteko zatiak Gipuzkoako Bizikleta
Bideen Lurraldearen Arloko Planaren

(Zumaia) Zarautzetik Zumairako
bidegorria
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Mugikortasuna eta Lurralde
Antolaketa
Ekarpenak (35)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

berrikuspenerako daude aurreikusita. 2022tik
aurrera.
PASAIALDEA BIRSORTZEA (3)
(Lezo) Pasaialdeko degradazioaren
eta Pasaiako portu jarduera urriaren
inguruko kezka.

Bai

Bai

6.526.586 €

(Pasaia) Irakasleek bilera bat
egiteko eskatu dute Pasaiako
Birsortze Planean jasotako ekintzei
buruz hitz egiteko.

Bai

-

-

(Pasaia) Hirigintza planak eta
ekintzak kultura ekipamenduei
erabilera emateko.

Bai

Bai

6.526.586 €

Horretarako, Mugikortasuneko eta Lurralde
Antolaketako Departamentuaren 2018ko
aurrekontuaren barnean 6.526.586 euro jasotzen
dira Pasaialdean biziberritze jarduerak garatzeko.
Portuko jarduerari dagokionez, hori ez da foru
eskumeneko kontua.
Ez da bilera eskaerarik jaso. Hala ere, Aldundia
bilerak eta aurkezpenak egiten ari da Pasaiako
badia biziberritzeko proiektuaren inguruan,
Pasaialdeako kolektibo sozialekin.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskumena du
Gipuzkoako hiri espazio eta ekipamendu
andeatuak birgaitzea eta leheneratzea sustatzeko,
hain zuzen herritarren beharrei erantzunez
lurraldearen garapenean eta herritarren ongizatean
laguntzearren, betiere ekonomia eta hirigintza zein
alderdi sozial eta kulturala biziberritzeko helburu
orokorraren barnean. Horretarako,
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako
Departamentuaren 2018ko aurrekontuaren
barnean 6.526.586 euro jasotzen dira Pasaialdean
biziberritze jarduerak garatzeko.

AUTOBUS GELTOKIAK (3)
(Antzuola) Autobus geltokia
Bergarako geltokian. Bergarako
autobus geltokian egindako obren
ondoren, autobus geltokia jarriko
zuten Antzuolatik jaisten diren
autobusetarako, autobusa lehenik
geltokian geratzeko, Bergaran
beste geldialdiak egin baino lehen.
Geltokian dago oraindik ere azken
geldialdia. Lehen geldialdia ez
izatea erabaki ote den azaldu ahal
dizugu? Eta zergatik?

Ez

Hirigune barneko geralekuak finkatzeko ekimena
udalei dagokie, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
oniritziarekin betiere. Dena den, gaur egun
Antzuolatik Bergaran sartzean DG03 linearen lehen
geralekua geltokikoa da, eta ondoren Madinako
geralekura segitzen du.

Zarautzetik Azkoitiara; Monte
Albertia parean geltoki bat jartzea

Ez

Hirigune barneko geralekuak finkatzeko ekimena
udalei dagokie, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
oniritziarekin betiere.

(Legazpi) Junetorri geltokia
markesinarik gabe

Ez

Horrelakoak jartzea udal eskumena da.
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6. OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

Diputatua: Javier Larrañaga

aalkain@gipuzkoa.eus

»

2018ko Aurrekontua: 55,555.350 € (+25,18%)

»

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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Ogasun eta Finantzak
Ekarpenak (11)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

ZERGA SISTEMA (6)
(Azkoitia) Zergak jaiztea eta
berrikustea
(Azpeitia) Negozioa mantentzea oso
zaila da eta negozio berri bat
zabaltzea ez da posible
alokairuagatik. Are gehiago, presio
fiskala gero eta handiago da
merkatarientzat
(Legazpi) Elkarteen kudeaketa
administratiboari dagokionez,
adibide hau azpimarratu da:
Sozietateen gaineko zerga.
Aholkularitza bati ordaindu behar
diogu diru-laguntzen diruarekin?
(Tolosa) Lanbide Heziketa eta
Formazioa Duala: Onura fiskalak
prestakuntza ematen duten
enpreseentzat eta beste batzuk
sustatzea. Enpresa gutxik Formazio
Dualaren programan parte hartzen
dute eta laguntza fiskalen bitartez
parte hartzera animatu dira.
(UM Arrasate) Nondik datoz dirusarrera?
(Um Arrasate) kooperatiba
izateagatik, beste politika fiskala
ezartzen zaiela eskatu du

Bai

Ez

Ez dago aurreikusita zergak jaistea edo
ezabatzea, gure ongizate estatuaren oinarria
baitira.

Bai

Ez

Ez dago aurreikusita zergak jaistea edo
ezabatzea, gure ongizate estatuaren oinarria
baitira.

Ez

Elkarte bakoitzak baloratu behar du nola
ordaindu bere gastuak. Hasiera batean, diru
laguntzaren xede den proiektuko jarduera edo
jarduerak estaltzeko ematen dira oro har diru
laguntzak.

Bai

Formazioa Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoa
da.

Ez

-

-

-

-

Administrazio publikoen dirusarrera nagusia
zergadunek ordaintzen dtuzten zergak dira.
Kooperatibek dagoeneko badituzte zerga
onurak, besteak beste tipo murriztu bat
Sozietateen gaineko Zergan.

IRUZURRAREN AURKAKO BORROKA (4)
(Andoain) Iruzurraren aurkako
borroka: Norberaren etxeetan
erroldatzeagatik kobratzen duten
pertsonak

Bai

Ez

(Azkoitia) Iruzur fiskalaren kontra
borroka egitea

Bai

Bai

Ez dago berariaz jasota aurrekontuetan. Ez
etxebizitzen politika, ez gutxieneko sarrerak
bermatzeko prestazioak, ez dira foru
eskumenekoak.
Iruzurraren aurkako borroka 2015 - 2019
kudeaketa planeko helburu estrategikoetako
bat da. Konpromiso hori 2018ko
aurrekontuetan ere jaso da, horretarako
baliabide gehiago aurrekusi baititugu:
langileen plantilla handitzea (2 M€) eta
inbertsioak egitea hobekuntza informatikoetan
(7 M€-tik gora) eta kontzientziazio
programaetan (unibertsitatean eta bigarren
hezkuntzan).
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Ogasun eta Finantzak
Ekarpenak (11)
(Idiazabal) Gazta egiten duten zenbait
pertsonak ez dute alta eman
nekazaritzaren sektorean, eta ez
dituzte osasun eta kalitate kontrolak
pasatzen. Egoera horrek, alde
batetik, osasunerako arrisku handia
eragiten du, eta, ondorioz, sektoreari
ospea kentzen dio, eta, bestetik,
nekazaritzaren sektorearekin lotuta
jasotzen dituzten laguntzak ez dira
profesionalizatzen. Era berean, legez
kanpoko merkatua dago, eta
ekoizleei kalte egiten die. Hori dela
eta, GFAri eskatzen diogu laguntzen
eskaeretan sor daitekeen legez
kanpoko merkatu hori eta iruzur hori
kontrolatzeko neurriak hartzea.
(Orio) Kooperatiba izateagatik
(Ikastola), bazkideetzako oinura
fiskalak edukitzea

Forueskumena

Bai

-

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Bai

Kontrolari dagokionez, iruzurraren aurkako
borroka 2015-2019 aldirako Kudeaketa
Planeko helburu estrategikoetako bat da.
Konpromiso hori 2018ko aurrekontuan ere
islatzen da, bitarteko gehiago bideratu baitira
xede horretara: langile kopurua handitzea (2
M €), hobekuntza informatikoetan inbertitzea
(7 M €) eta kontzientziazio programak
(Unibertsitatean eta Bigarren Hezkuntzan).

-

Kooperatibek dagoeneko badituzte zerga
onurak, besteak beste tipo murriztu bat
Sozietateen gaineko Zergan. Ez dago
aurreikusita aldaketarik bazkide
kooperatibisten tributazioan.

ABERASTASUNA BANATZEA (1)

(Tolosa) Lurraldearen orekari
dagokionez, nola banatzen da
errekaudazioa? Badirudi inbertsioa
Donostialdean geratzen dela eta ez
Donostialdean bakarrik, Eskualdean
ere proiektu estrategikoak sor
daitezke.

-

-

Inbertsioak ez dira lurralde irizpideen arabera
banatzen, baizik eta helburu edo proiektu
irizpideen arabera, eta horiek une jakin
batzuetan eragin handiagoa izan dezakete
eskualde batzuetan besteetan baino.
Adibidez, 2015-2019 Kudeaketa Plan
Estrategikoan zenbait helburu eta proiektu
estrategiko finkatzen dira eta, horien artean,
Pasaialadea biziberritzea dago, legealdi
honetarako ingurune horretan inbertsio
garrantzitsuak jasotzen dituen proiektua,
alegia.
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7. BIDE-AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA

Diputatua: Aintzane Oiarbide

jazpiroz@gipuzkoa.eus

»

2018ko Aurrekontua: 74.094.873 € (-17,13%)

»

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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Bide Azpiegiturak
Lanean jarraitzen dugu gure errepideak hobetzeko

ERREPIDEAK
 55 milioi euroko aurrekontua urtean, mantentze lanetarako.
 7.000.000 € errepideetako zorua berritzeko.
 22.122.000 € Deskargako lanak 2018an amaitzeko (42 milioiko inbertsioa, BEZik gabe).
 1.500.000 € 2018an eta 9.415.280 € 2019an Deba-Mutriku inguruko errepidea
konpontzeko.
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Bide Azpiegiturak
Ekarpenak (26)

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

ERREPIDEEN SAREA (10)
(Andoain) N1-A15, tarte honetako
trafikoak Andoaingo erdigunea
kolapsatzen du. Soluzio bat eskatzen
da. N1 errepideko argiztapenari
dagokionez, argirik ez dagoen
tartean argiak jartzeko eskatu dute.
(Andoain) N1-A15 errepidean TolosaIruñea norabidean dauden zaratei
konponbidea ematea.
(Azpetitia) Lurraldeko beste alde
batzuekin konexioa hobetzea.
Hospitalera joateko, Zumarragatik
joan behar dira eta errepidea oso
txarto baitago. Era berean, AzpeitiaAzkoitia ingurabidean konponbide
bat eskatzen da
(Deba) Deba – Ondarroa errepidea
hobetzea
(Eibar) Bide azpiegiturak. Ermuko
saihesbidea eta A8: Ermuko
saihesbidea ez zen beharrezkoa, eta
Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundiek
politika desegokia egin dute A8-ren
kudeaketari eta bidesariaren kostu
handiari dagokienez

Bai

Bai

Bai

Bai

Ez

Andoainen A-15etik N-Ierako sarrera
hobetzea ari da aztertzen. Argitasunari
buruz, Andoaingo N-Ieko tartea nahiko
argiztatuta dagoela kontsideratzen da.

Ez

Legedian ezarriari jarraituz,
Departamentuak zarataren kontrako
ekintza plan bat dauka. Bere
aurreikuspenak hartan jasoaren arabera
gauzatuko ditu, lehentasunen arabera.

Ez

Aurreratzeak errazteko hirugarren lerroa
egiteko proiektua idatzi da. Ez da
aurreikusten 2018an hastea exekuzioa.
Ez da aurreikusten Azkoitia eta
Urretxuren arteko saihesbidearen
exekuzioa.

Bai

(Elgoibar) Eskualde-errepideak
hobetzea
(Elgoibar) Bide azpiegiturak
mantentzeko, inbertsioa handitzea.
(Oiartzun) Oarsaldeen eta Irunen
artean konekxioa hobetzea

2018-2019ko ekitaldietan egitea
aurreikusita. Mutriku, arte,
0710.110.611.01.07 partida

Proposamenean zehaztasun handiagoa
behar da

Ez

Bai

Proposamenean zehaztasun handiagoa
behar da. Dena den, gune industrialen
errepideen bidezko komunikazioen
beharrak hobetzea Departamentuaren
lehentasuna da. Adibideak: Andoain eta
Adunako La Vega Poligonoaren arteko
komunikazioaren hobekuntza. 27
Poligonoa (Martutene) GI-2132rekiko
komunikazioaren hobekuntzaproiektuaren idazketa.
Aipamen orokorregia. Errepideak
hobetzea eta egoera onean edukitzea
departamentuaren eguneroko lana da

Bai

Bai

Aipamen orokorregia. Errepideak
hobetzea eta egoera onean edukitzea
departamentuaren eguneroko lana da

Bai

Bai

(Elgoibar) Ekonomiari begira,
azpiegiturak mantentzea eta
hobetzea

(Elgoibar) Elgoibar – Zumaia (A8) eta
Donostia – Orio berrikuntza

1.500.000 €
(2018)
9.415.280€
(2019)

Bai

Bai

Departamentua aurrera ari da egiten,
ahalik eta zerbitzu onena eskaintzearren.
Egungo lotura-bideei egoki irizten zaie.
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Bide Azpiegiturak
Ekarpenak (26)

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

BIRIBILGUNEAK, PUNTU BELTZAK ETA PROPOSATUTAKO BESTE HOBEKUNTZA BATZUK (9)
(Antzuola) BIDEGORRIA TRENBIDEA (Antzuola).
Lehentasuna eman behar zaie
Iraetako tunela konpontzeari eta bide
osoa garbitzeari. Belarrak bidera
ateratzen dira. Premia handiena
hemen ikusten dugu: Iraetako
tunelaren sarrera itxi behar da; izan
ere, irekita dago eta edozein sar
daiteke. Beraz, edozein ezbehar
saihesteko, premiaz itxi behar da
pasabidea. 2017ko otsailean eman
ziren epeak beteko al dira? Noiz
aurreikusten da tunela konpontzea?
(Antzuola) MATZ ERREKAKO
BIDEGORRIA (Antzuolan) EtxeZuritik herrira sartzean, justu EtxeZuri etxearen aurrean, gure ustez
arriskutsua den zebra bidea dago;
izan ere, kotxeak oso azkar pasatzen
dira, pasabidean arreta jarri gabe.
Zer konponbide eman ahal zaio?
Gauza bera gertatzen da errepide
nagusia zeharkatzen duen garai
bateko zebra bideko pasabidearekin.
Uste dugu argi keinukariekin
seinaleztatu beharko litzatekeela,
edo semaforo bat jarri beharko
litzatekeela oinezkoren batek
gurutzatu nahi duenean.
(Antzuola) Arriskua herritik errepide
nagusira irtetean. Biribilguneko
irteeran ez da ia ezer ikusten, zuhaitz
batzuek Deskargatik jaisten diren
kotxeak ikustea eragozten dute eta.
Lapatza - Etxeberri irteeran ere oso
gutxi ikusten da
(Azpeitia) Basarte Poligonorako
sarbideak hobetzea, enprensen lana
errazteko
(Legazpi) Txorroenan biribilgunea.
Oñatirako bidegurutzean 4 bide
elkartzen dira, eta, beraz, oso puntu
arriskutsua da zirkulaziorako.
Biribilgune bat jarrita, zirkulazioa
hobetu eta erraztuko litzateke.
(Legazpi) Biribilgunea Motxorron,
OÑATI norabidean, zirkulazio
hobetzeko. Puntu arriskutsua.

Ez

-

-

Aipatu tunela 2017an zehar konpondu da.

Ez

-

-

Departamentua aztertzen ari da aipatu
punturako hobekuntzak.

Ez

-

Udal errepide batetik irteera egiten denez,
bere jabearen ardura da sarreraren
egokitzapena

Bai

Bai

Azkoitiko eta Azpeitiko Udalekin eta
Basarte poligonoaren ordezkaritzarekin
bildu eta gero, biribilgune proiektu berri
bat egiten ari da. Proiektuaren idazketa
berezko pertsonalarekin barne.

Bai

Ez

Gaur egun ez dago aurreikusita.

Bai

Ez

Gaur egun ez dago aurreikusita.
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Bide Azpiegiturak
Ekarpenak (26)
(Legazpi) Olaberria, sarbide
arriskutsua GI2630etik
(Legazpi) Itxaropenerako errepideak
zulo luzea eta sakona du erdigunean
(asfaltoa elkartu behar da).
(Oiartzun) Lezoko biribilgunea
hobetzea, Donostiara norabidean

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Bai

Ez

Bai

-

Bai

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

Proposamenean zehaztasun handiagoa
behar da
Proposamenean zehaztasuna falta da.
Legazpiko Itxaropen auzoa bada, herriko
erdigunean dagoenez, udal errepidea
izango da ziur aski.
Proposamenean zehaztasun handiagoa
behar da

BIDESARIAK (7)
3 lurraldeen artean bidesarietan
akordio bat lortzea (2)

Bai

Ez

(Pasaia) Bidesarien kostua jaistea

Bai

Ez

(Pasaia) TAGen erabilera
konbinatua.

Bai

Ez

(Pasaia) 3 Foru Aldundien arteko
akordioa.

Bai

Ez

(Zarautz) 28 €-ko T bidearen tarifa
aplikatzea 3 lurraldeetan.

Bai

Ez

(Zarautz) Zergatik dago gero eta
bidesari gehiago garraio publikoaren
erabilera bultzatu nahi bada?
Edukiera handiko errepide guztiak
erabiltzen al dira?

Bai

Ez

2018ko urtarrilaren 1ean 45 €-ko tarifa
jarri da martxan Abiatu-ren deskontuen
barruan AP-8/ AP-1 erabiliz Gipuzkoan
hasita/bukatuta eta Bizkaira edo Arabara
bidaiak egiten dituzten erabiltzaile
gipuzkoarrentzat.
Bide azpiegiturak mantentzeko
finantzaketak beharrezkoa du
erabiltzaileek haren kostuaren parte bat
edo kostu guztia ordaintzea. Gaur egun
ordaintzen diren bidesariak ildo horretatik
doaz, eta Abiatu dispositiboak deskontu
garrantzitsuak ematen ditu.
Proposamenean zehaztasun handiagoa
behar da
2018ko urtarrilaren 1ean 45 €-ko tarifa
jarri da martxan Abiatu-ren deskontuen
barruan AP-8/ AP-1 erabiliz Gipuzkoan
hasita/bukatuta eta Bizkaira edo Arabara
bidaiak egiten dituzten erabiltzaile
gipuzkoarrentzat.
2018ko urtarrilaren 1ean 45 €-ko tarifa
jarri da martxan Abiatu-ren deskontuen
barruan AP-8/ AP-1 erabiliz Gipuzkoan
hasita/bukatuta eta Bizkaira edo Arabara
bidaiak egiten dituzten erabiltzaile
gipuzkoarrentzat.
Edonola ere, bidesariek ahuldu egingo
dute auto pribatua erabiltzeko aukera eta,
beraz, garraio publikoaren erabilera
bultzatuko dute. Noski, ahalmen handiko
errepide guztiak erabiltzen dira.

SEINALEAK (1)

(Astigarraga) Sagardotegien
seinalizazioak hobetzeko;
errepidetan ez dago seinalizazio
argirik sagardotegietara ailegatu
ahal izateko, eta ez dira baimentzen
errepidean sagardotegien
seinalitikak ipintzen. Bezeroek
sailtasun handiak dituzte

Bai

Ez

Sukaldaritza-negozioen seinalizazioa
(jatetxeak, sagardotegiak,
nekazalturismoak…) negozio bakoitzaren
ardura da. Bide azpiegituretako
departamentuak baimen aproposak
ematen ditu kasu bakoitzean seinalizazio
ildoen arabera.
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Bide Azpiegiturak
Ekarpenak (26)
sagardotegietara ailegatu ahal
izateko

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna
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8. GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA

Diputatua: Maite Peña

mloinaz@gipuzkoa.eu
 2018ko Aurrekontua: 379.000.000 € (Foru Aurrekontu osoaren %47,48)
 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: menpekotasunerako 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 gizartezerbitzuei buruzko Legea garatzeko, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Plan
Estrategikoa burutzeko, baita
ezartzeko ere.

Gipuzkoako

Gizarte eta Osasun Plan Operatiboa
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GIZARTE POLITIKA
Gizarte zerbitzu publikoak, eskuragarriak eta kalitatezkoak ziurtatzen
ditugu
GIZARTE POLITIKA
 Foru Aldundiaren aurrekontuaren % 47,48 Gizarte Politikara bideratzen da (379.000.000
euro).
 658.080 euro bideratu dira 2018an 200 egoitza plaza sortzeko
Adinekoen egoitzetan 70 plaza berri sortzeko aurrekontua: 685.080 euro
Halaber, aurreikusita daude hainbat plaza berri: desgaitasuna dutenentzat (6);
buruko gaixotasuna dutenentzat (12); indarkeria matxistaren emakume biktimentzat
(9), eta babesik gabeko egoeran dauden adingabeentzat (46). Plaza horien kostu
gehigarria 2.247.895 euro da (240.305 euro emakumeen arretarako; 309.195 euro
desgaitasun alorrerako eta buruko gaixotasunetarako; eta 1.698.395 euro
haurrentzako).
 108.793 € eguneko zentroetan 108 plaza gehiago sortzeko.
124.067 euro, barne hartuta adinekoentzako lan egunetako plazak (12) nahiz aste
buruetakoak (12).
Halaber, aurreikusita daude gizarteratzeko 13 plaza (54.105 euro) eta
gizarteratzeko gaueko harrera zentro bat irekitzea, 6 plazakoa (18.000 euro).
Aurreikusita dago, baita ere, adingabeentzako eguneko zentro bat irekitzea, 18
plazakoa, izaera esperimentalarekin (urteko 447.000 euroko kostua du urtean).
 192.257.583 euroko aurrekontua adinekoentzat.
Zerbitzuak hornitzea: 146.376.837
Prestazio ekonomikoak: 45.880.746
Oharra: Prestazio ekonomiko horietan barnebiltzen dira mendekotasuneko prestazioak eta
kotizatu gabekoen pentsioak.
 88.947.021 € dibertsitate funtzionalerako eta adimen osasunerako.
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Zerbitzuak hornitzea: 62.030.083
Prestazio ekonomikoak: 26.916.938
Oharra: Prestazio ekonomiko horietan barnebiltzen dira mendekotasuneko
prestazioak eta kotizatu gabekoen pentsioak.
 2018an adinekoen kontseilua jarriko da abian.
 Mendekoen zaintzaileentzako prestakuntza berezia 2018tik aurrera indartuko da 308.000
euroko partidarekin.
BESTE JARDUERA AIPAGARRI BATZUK
 Onartzea gizarte zerbitzuetako inbertsioetarako laguntza plan bat (2018-2020), haien
baliabideak zabaldu, birmoldatu eta egokitzeko: 10.800.000 euro.
 Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartzea, Kabia Organismo Autonomoaren bidez,
udal titulartasuneko adinekoen beste 5 egoitza.
 Zabaltzea Elkar-EKIN Gizarteratzeko Plana, zeinaren helburua baita Gipuzkoan
gizarteratzeko alorrera bideratutako zerbitzuen antolaketa, estaldura eta kalitatea
hobetzea.
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Gizarte Politikak
Ekarpenak (40)

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

GIZARTE KOLEKTIBOENTZAKO LAGUNTZA (6)
(Andoain) Alkoholikoen familia eta lagun
taldeak laguntza eskatzen diote GFAri
ezagutarazteko eta egiten dutena
zabaltzeko, gizarteak alkoholikoen familiek
bizi duten errealitatearen berri izateko.
Elkarteak ikusaraztea.

Hein batean

Ez

-

Urteko diru laguntza planera aurkez
daitezke toki esparrua gaindituz
gero.

(Andoain) Alkoholikoen familia eta lagun
taldeak jakinarazi du Adikzioen eta Droga
Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari
buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legea
egitean ez zituztela kontuan hartu.

Ez

Ez

-

Ez dagokio

(Getaria) Getariako Jubilatuen elkartea
erabilerraztasun proiektu bat lantzen ari
dira herrirako. Proiektuaren garapena
aholkularitza behar dute.

Ez
Departamentuar
ena

Ez

-

(Irun) Kale Dor Kayiko elkartea, Ijito Kultur
Elkartea, bilera Gizarte Politiken arloarekin

-

-

-

(Legazpi) Balioa ematea boluntarioen
lanari. Elkarteak aintzat hartzea

(Zumaia) Balioa ematea Gipuzkoako elkarte
egituretako boluntarioen eginkizunari.

-

-

Ez

Ez

-

-

ELKARTUrekin jar daiteke
harremanetan
(http://elkartu.org/federacioncoordinadora-de-personas-condiscapacidad-fisica-de-gipuzkoa/),
gai horretan adituak baitira eta
Departamentuaren diru laguntza
jasotzen baitute.
Proposatzen dizugu bilera bat
eskatzea dagokion
Zuzendaritzarekin.

GFAk, Gizalde eta beste erakunde
batzuen bitartez, Gipuzkoako
boluntariotzak egiten duen lanaren
balioa azpimarratzen du, boluntario
horien laguntza gabe ez
litzakeelako posible izango hainbat
politika publiko gauzatzea
GFAk, Gizalde eta beste erakunde
batzuen bitartez, Gipuzkoako
boluntariotzak egiten duen lanaren
balioa azpimarratzen du, boluntario
horien laguntza gabe ez
litzakeelako posible izango hainbat
publiko asko gauzatzea

EGOITZA ZENTROAK (8)
(Antzuola) Nagusien egoitzak eta etxean
zaintzea, Itxarongo zerrendei, nola
erantzungo zaie?

Bai

Bai

809.146 €

Gizarte Zerbitzuen Mapa: plaza eta
prestazio gorakada.

(Antzuola) Bizitza komunitarioak;
Etorkizunari begira, Aldundiak, badauka
planik edo proposamenik horri buruz? Zeri
emango zaio lehentasuna, etxean zerbitzua
emateari ala egoitzetara bideratzeari?

Ez
Departamentuar
ena

Ez

-

Etxebizitza komunitarioak udal
eskumenekoak dira.

(Antzuola) Bergarako Mizpirualde KABIAN
sartuko da. Zein aldaketa ekarriko honek?
Nola gauzatuko da kudeaketa?

Bai

Bai

Kostu osoa

Oraingoz ez dago aurreikusita
aldaketei ekitea.
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Gizarte Politikak
Ekarpenak (40)

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

(Antzuola) Antzuola: asteburuetan eguneko
zentroa irekitzea. Zertan da kontua?
Asteburuetan Eguneko Zentroa irekitzeko
asmorik al dago?

Bai

Ez

-

Ez dugu udalak horrelako
eskaerarik egin izana erasota.

(Legazpi) Legazpin Eguneko Zentro berria
udalerriko eskariari aurre egiteko. Gaur
egun, 24 leku besterik ez dira betetzen eta
eskaria handiagoa da.

Bai

Ez

-

Itxarote-zerrenda 2 pertsonakoa da,
egungo eskaera ondo estalita dago.

(Legazpi) Erretiratuen Etxean aire girotua
instalatzea. Gaur egun, proiektua ez dago
definituta. Duela urte gutxira arte,
Aldundiaren titulartasunekoa zen, eta, gaur
egun, udalari laga zaio. Foru erakundeak
laguntza behar du lokala girotzeko eta
hobetzeko.

Ez

Ez

-

Udal eskumeneko gai bat da.

(Lezo) Udalerri txikietan –Lezon, esaterako–
, ez dago adineko pertsonen beharrizanak
berehala asetzeko eskaintzarik, eta, oro
har, langileak kontratatzen dira haiei arreta
eta zaintzak emateko.

Bai

Ez

-

Egoki irizten zaio zonan den gizarte
zerbitzu prestazioari.

(Tolosa) Tolosaldean eguneko eta gaueko
zentroen sarea 10 pertsonentzat da. Horrez
gain, aterpetxe bat dago, baina gaur egun
ez da nahikoa. Caritasek proposatzen du
Aldundiarekin eta Tolosako Udalarekin
hitzarmen bat adostea Tolosaldean beste
ekipamenduren bat jartzeko. Tolosan, Casa
de Camineros - Kamineroen Etxe izeneko
oso etxe polita dago, eta aterpetxe gisa edo
ikastaroak emateko erabil liteke, besteak
beste.

Ez

Ez

-

Udal eskumeneko gai bat da.

GIZARTE ZERBITZUAK (8)
(Idiazabal) Adineko pertsonentzako garabi
zerbitzua Administrazio prozedura arintzea
adineko pertsonentzako ohe artikulatuen
eta garabien zerbitzua eskatzeko.
(Pasaia) Beste aukerarik ez dutelako,
gurasoekin bizi diren gazte askoren
egoeraren jarraipena egitea.
(Pasaia) Ez dago jantoki nahikorik.
(UGGASA - Urretxu) Mikrosareak sortzea
adineko pertsonen mugikortasuna
hobetzeko, batez ere baserrietan bizi
direnentzat

Bai

Ez

-

Kontuan hartuko dugu.

Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza
Sailaren eskumena.

Ez

Ez

-

Udal eskumena.

Ez

Ez

-

Ez da foru eskumena
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Ekarpenak (40)
(Tolosa) GFAko harrera etxeei dagokienez,
foru erakundeak adingabekoentzako
hainbat harrera etxe ditu. 18 urte betetzen
dituztenean, bi arazo dituzte; batetik,
etxebizitzatik alde egin behar dute, eta,
bestetik, 23 urte bete arte, ezin dute
laguntzarik eskatu. Askotan, kalean eskatuz
bizirauten dute, eta, beste askotan, delituak
eginez. Aldundiak nolabaiteko babes
soziala eman ahal die?
(Tolosa) Tolosan eskaletasun arazoa dago,
baina herrian erroldatuta ez dauden
pertsonena. Pertsona horiek, gainera,
dagoeneko gizarte laguntzak jasotzen
dituzte. Gai hori kontrolatu liteke?
(Zarautz) Administrazioek gehiago inplikatu
behar dute herritarren oinarrizko
beharrizanak asetzen
(Zumaia) Adineko pertsonen ongizatea
Europako beste herrialde batzuekin
alderatuta

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Bai

Bai

673.841 €

Horretarako, Elkar Ekin Plana dugu

Ez

Ez

-

Udal eskumeneko gai bat da.

Bai

Todo

Proposamenean zehaztasun
handiagoa behar da

Bai

Guztia

Proposamenean zehaztasun
handiagoa behar da

-

Eusko Jaurlaritzaren eskumena.

Hein batean

GIZARTE PRESTAZIOAK (7)
(Antzuola) RGI (DSBE) delakoaren
erreforma. Nola eragingo die pentsiodunei?
Baldintza berdinean jarraituko al dute?

Ez

Ez

Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntza
ezin da eskatu dagoeneko, eta
2018ko abenduaren 31n
desagertuko da. DSBE Eusko
Jaurlaritzaren eskumena da
(Lanbide).

(Eibar) Diru-sarrerak Bermatzeko Laguntza
kobratzeari buruzko eta Diru-sarrerak
Bermatzeko Errentaren (DSBE) hartzaileei
buruzko azalpenak.

-

-

-

(Idiazabal) DSBEren hartzaileak. Adineko
pertsonak zaintzeko gero eta eskari
handiagoa badago, pertsona horiek
artatzea eta zaintzea irtenbide profesional
bat izan liteke. Hala, prestazioa jasotzen
duten zenbait pertsona egoerara ohitzea
eta lana bilatzeko ahaleginik ez egitea
saihestuko litzateke.

Ez

Bai

500.000 €

Enplegagarritasunaren sustapena
Elkar Ekin Planean.

Ez

Ez

-

Urteko diru laguntza planera aurkez
daitezke toki esparrua gaindituz
gero.

(Irun) Laguntza handiagoa Kale Dor Kayiko,
Ijito Kultur Elkartearen Ekintza Plana
martxan jarri eta garatu ahal izateko.
(Tolosa) Pertsona askok ezin dute DSBErik
jaso, ezin dituztelako justifikatu zenbait
dokumentu, jatorrizko herrialdean hainbat
arazo dituztelako. Oraindik AGI kobratzen
ari diren zenbait pertsonarekin antzeko
zerbait gertatzen da; hu da, paper asko
aurkeztu behar dituzte, eta, horiek lortu
ezin dituztenez, 4 hilabete inguru egon
daitezke laguntzarik jaso gabe.
(Zarautz) Gizarte laguntzak kontrolatzea.

Ez

-

-

Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntza
ezin da eskatu dagoeneko, eta
2018ko abenduaren 31n
desagertuko da. DSBE Eusko
Jaurlaritzaren eskumena da
(Lanbide).

-

Ez

-

Proposamenean zehaztasun
handiagoa behar da
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Gizarte Politikak
Ekarpenak (40)

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

(Zumaia) Aldundiaren ikuspegitik, nola
konpontzen da pentsioen kontua?

Ez

Ez

-

Ez da foru eskumena.

GIZARTE POLITIKAK ETA INBERTSIO SOZIALA (5)
(Irun) Gipuzkoako aniztasunaren presentzia
handiagoa diseinatzen diren gizarte
politiketan.
(UGGSA - Urretxu) Prebentzioan egiten den
gastua handitzea eta zahartze aktiboa eta
iraunkorra bultzatzea
(Tolosa) Ba al dago gizarte laguntzak
jasotzen dituzten pertsonek gizarte lanak
egiteko aukerarik jasotzen duten errentaren
ordain gisa?
(Tolosa) Caritasek Gizarte Babesaren
Sistema defendatzen du, enpleguaren bidez
gutxieneko diru-sarrerak lortu ezin dituzten
familia askori bizimodu duina ematen
baitie. Aipatu diren puntuen zirriborro
berriari dagokionez, alderdi hauek aztertu
behar dira: Laguntza 1 etxebizitza
bakoitzeko? Jabetzaren bat izanez gero, ez
da laguntzarik ematen? Etxetik ateratzen
diren 18 urteko gazteak, 23 urte bete arte
laguntzarik eskatu ezin dutenak.
(Tolosa) Aldundiaren eta udalen artean
HITZARMEN bat proposatu daiteke gizarte
laguntzak jasotzen dituztenek gizarte lanak
egin ditzaten?

Hein batean

Ez

-

Proposamenean zehaztasun
handiagoa behar da

Hein batean

Ez

-

Proposamenean zehaztasun
handiagoa behar da

Ez

Ez

-

DSBEk aukera hori jasotzen du,
baina ez da gure eskumena.

Hein batean

Bai

673.841 €

Badira Aldundiaren harreraetxeetatik ateratzen diren
gazteentzako laguntzak. Beste
puntu guztiak DSBEri buruzkoak
direla ulertzen dut.

Ez

Ez

-

Aukera hori ez da aurreikusten

GIZARTE LANGILEAK (3)
(Aretxabaleta) Pertsonen zaintzaz
arduratzen diren pertsonen kontratazio
publikoan inbertitzea

Bai

Ez

-

(Lezo) GFAk epe bat ezarri du mendetasuna
duten pertsonen zaintzaileek
mendekotasuna duten pertsonak zaindu
ditzaketela egiaztatzen duen titulua
lortzeko. Ikastaroa Lanbideren bidez egiten
da, eta eskari esanguratsua dago. Era
berean, GFAk epe bat eskatu du ziurtagiri
hori lortzeko. Zergatik dago ziurtagiri hori?

Bai

Ez

-

(Pasaia) Kualifikazioa eta soldata duina
mendekotasuna duten pertsonak zaintzen
dituzten pertsonentzat. Pertsona horiei
balioa ematea gizartearen eskakizuna da

Bai

Bai

3.454.407 €

ADINEKO PERTSONEN KONTSEILUA (2)

Zerbitzuen hazkundeak (Gizarte
Zerbitzuen Mapa) enplegua sortzen
du; kontratazio publikoa beste
gauza bat da.
Mendekotasun Legetik
ondorioztatutako estatu mailako
araudiagatik.
Kontrol neurria da, mendekotasuna
duten pertsonak zaintzera
bideratzen diren laguntzak pertsonal
kualifikatua kontratatzeko erabiltzen
direla bermatzearren. Badakigu
zenbateko eskaera dagoen
ziurtagiria lortzeko. Horregatik,
prozesua arintzeko neurriak hartuko
dira.
Tarifak igotzea baldintza hobeak
lortzearren.
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Ekarpenak (40)
(Antzuola) Nagusien Kontseilua, noiz
eratuko da? Martxan jarri izateko, arazorik
badago?
(Eibar) Foru diputatuak Adineko pertsonen
Kontseilua sortzeko eta martxan jartzeko
bitartekaritza eskatu dute. Urtarrilaren
19an, Gizarte Politikako diputatu Maite
Peñari eta Mendetasun eta
Desgaitasunerako Arretako zuzendari
nagusi Txaro Rodrigori aurkeztu genion
proiektua, eta oraindik ez dugu erantzunik
jaso.

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Bai

Ez

-

Gizarte eragile zenbaitekin ari gara
lanean, aurten bertan udazkenean
kontseilua eratzeko.

Bai

Ez

-

Gizarte eragile zenbaitekin ari gara
lanean, aurten bertan udazkenean
kontseilua eratzeko.

-

Etxebideren (Eusko Jaurlaritza) eta
udalen eskumena.

ETXEBIZITZA SOZIALA (1)
(Tolosa) Etxebizitza Sozialen Sarea GFAren
eskuduntza da?

Ez

Ez
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9. INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

Diputatua: José Ignacio Asensio

rlorenzo@gipuzkoa.eus

»

2018ko Aurrekontua: 24.512.598 € (+3,17%)

»

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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Ingurumena eta Obra Hidraulikoak
Benetako jasangarritasunarekin konprometituta
INGURUMENA
 3.053.000 € energia berriztagarriak sustatzeko.
 2.000.000 € gure hondartzen kudeaketa integrala egiteko.
 750.000 € hondakinen inguruko diru laguntza politikarako.
 280.000 € birziklatze kanpainetarako.
 160.000 € plastikoak gutxitzeari buruzko sentsibilizazio ekintzak egiteko, Euskal Herriko
Unibertsitatearekin lankidetza hitzarmenak sinatzeko, eta itsasoko ur azaleko zaborra
biltzeko proiekturako.
 90.000 € hiri hondakinen kudeaketari eta balorizazio energetikoari buruzko informazio
kanpainetarako.
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Ingurumena eta Obra Hidraulikoak
Ekarpenak (10)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

HONDAKINEN KUDEAKETA (4)
(Antzuola) Errausketa: nola mantendu
behar da? nola ordaindu behar da?
nola kudeatzen da?

Ez

(Aretxabaleta) Hondakinen inguru, zer
politika dauka Aldundiak?

Bai

(Aretxabaleta) Errausketa ez jartzea
eta atez-ateko hondaki sustapen
indartzea

Ez

(Tolosa) Atez-ate sistema mantentzea
proposatzen da

Ez

Gaur egun, Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioaren bidez,indarrean dagoen
GHHKPOn onartutako ekintzak egiten ari
dira, hondakinen tratamendu zikloa
osatzeko.
Hondakinen kudeaketari dagokionez
Aldundiak jarraitzen duen politika bat dator
Europako, Estatuko eta autonomia
erkidegoetako jarraibideekin: ekonomia
zirkularra sustatzea eta hondakinen hierarkia
betetzea.
Gaur egun, Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioaren bidez,indarrean dagoen
GHHKPOn onartutako ekintzak egiten ari
dira, hondakinen tratamendu zikloa
osatzeko.
Hondakinak biltzeko zer sistema hautatu
hondakinen mankomunitateei eta udalei
dagokie.
ENERGIA (2)

(Goieki – Ordizia) Gipuzkoako
energiaren egonkortasuna kudeatzea;
ekoizpena ez da batere bultzatu
(Tolosa) energiari bultzada eman
behar zaio eta erakundeetarik
lurralderako energia plana garatu.

Bai

Bai

3.053.000 €

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat da,
egun berrikusten ari den Jasangarritasun
Energetikoko Estrategiaren barruan sartzen
dena.

3.053.000 €

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat da,
egun berrikusten ari den Jasangarritasun
Energetikoko Estrategiaren barruan sartzen
dena.

HONDARTZAK (1)

(Zumaia) Santiago hondartza
babestea eta zaintzea

Bai

2.000.000 €

Hondatzen kudeaketa integrala Zuzendaritza
honen funtsezko politika bat da. Asmoa da
udalekin eta beste eragile eskumendunekin
koordinatutako plangintza sustatzea,
kalitatezko zerbitzua eta kostako hareatzen
erabilera jasangarria bermatzeko.

BIRZIKLATZEA (1)
(Antzuola) Erakundeek, komertzioetan
plastikosko poltsak ez erabiltzeko
neurriak jarri ahal dituzte?

Bai

280.000 €

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat da.

IBAIAK GARBITZEA (1)

(Legazpi) Urtatzako erretena oso zikin
dago.

Ez

Ibai ibilguen mantenimendua, ibaiak zein
arrotan dauden gorabehera, Kantauri
Ekialdeko Ur Konfederazioaren edo Uraren
Euskal Agentziaren eskumena da, nahiz eta
udalen ardura izan hiri eremuetako
hondakinak biltzea. 2015eko urtarriletik,
URA hitzarmenak sinatzen ari da hainbat
udalekin, hiri eremuetako ibai zatiak
garbitzen laguntzeko.
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Ekarpenak (10)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

KLIMA ALDAKETA (1)
(Tolosa) Klima-aldaketaren aurkako
plana

Bai

Bai

Programa
150

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat da.
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Foru Aldundiaren eskuduntzarik gabe
Ekarpenak (36)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Aldundiak ez du metroaren proiektuan
parte hartzen. Edonola ere, Aldundia
proiektuaren alde dago, udal guztiek
eskatutako zerbitzua den neurrian eta
mugikortasunaren ikuspegitik onura
handiak ekarriko dituelako.

Ez

Udal eskumena.

Ez

Datuak Babesteko Legeak babesten ditu
datu pertsonalak, eta ezin dira datu
horiek eman. Aukera dago, baina,
Aldundiak ematen dituen zerbitzuetara
bideratutako gastu partidak ezagutzeko.

Ez

Udal eskumena.

(Azkoitia) Kotxe-zirkuito bat egitea.

Ez

(Deba) Trenen maiztasuna Debatik
Donostiarantz handitzea

Ez

Udal eskumena.
Eusko Jaurlaritzaren eskumena
(Garapen Ekonomiko eta Azpiegitura
Saila).

(Antzuola) Metro, Zumaia – Irun:
Aldundiak, metro proiektuan parte hartzen
du?
(Andoain) Lur jausiak daude eta ura sartu
egiten da Gurutze Gorriko postuaren
atzean dagoen magalean
(Antzuola) Ostopoak dauzkate nagusien
egoera ezagutu ahal izateko beharrezkoak
dituzten datuak eskuratzeko. Datuak
Pertsonalak Babestuko Legea delakoa
errepetatuz, nola jakin ahal izango dute
zenbat nagusi bizi diren bakarrik edo
jasotzen dituzten pentsioak zenbatekoak
diren eta nahikoak diren? Elkarte bezala,
beste jubilatu batzuei laguntzea gustatuko
litzaieke; hori dela eta, informazio hori
edukitzea gustatuko litzaieke.
(Antzuola) GOIZPER / IRAIN-erako
OINEZKOENTZAKO SARBIDEA.
Dirudienez, Ertzaintza egon da abisua
ematen enpresaren aurrean dagoen
pasabidetik errepidea zeharkatzen duten
oinezkoei, eta, orain arte, halakotzat erabili
da, baina hemendik aurrera isuna jasoko
dute handik pasatzen badira. Galdera da,
nondik zeharkatu behar dute errepidea?

(Eibar) Immigranteei lana ematea, kaleak
eta/edo mendiak garbitzeko.

Ez

(Elgoibar) Hornitzaileak Gipuzkoakoak
direla bermatzea.

Ez

(Legazpi) Aldundia harremanetan jar
daiteke RENFErekin? Legazpi-Brikolan
geltokia egiteko obra bizkortzea, espaloiak
zurkaiztea eta nasak espaloietara
egokitzea.

Ez

(Legazpi) Donostiako ospitaleko
aparkalekua. Proposatzen da kostu

Ez

Konkurrentzia libreko merkatu batean
gaude, eta hornitzaileak Gipuzkoakoak
izatea eskatuz gero, legez kanpo
jokatzen ariko ginateke.

Udal eskumena.
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Ekarpenak (36)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

baxuagoa jartzea, erretiratutako
pertsonako 24 €/egun gehiegizkoa da.

(Legazpi) Igogailuak etxebizitzetan

(Legazpi) Espaloien irisgarritasuna
hobetzea
(Legazpi) Gas biltegiak: Buztindegik
eskatu du administrazioek tartean dauden
aldeen artean (partikularrak eta/edo
auzokideen arteak) akordioa erraztea gas
biltegiak kentzeko. Hainbat kokapen
seinaleztatu dira: Latxartegi, lur azpiko
biltegia edo Arantzazu 20 eta Santa Cruz
17 biltegiak, besteak beste.
(Legazpi) Nork du animaliak babesteko
eskuduntza? Nora jo dezakegu? Animalien
babesaren inguruan informazio falta dago,
eta proposatu da administrazioetan
irizpideak bateratzea.
(Legazpi) Bikuñako aparkalekua egoera
txarrean dago.
(Legazpi) Olaberrian etxe abandonatuak
daude
(Legazpi) Almirante Bikuña, beheratu
gabeko espaloiak, eskailerak dituen
atariak, arrapalarik gabekoak. Bizikletak
espaloian, 10. farola sarritan itzalita egoten
da, eta garbiketa zerbitzuaren inguruko
kexak daude.
(Legazpi) Bikuña plaza - Aizkorri kalea:
aparkalekua oso egoera txarrean dago,
espaloia oso estua da, eta galtzada-harria
hondatuta dago. Saretak eta kutxatilak oso
egoera txarrean, apurtuta eta solte daude.
Bikuña Jauregiko alboko aldean (erretzeko
erabili ohi da) zikinkeria asko dago. 11.
erretenak espaloira isurtzen du ura, eta
espaloiak ez daude beheratuta. Lokal
batzuk itxita daude. Itxaropenera sartzeko
eskaileretan aldapa handiak daude, eta
baranda bakarra dago. P. Bikuña
aparkalekuan lurzorua txarto eta zikin
dago. Gainera, edukiontzi gehiago jarri
behar dira kiroldegiaren aurrean, eta
plazako lurzoruan kalte handiak daude.

Ez

Partikularrei eta jabe komunitateei
zuzendutako laguntza programa,
eraikinak eta etxebizitzak birgaitzera
zuzendua, Etxebiderena da (Eusko
Jaurlaritza).

Ez

Udal eskumena.

Ez

Ez

Eusko Jaurlaritzaren eskumena.

Ez

Udal eskumena.

Ez

Udalaren - Eusko Jaurlaritzaren
eskumena.

Ez

Udal eskumena.

Ez

Udal eskumena.
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(Legazpi) Brinkola: tren geltokia, sarbide
eskasak, nasako alboko sarbideko
lurzorua oso hondatuta eta sakonunez
beteta dago, bide batetik besterako
pasabideetan hainbat zailtasun bat dago,
eguneratu gabeko zenbait pasabide erraz
daudelako. Garai bateko biltegiaren eta
bagoien bazterbideak itxura askoz ere
txarragoa du, eta fatxada oso egoera
txarrean dago. Eliza eta etxebizitza multzo
bat dituen beheko inguruan bertatik ibili
ahal izateko oinarrizko itxura dute, eta ez
dago espaloirik. Elizak eta garai bateko
eskolen lokalak mantentze-lanak falta diren
itxura ematen dute, eta ez dakigu auzoko
jaiekin loturiko bestelako erabilerarik
duten. Bolatokia zaindu gabe dago, eta
jaietarako prestatu ohi dute. Pabiloi hori
lehenago tailerra izan zen, eta uralitazko
teilatua hondoratuta dago, hormek itxura
osasuntsua ematen dute. Auzora sartzeko
zubira itsatsitako etxebizitzak, geltokirako
norabidean, oso itxura hondatua dute, ez
dago inola ere txukun, eta atarietarako
sarbideetan eskailerak oso aldapatsuak
dira eta apurtuta daude.
(Legazpi) Latxartegi auzoa: bulegoetara,
kaperara eta Ikastolara atzeko aldetik
sartzeko bideetan eskailerak daude.
Kaperarako alboko sarrera dagoen kalea
putzuz betetzen da euria egiten duenean.
Ikastolako txikien eraikinerako sarreran
(gizarte zentroaren atzean) beheragunea
falta da, eta arkupea oso hondatuta dago,
bai lurzorua, bai hormak. Parkea: kiosko
nagusiak atea eta argi-zuloa apurtuta ditu,
eta zuhaitz batzuk apurtu egin dira eta ez
dituzte berriro jarri. Etxebizitza ponpatua
eta arriskutsua Osasun Zentroaren alboan,
zuhaitzen sustraien ondorioz. Etxebizitzen
eraikina eta zinema: 6., 7., 8. eta 12. atariek
eskailera dute. Zinemarako sarbideak
eskailerak ditu, eta arkuak beheratu gabe
daude. Atzeko aldean, lurzorua asfaltatu
behar da, eta kristal bat apurtuta dago eta
uste dugu zinemara ematen duela. Kultur
Etxea, atzealdean, Ikatza Argazkilaritza
Elkartea dagoen lekuan, ez dago argirik.
Alboan, Gazte Txokoan, saskibaloi uztai
bat dago, Osasun Zentroko aparkalekuaren
gainean, eta horman babesik gabe eta zikin
dauden hainbat hodi daude. Sarbideek
mugikortasun muga dute.

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Udal eskumena.

Ez

Udal eskumena.
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(Legazpi) Laubide - Urtatza: Laubiden,
seinale bat dago urtebete baino gehiago
amaitu gabe, oinarrian harlauzak falta dira,
eta eusteko esparragoak oso luzeak dira.
Sarbideak, eskailerak eta arrapalak aldapa
handiarekin, eta eskailera gehiagorekin.
Aldaparik gabeko eskailerak dituzten
atariak. Eskailerak Domingo de Agirrera
sartzeko. Merkataritza lokal batzuek
eskailera-maila dute. Urtatzan, eskailerak
eta lorategiak egoera txarrean daude,
sarbideek ez dute arrapalarik, atarira
sartzeko eskailera-maila dute, plazan
argiztapena falta da, zoladura egoera
txarrean dago, eta erortzeko arriskua
eragiten du.
(Legazpi) Mantxola, Saturnino Telleria,
Plazaola, Nafarroa eta Nagusia: argiztapen
gutxiko kaleak, zabaleran, paper-fabrikako
pabiloiek, paper-fabrikaren etxeak eta
Urola ibaiko zubiak mugatuta.
Aparkalekuaren inguru horretan,
geltokirako sarbidea dago, atxikitako
etxeak abandonatuta daude eta argiteria
publikoa sarbide osoan akastuna da.
Tailerreko eta Azpikoetxeko 5. zenbakiko
kurba (Txintxoetxe) berriz estutzen dira
sarbidean. Trenbide azpiko tunelak lehenik
eta behin mantxola haundira sartzeko
gehienezko altuera markatzen du. Trenbide
azpiko tunelak lehenik eta behin mantxola
haundira sartzeko gehienezko altuera
markatzen du. Aldapa aldapatsu batek
mantxola berrira eta aurrean dagoen etxera
eramaten gaitu. Saturnino Telleria: 1.
zenbakiko atzealdea ez dago oso zainduta
eta lokal bat itxita dago. Biribilgunea eta
autobus geltokia egoera txarrean daude.
Atariak kanpoan eskaloi txikia du, eta,
barnealdean, eskailerak ditu, baita bulego
bat ere, eskailerekin eta sartzeko
arrapalarekin. GI2630 errepideko
semaforoa duen zebra bidea,
saihesbidean, egoera txarrean dago, baita
S. Telleritik hirigunera sartzeko zebra
bidea ere. Erabiltzen ez den biltegi bat
(paper fabrika) oso zikin eta sastraka
askorekin dago. Plazaolan, zenbait saltoki
itxita daude eta plaza-parkean eserlekuak
falta dira. Nafarroa kalean, zenbait saltoki
itxita daude eta etxeak aurre-egoeran
daude. Kale nagusian eskaleak daude, alde
bat konpondu gabe dago, argia falta da,
espaloiak beheratu behar dira, dendak
itxita daude, gozo-denda, Aurrera,
okindegia, kalotx, M Carmen fruta-denda,

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Udal eskumena.

Ez

Udal eskumena.
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Txairo, Poxpoli, Arrano... Azkorri kalean,
lokal hutsak.

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna
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Forueskumena

(Legazpi) San Ignazio, San Martin eta
Itxaropen: garbiketarik eza edo akatsak.
San Ignaciok, bi aldeetatik (6 bisetik 14ra)
eskailerak ditu. Zabaldu egin behar da
kale-garbigailua pasatu ahal izateko.
Olazabal Institututik PESAren pentsiora,
uraren ubidea garbitu gabe dago. San
Ignacion, astean behin igarotzen dira kale
garbitzaileak. Euria egiten badu, ez dira
ageri. San Ignaciotik Itxaropenerako
sarbidetik, aurriak aurkitzen ditugu
hexagonotik, garai bateko eskoletatik.
Txaletak egingo dituzte, baina dena dago
abandonatuta. Itxaropenetik kaleraino
igotzeko eta jaisteko norabideak berriz ere
aztertu behar dira. San Ignacio, San Martín
eta Itxaropen, argiztapena: San Ignacio,
San Martín: oro har, argiztapen gutxi,
perretxiko itxurako lanparak jarri beharko
lirateke. Argiak lurrean jartzea, eta ez
hormetan. San Ignacio parkeko atarietan,
argi gutxi. PESA pentsioa (eraikin
abandonatua), argiztapen gutxi. San
Ignacio, San Martín eta Itxaropena,
sarbideak, eskailerak, espaloiak: 14.
Zenbakian dagoen espaloia beherantz
hondoratzen da (12, 13 eta 14 zenbakietako
euste horma). San Martín plazaren azpiko
udal lokaletarako sarbideak egoera
negargarrian daude. San Martín arkuan
jarritako galibo-arkuak altuera adierazten
du, eta ez zabalera. San Ignacioren atzean,
zirkulazio asko. San Ignacio 3 eta 18
zenbakietan, ez litzateke anbulantziarik
jarriko, zenbakiek nahaste handia eragiten
dutelako aurkitzeko. San Ignacio parkeko
arkupeak margotu egin behar dira.
Sartzeko eskailerak egoera txarrean daude.
San Ignaciorako igogailutik lorategietarako
bidezidorra dago. San Ignacio 38,
arrapalarekin, eta eserlekuak
berdeguneetan jarri behar dira. 46 eta 47
zenbakietan, norabidea debekatuta dago
etxeko bi aldeetatik, atarira sartzeko
eskailerak, eta San Ignacio 22 eta 23
zenbakietarako sarreran, zoladura oso
hondatuta dago eta eskailerak daude
atarietara sartzeko. San Ignacio, San
Martín eta Itxaropen, udal lokalak eta lokal
pribatuak: Itxaropenan, hiru lokal itxi
zeuden. Muru berriren ondoren, espaloia
oso estua da. Kalearen beste aldeko
bidegorria, erdialdean, margotu egin
beharko litzateke, eta espaloia zabaldu.

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Udal eskumena.
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(Legazpi) San José eta Arantzazu: San
Josén, atari guztietan (1, 2, 3, 4 eta 5)
eskailerak daude. Aranzazu: atari ia
guztiek ezaugarri berdina dute, eskaileramaila dago bertara sartu ahal izateko.
Plazara sartzeko eskaileretan (112 eta 113)
ez dago barandarik, eta farmaziaren
sarbidea eskailerek mugatzen dute. 20 eta
B atariek ere eskailera-maila dute. Ileapaindegia et parkerako sarbidea
arrapalarekin. Kotxe batzuk sindikatu
etxeko eserlekuen ondoan aparkatuta
daude. Sindikatu etxeko 21 zenbakiko
atarirako sarbidean, eskailerak daude,
baita 22 eta 25 atarietan ere. Laubidera
sartzeko arrapala oso aldapatsua da eta
soropilean ebaki bat dago. Aranzazu 20 Ako eta B-ko gas biltegia, haurrentzako
parkearen ondoan, egoera txarrean dago.
Gertuen dauden etxebizitzetan (Aranzazu
23, Santa Kutz 15, 17 eta 19), eskailerak
daude, eta Urtzelai – Mirasol zebra bidea ez
dago beheratuta, baina, oro har: argiteria,
lorategiak, arrapalak, garbiketa eta
seinaleak nahiko ondo daude.
(Legazpi) San Juan eta Zaldu: Laubide
biribilgunean, altuera gehiegi dago 1, 3, 4
eta 6 zenbakien arteko zebra bideen
gaineko espaloietan. Eserleku bakarra
dago, eta inguru horretan oso hondatuta
dago. 7, 8, 9, 10, 11 eta 12 zenbakiko
etxeek eskailera asko dituzte sarreretan.
Arrapalak behar dira atarietara sartzeko. 15
zenbakiko etxearen inguruan, argiztapena
falta da. Kotxeen irteera erraztea ere
beharrezkoa da. 16 zenbakiko etxerako
sarbideak arrapala behar du, eta etxera eta
parkera egungo eskaileretatik sartzea
beharrezkoa da. Eserlekuak jarri behar
dira, eta sartzeko arrapalak egin behar dira
21, 22 eta 23 atarietan, 18, 19 eta 20
zenbakien ilaran dagoen bezala. Espaloien
altuera beheratu egin behar da 24 eta 29
atarietan, eta sartzeko arrapalarik ez duten
24, 25, 26, 27 eta 28 atarietan.
Lorategietarako sarbideak arrapala bat
behar du 26 eta 27 zenbakien artean. Zebra
bideen altuera beheratu egin behar da 26
eta 27 zenbakien inguruan. Baranda
Zaldurantz atzeratu behar da, gasa
banatzeko kamioia sartzeko pasabidea
handitzeko. Udalari argazkiak eman
zaizkio. 29, 30, 31, 32, 33 eta 34, 35, 36, 37,
38 zenbakietan, hutsuneak bete behar dira
eta sartzeko arrapalak egin behar dira.
Zaldun, argiztapena falta da diskoen eta

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Udal eskumena.

Ez

Udal eskumena.
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Zaldu Berriren atzealdean. Edukiontziak
eta industria-bilketa egoera txarrean dago.
3. zenbakiko atarian eskailerak daude.

Forueskumena

Aurrekontuan
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Zenbatekoa

Erantzuna
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Forueskumena

(Legazpi) Santa Kutz, La Salle, Lanaren
Hiribidea eta Fleming doktorea: Santa Kutz
17 zenbakian, arrapala luzatu eta zabaldu
behar da. Aranzazu 20 helbideko
atzealdeko ezkerrean dagoen etxebizitzako
gas biltegia Santa Kutz 17 helbidearen
atzealdean dago, bertako erabiltzaileak ez
diren etxebizitzetatik metro gutxi
batzuetara. Santa Kutz 19 atariko sarrerak
arrapala eta aldapa handiko eskailera du.
17 eta 19 zenbakien artean dagoen
espaloian jausteko arrisku handia dago
izozte garaietan. 17 eta 19 zenbakien
atzealdeko aparkalekuan, sakonune eta
zulo asko daude, eta asfaltatu egin behar
da. Zubiaundia inguruan, eskaileretan ura
sartzen da, eta izozteetan arrisku handia
dago. Dirudienez, ura sartzen da
etxebizitzak eraikitzean estalita geratu zen
garai bateko iturri baten ondorioz. Urcelay
inguruan: Zaldu norabideko errepideek
norabide debekatuaren seinale bat dute,
eta oso altu dago. Horrez gain, uraren
pasabide estali bat dago, eta burdin sare
bat du, baina hondatuta dago eta saretako
burdinen artean tarte handia dago; beraz,
arriskua eragiten du txirrindularientzat,
baita oinezkoentzat ere. Ibaiaren inguruan,
gaur egun lur azpikoa. Zebra bide
batzuetan espaloien altuera beheratu
behar da. Lanaren Hiribidea Kalea: 3.
etxeko zebra bidea, garaje eta
igogailuetarako sarrera, altuera murriztu
behar da. Salle kalerako sarreran,
espaloiak ez daude beheratuta. Urola
enpresaren aurreko zebra bidean,
espaloiak ez daude beheratuta. La Salle; 1.
zenbakiko zebra bideak espaloi goratua
du. Era berean, Olaondo Zeharkaleko 3.
zenbakiko garajeek eta txartelak ere
espaloia goratua dute. 1. eta 3. zenbakiko
etxeek eskailerak dituzte atarira sartzeko,
eta gurpil-aulkiak garajeetatik sar daitezke.
Garajearen sarreran, zulo handi bat dago.

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Udal eskumena.
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Ekarpenak (36)
(Legazpi) Telleriarte: Araiztegi eta
Korkostegi baserrietarako sarbidea egoera
txarrean dago. Korta azpikoa, Ernandotegi
- Errautegi inguruko baserrietarako
sarbidea oso estua da. Bergaretxerako –
agirrezabal (landetxea?), eta inguruko
gainerako baserrietarako sarbidea oso
estua da. Bidea oso hondatuta dago.
Auzokideek alternatiba bat eskatzen dute
plazako kotxeak aparkatzeko (batez ere
asteburuetan) eta plaza bat uzteko
pertsonek eta haurrek gozatzeko: eta
Ubitarte ingurua proposatzen dute
alternatiba gisa. Mirandaola - Pastain
bidegorrian oso aldapa handia dago, eta
arazoa konpontzeko hainbat proiektu
daude, baina ez dituzte martxan jarri.
Auzokideek eskatzen dute farolak aldatzea
eta Pastainetik San Juanerako kableak lur
azpian jartzea.
(Lezo) Haserrea Jaizkibeletik bizikletaz
doazen pertsonei isuna jartzeko aukeraren
aurrean, Armada inguru horretan
maniobrak egiten ari den bitartean.
(Orio) Ikastolan sortutako proiektuei,
berrikuntza eta esperimentaziotik sortuak,
diru-laguntza ematea
(Orio) Hezkuntza mailan ikastolak egiten
ditugun proiektuak diruz laguntzea,
esaterako, Kiva programa.
(Orio) Unibertsitate guneak indartzea;
ikasleak bertan geratzeko, alokairuetarako
diru-laguntzak

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Udal eskumena.

Ez

Trafikoko arau-hausteak ez dira foru
eskumenekoak.

Ez

Proposamen hau Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailari dagokio.

Ez

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila.

Ez

Proposamen hau Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailari dagokio.

(Pasaia) Alokairu soziala bultzatzea.

Ez

Proposamen hau Eusko Jaurlaritzako
Etxebideri dagokio

(Pasaia) Zer gertatu da “Piruli” eskolak
eginiko inbertsioarekin?

Ez

Ez da Foru Eskumena.

(Tolosa) Tolosaldean eskaletasun ugari
dago. Eskale asko mafien menpean daude
eta gizarte laguntzak jasotzen dituzte.
Zergaitik udaltzaingoak ez die
identifikatzen?

Ez

Udaltzaingoa udalaren eskumena da.

