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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
Bigarren
urtez,
Gobernantzako
eta
Gizartearekiko
Komunikazioko
Departamentuaren eta Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzaren bultzada eta lidergoari
esker, eskaintzen dugu 2018ko Aurrekontu Irekien partaidetzazko prozesuaren barruan
parte hartu duten herritarrek (2.800dik gora) egin dituzten 4.734 ekarpenei emandako
banan-banako erantzunen zerrenda. Ekarpen horiek, zehazki, Aurrekontu Irekien
galdetegiko lehenengo galdera irekian egindakoak dira, eta galdera horren bidez ezagutu
nahi ziren gipuzkoarrek 2018rako zituzten proposamenak. Horrez gain, aurrekontuak
prestatzerakoan, kontuan hartuko dira lurraldearen etorkizuneko erronkei buruzko galdera
eta inbertsioen lehentasunak, bultzada berezia emanez ekonomia sustapenari, enpleguari
eta gizarte politikei, hain zuzen ere partaidetzazko ekimenean lehentasunezkotzat jo diren
jarduera lerroei.
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.
Gogorarazten dugu partaidetzazko ekimen orok, amaieran, herritarrei itzultzeko
prozesu bat izan behar duela. Itzultze prozesu hori informazio materialak erabiliz egin behar
da, hizkuntza erraz eta ulergarrian azaltzeko zein departamentu arduratuko den egindako
proposamenetako bakoitzaz, eta zer ekintza edo kudeaketa lan egingo dituen Foru
Aldundiak. Horrela, helburu bikoitza lortzen dugu: batetik, Gipuzkoako Foru Aldundia
herritarrengana hurbiltzea, eta, bestetik, herritarren itxaropenak eta benetako jarduera
aukerak kontrastatzea.
Herritarren parte 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, 2018ko Aurrekontu Irekiak bezalako partaidetzazko ekimena aukera
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bat da guztiontzat, foru aurrekontuak Gipuzkoako herritarren, ordezkari politikoen eta
teknikarien artean kontrastatzeko.
Jarraian erakutsiko dira 2018rako aurreikusitako jarduerak departamentuka, baita
egin diren ekarpenen araberako banakako erantzunak ere. Horretarako, departamentu
bakoitzak modu espezifikoan erantzun die herritarrek egindako iradokizunei, herritarrek
zuzenean ezagutu ditzaten aurreikusitako planak, abian jarritako politikak eta 2018rako
estrategia.
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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 Nagusiaren Alorra
Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

1. EUSKERA (132)

Proposamen hau Hizkuntza
Berdintasuneko Zuzendaritza
Nagusiaren aurrekontu osoari dagokio,
zeren eta gure ekintza guztiak
euskararen erabilera sustatzeko
ekimenak baitira.
2018rako, beste erakunde batzuekin
baterako ekimen bat aurreikusten da,
euskalduntzea B2 maila arte doakoa
izatea bermatzeko.
Langile gastuetatik % 57,4 eta zerbitzu
kontrataziotik % 50,3 administrazioan
euskararen erabilera bultzatzera
bideratzen ditugu.
Online bitartekoetarako laguntzak
kontuan hartzeke, 2018ko aurrekontu
proiektuan kantitate hori jasotzen da
tokiko hedabideentzat.
2018ko aurrekontu proiektuan 462.364
€-ko kantitatea ezartzen da IKTetan
euskararen erabilera sustatzeko.
2018ko aurrekontu proiektuan kantitate
hori ezartzen da IKTetan euskararen
erabilera sustatzeko.
2018rako, beste erakunde batzuekin
baterako ekimen bat aurreikusten da,
euskalduntzea B2 maila arte doakoa
izatea bermatzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren
eginkizuna euskara estandar batua
bultzatzera mugatzen da.
2018rako, beste erakunde batzuekin
baterako ekimen bat aurreikusten da,
euskalduntzea B2 maila arte doakoa
izatea bermatzeko.

Euskararen erabilera sustatzeko ekimenak
(orokorrak) (hizkuntza berdintasuna) (80)

Bai

Bai

Euskara ikasteko laguntzak eta euskara
ikastea sustatzea (19)

Bai

Bai

Euskara sustatzea Administrazio
Publikoan (12)

Bai

Bai

1.212.676,63
€

Herri komunikabide euskaldunak
sustatzea. Paperezkoak eta herrikoak, ez
bakarrik bailara mailakoak edo online
formatuan (3)

Bai

Bai

1.496.294 €

Teknologia berrietan euskararen erabilera
(3)

Bai

Bai

462.364 €

Euskera instituzio eta esparru guztietan
(teknologia berrietan) (2)

Bai

Bai

462.364 €

Kanpainak, eskolak, jarduerak
immigranteek euskara ikasi ahal izateko
(2)

Bai

Bai

Euskara herrikoia (dialektoak) bultzatu,
mantendu.

Ez

Ez

Inguru honetan (Asteasu) euskara
ikasteko baldintzak hobetzea (online
ikaskuntza)

Bai

Bai

Euskara bultzatu eta hitz egiteko
kanpainak. Hiritar guztientzako, bai
hemengo nahiz etorkinak. Euskaraz
dakitenak nahiz ez dakitenak.

Ez

Ez

Horrelako ekintzak Eusko Jaurlaritzari
dagozkio.

Bai

2018rako, beste erakunde batzuekin
baterako ekimen bat aurreikusten da,
euskalduntzea B2 maila arte doakoa
izatea bermatzeko..

Bai

Proposamen hau Hizkuntza
Berdintasuneko Zuzendaritza
Nagusiaren aurrekontu osoari dagokio,
zeren eta gure ekintza guztiak

Ikastaroak, programak immigranteek
euskara ikasteko

Ekitaldi gehiago euskeraren alde

Bai

Bai

6.705.344 €

6.705.344 €
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Diputatu Nagusiaren Alorra
Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

euskararen erabilera sustatzeko
ekimenak baitira.

Atzerritarrek euskara ikasteko programak.
Sakontze ikastaroak.

Bai

Bai

2018rako, beste erakunde batzuekin
baterako ekimen bat aurreikusten da,
euskalduntzea B2 maila arte doakoa
izatea bermatzeko.

Euskara sustatzea; horrela, euskara hitz
egiten ez duten enpresariak
diskriminatzen dira.

Ez

Ez

Ez da proposamenaren zentzua
ulertzen.

Euskara gehiago sustatzea gazteetan

Bai

Bai

Euskara ikasteko telebista programa

Ez

Ez

Gurasoek euskara hitze egiteko ekintzak
bultzatu.

Bai

Bai

Donostian, ausartak izan hizkuntzakin
(diskriminazio positiboa egin behar da)
zeren euskara zeharo ahulagoa da.
Elebitasuna utzi egin behar da.

Bai

Ez

91.000 €

2018ko aurrekontu proiektuan, ekimen
ezberdinak aurreikusten dira helburu
honetarako: euskarazko haur eta gazte
irakurketa bultzatzeko diru-laguntzak,
gazte kirola eta aisia elkartzen duen
programa bat, edo Pausoka
Entertainment-i izendatutako dirulaguntza bat Goazen saioaren
ekoizpenerako.
Horrelako ekintzak Eusko Jaurlaritzari
dagozkio.
2018rako, beste erakunde batzuekin
baterako ekimen bat aurreikusten da,
euskalduntzea B2 maila arte doakoa
izatea bermatzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera
esparrua Gipuzkoa osora zabaltzen da.

2. KONTZILIAZIOA (89)

Kontziliazio laguntzak eta politikak sustatu
- Benetako kontziliazioa (60)

Bai

Bai

164.469 €

Laguntzak ematea enpresei kontziliazio
politikak bultzatzeko (10)

Bai

Bai

143.787 €

Amatasun eta aitatasun baja luzatzea (9)

Ez

Gipuzkoako Foru Aldundiak, duela gutxi,
Kontziliazio Erantzunkiderako I. Foru
Plana onartu du, guztira 34 ekintza jasoz
bertan.
Proiektu pilotu bat jarri da abian,
Etorkizuna Eraikiz ekimenaren
esparruan, lurraldeko enpresetan
kontziliazio eta aukeren berdintasun
politikak bultzatzearren.
GFAk, enplegatzaile zuzen gisa,
Kontziliazio Erantzunkiderako Planaren
esparruan aitatasun baja 9 egun
luzatzea aurreikusten du. Hau da, 28
eguneko baja ezartzen duen indarreko
araudiari GFAk 9 egun gehituko lizkioke.
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Diputatu Nagusiaren Alorra
Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

GFAk, enplegatzaile zuzen gisa,
Kontziliazio Erantzunkiderako Planaren
esparruan aitatasun baja 9 egun
luzatzea aurreikusten du. Hau da, 28
eguneko baja ezartzen duen indarreko
araudiari GFAk 9 egun gehituko lizkioke.

Derrigorrezko aitatasun baimena

Ez

GFAk, enplegatzaile zuzen gisa,
Kontziliazio Erantzunkiderako Planaren
esparruan aitatasun baja 9 egun
luzatzea aurreikusten du. Hau da, 28
eguneko baja ezartzen duen indarreko
araudiari GFAk 9 egun gehituko lizkioke.

Parekidetasunean aurrera egin behar da.

Bai

Aitatasun eta amatasun bajak guztientzat
egun berdinak izatea eta ezin uko egitea
(2)

Bai

143.787 €

Kontziliazioa bultzatzeko, GFAk
Kontziliazio Erantzunkiderako Plana eta
“Etorkizuna Eraikiz” ekimena dauzka.

Lanaldi laburtzeak gizon eta
emakumeentzat..

Ez

Eskumen zuzena ez bada ere, eraginen
bat izan dezaketen kontziliazioarekin eta
erantzunkidetasunarekin lotutako zenbait
politika jarri dira abian: Lurraldeko
enpresetan kontziliazioa sustatzeko
politikak, gizarte kontzientziaziorako
ekintzak, etab.

Laguntza gehiago eszedentzian dauden
eta haurrak zaintzeko lanaldi-laburtzea
duten amentzat.

Ez

Ez da Foru eskumena

Kontziliazio legeak humanizatzea eta
berdintasunean lan egitea..

Bai

Bai

308.256 €

Beharrezkoa da bat egitea
haurtzaindegiak, eskuragarriak, etab.

Bai

Bai

164.469 €

Kontziliazioari dagokionez, amatasun
baimenak luzatu eta diru-laguntzak
jasotzeko aukera izatea murrizketarekin
lan egiten duzun urte guztietan. Nik,
adibidez, ia ez baitut diru-laguntzarik
jasotzen murrizketarekin lan egiteagatik.
Laguntzak langileentzat seme-alabak
zaindu ahal izateko, kontziliazio arazo bat
edo arazo ekonomiko bat izan gabe.
Ordutegi malguak eta guraso eta semealaben ordutegiek bat egin dezatela
saiatzea. Feminista eta matxista
adjektiboak gainditzea, balio
berdintasunean heztea, denok pertsonak
gara..

Esparru ekonomikoan emakumeen eta
gizonen berdintasuna bultzatzen ari da,
bai Kontziliazio Erantzunkiderako I. Foru
Plana onartuz bai Etorkizuna Eraikiz
ekimenaren bidez.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, duela gutxi,
Kontziliazio Erantzunkiderako I. Foru
Plana onartu du, guztira 31 ekintza jasoz
bertan. Ekintza horien xedea demografia
kontuekin zuzenean lotutako kontziliazio
erantzunkiderako politikak lantzea da.

Ez

Ez da Foru eskumena

Ez

Eskumen zuzena ez bada ere, proiektu
pilotu bat jarri da abian, Etorkizuna
Eraikiz ekimenaren esparruan, lurraldeko
enpresetan kontziliazio politikak
bultzatzearren.

Bai

143.787 €
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Diputatu Nagusiaren Alorra
Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

KONTZILIAZIOA: BESTE BATZUK (3)

Beharrezkoa da garapen demografikoa
indartzea, seme-alabak eduki ahal izatea
eta zaindu ahal izatea erraztuz

Bai

Bai

164.469 €

Gipuzkoako Foru Aldundiak, duela gutxi,
Kontziliazio Erantzunkiderako I. Foru
Plana onartu du, guztira 31 ekintza jasoz
bertan. Ekintza horien xedea demografia
kontuekin zuzenean lotutako kontziliazio
erantzunkiderako politikak lantzea da.

Ama langileentzako laguntzak hobetzea,
zeren gaur egungo laguntzak lotsagarriak
dira..

Ez

Eskumen zuzena ez bada ere, eraginen
bat izan dezaketen kontziliazioarekin eta
erantzunkidetasunarekin lotutako zenbait
politika jarri dira abian: Lurraldeko
enpresetan kontziliazioa sustatzeko
politikak, gizarte kontzientziaziorako
ekintzak, etab.

Legedia edo araua ezartzea haurdunek
eszedentzian egon ahal izateko haurrak 3
urte bete arte, Finlandian bezala. Horrek
seme-alaba gehiago izateko bikote
batzuen nahiari mesede egiten dio. Semealaba horiek ondo zaindu eta heziko dira
eta herriei gizarte segurantzan ekarpena
egingo die komunitateen hazkundea
sustatuz

Ez

Aurkeztu diguzun proposamena ez da
foru eskumenekoa eta, horregatik, ezin
dugu gai horretan esku hartu.

3. BERDINTASUNA (63)

Berdintasun politikak sustatu, genero
berdintasuna (39)

Bai

Berdintasuna: Soldata zuloa kentzea (9)

Ez

Bai

1.984.192 €

Gipuzkoako Foru Aldundiak emakumeen
eta gizonen berdintasunerako organoa
du, eta horren eginkizuna Aldundiak
garatzen dituen politika guztietan
berdintasuna bultzatzea da.
Eskumen zuzena ez bada ere, soldata
etena murrizteko unean eragina izan
dezaketen zenbait politika jarri dira
martxan, hala nola: genero ikuspegia
duten zerga politikak, kontziliazio
erantzunkiderako politikak, etab.
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Diputatu Nagusiaren Alorra
Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Bai

238.820 €

Bai

Bai

1.984.192 €

"Tradizionalki" gizonen lanak izan diren
horietara emakumeen sarbidea sustatzea.

Bai

Bai

361.655,80 €

Emakumeen etxe duin bat, zentzuzkoa eta
feminista (Urretxu)

Ez

Bai

200.000 €

Indarkeri matxistaren kontra kanpainak (2)

Bai

Bananduta, haurrekin eta lanik gabe
dauden hemengo emakumeentzat diru
laguntza gehiago (2)

Ez

Bizitzako arlo guztietan (ekonomikoki ere)
berdintasuna eta errespetua

Emakumeei erabakietan parte hartze
gehiago eman

Bai

Bai

64.000,00 €

Etxeko laguntza areagotzea

Bai

Bai

361.655,80 €

Alardeari irteera berdinzalea

Bai

Bai

30.000 €

Irungo eta Hondarribiko alarde mixtoa
normalizatzea

Bai

Bai

30.000 €

Erantzuna

GFAk Aurre! Plana onartu du, Gipuzkoan
emakumeen kontrako indarkeriari aurre
egiteko I. Foru Plana. Horren barnean 69
neurri jasotzen dira ikerkuntzaren,
prestakuntzaren, prebentzio eta
sentsibilizazioaren eta arretaren
esparruan. Gainera, Aldundiak parte
hartzen du indarkeria matxistaren
biktima diren emakumeei ematen zaien
arreta hobetzeko eta indarkeria
sexistaren prebentziorako
erakundearteko espazio askotan.
Eskumen zuzena ez bada ere, posible
izango litzateke mota horretako neurriak
abian jartzea. Edonola ere, Gizarte
Politikako Departamentuari egokituko
litzaioke horiek garatzea. Neurri horiek
Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi
diren emakume (pertsona) guztiei
zuzendu beharko litzaizkieke.
Emakume eta gizonen berdintasunerako
martxoaren 9ko 2/2015 Foru Arauarekin
bat, GFAri dagokio bere eskumen
esparru eta politika sektorial guztietan
berdintasun politikak garatzea.
Esparru ekonomikoan emakumeen eta
gizonen berdintasuna bultzatzen ari da,
bai Kontziliazio Erantzunkiderako I. Foru
Plana onartuz bai Etorkizuna Eraikiz
ekimenaren bidez.
Emakumeen etxeak sortzea eta
mantentzea udal eskumena bada ere,
GFAk etxe horiek bultzatzea jasotzen du
bere berdintasun politiketan. Adibidez,
diru laguntzetarako deialdietan sar
daitezke.
Indarrean dagoen esparru juridikoarekin
bat, erabakitze organo guztietan
derrigorrezkoa da bidezko ordezkaritza
izatea. GFAk zenbait egitura eta tresna
dauzka agindu hori betetzeko.
Erantzunkidetasunerako politikak
bultzatzen ari dira ugaltze eta zaintza
eginkizunetara begira.
Alarde parekideak bultzatzen dira.
Zehazki, Irungo alarde mistoa hitzarmen
bidez finantzatzen da.
Alarde parekideak bultzatzen dira.
Zehazki, Irungo alarde mistoa hitzarmen
bidez finantzatzen da.
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Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Transexualitatea eta genero aniztasuna
ikastoletan umeentzako jorratzea.

Ez

Ez

Eskola liburuak eta informazio publikoa
hizkuntza neutroan idatz daitezela,
generorik gabe.

Bai

Bai

Berdintasun politikak haurrentzat, jatorri
eta maila sozioekonomiko desberdinetako
haurrak, espazio amankomunetan
(aisialdia, eskola kirola, etab.)

Bai

Bai

25.000 €

Kopuru berdina diru-laguntza ematea, bai
gizonentzako, bai emakumeentzako

Bai

Bai

320.000 €

Erantzuna

Hezkuntza ez dago GFAren eskumen
esparruaren barnean. Edonola ere,
indarkeria matxistari buruzko bere
esparru kontzeptualean GFAk transfobia
jasotzen du, errotik erauzi beharreko
fenomenotzat. Dena den, horrelako
ekintzak beste zuzendaritza batzuetatik
garatzen dira, esaterako Bizikidetzaren
eta Giza Eskubideen Zuzendaritzatik.
Eskola-liburuak Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza Sailaren eskumena dira, eta
berak baimentzen ditu. GFAren kasuan,
ahalegina egiten da hizkuntza eta
zabaltzen den informazioa zaintzeko, eta
bada hizkuntzaren erabilera ez sexista
baterako barne gida bat ere; gainera,
urtero antolatzen da horren inguruko
barne prestakuntzako ikastaroren bat.
GFAk ekimen askotarikoak dauzka
gazteekin berdintasuna eta indarkeria
sexistaren prebentzioa jorratzeko.
Zehazki, gazteekin indarkeria sexistaren
prebentzioa jorratzeko erakundearteko
Beldur Barik programa bultzatzen ari da
Berdintasunerako Organotik.
Emakumeek jasaten duten egiturazko
desberdintasun egoerari aurre
egitearren, emakume elkarteak eta talde
feministak bultzatzen dira, urteko diru
laguntza deialdiaren bidez.

4. GOBERNU - ORGANOAK (48)

FORU KUDEAKETA (44)

Ezberdintasun gutxiago (3)

Bai

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politikek
lurraldeko aberastasunaren banaketa
hobeago bat bilatzen dute; horretarako
politika espezifikoak bultzatzen dituzte
emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna sustatzeko, hizkuntz
berdintasuna bultzatzeko eta jatorri,
etnia, gaitasun, sexu orientazio eta
abarrengatiko desberdintasunak
murrizteko. Aldundi honen helburua da
berdintasuna bultzatzeari dagokionez
Gipuzkoa erreferentziako lurraldea izan
dadin lortzen laguntzea.
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Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Politikariak (iruzurra) eta erakunde
publikoak (eredu izatea) kontrolatzea (5)

Azpiegiturak amaitu (8)

Bai

Gaur egun udal herriak diru aldetik
dituzten arazoei aurre egiteko diru gehiago
banandu (3)

Bai

Eskualdeka lehentasunak finkatu (2)

Bai

Inbertsio arduratsuak sozialki
errentagarriak (2)

Bai

Bai

Zenbatekoa

Erantzuna

Administrazio publikoaren jarduerak bete
egin behar du prozedura
administratiboak arautzen dituen legedia,
eta jarduera hori barne eta kanpo
kontrolen -Herri Kontuen Euskal
Epaitegia- ikuskaritzaren pean dago.
GFAren jarduera politikoa Batzar
Nagusiek kontrolatzen dute eta, azken
batean, sistema demokratiko batean
ekintza politiko oro herritarrek
hauteskundeetan 4 urtean behin hartzen
duten erabakiaren mendean dago,
herritarrak berak baitira lurraldeko
parlamentuaren osaketa erabakitzen
dutenak. Legegintzaldi honetan zehar
Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu egin
du “Erakundearen Zuzentasun Sistema”;
horretan txertatzen da “Jokabide eta
Jardunbide Egokien Kodea”.
Kudeaketa Plan Estrategikoa 20152019ren barneko helburu
estrategikoetako bat Gipuzkoa
modernizatzeko gauzatzeko dauden
proiektuei ekitea da. Horien artean,
Zubietako erraustegia, Tabakalera,
Donostialdeko Metroa, Pasaialdea
berroneratzea eta lurraldeko ahalmen
handiko bide azpiegituren eraztuna
osatuko duen Gipuzkoa Biribilgune
deitua nabarmentzen dira.
Baliabide ekonomikoetan den
mugaketak kudeaketa formula berriak
bilatzera behartzen ditu erakunde maila
guztiak. Hain zuzen ere, gobernantza
eredu berri bat bilatzeak lagundu egin
dezake bai GFAren eta udalerrien arteko
lankidetzarako formulak ezartzen bai
eskualde mailan udalerrien arteko
lankidetzarakoak ezartzen, betiere
eskura diren baliabideen aplikazioan
eraginkortasun handiagoa lortzearren.
GFAren eta eskualdeetako garapen
agentzien arteko lankidetza sendotu egin
da 2017ko ekainaren 2an izenpetutako
akordioaren indarrez; izan ere, horren
bidez mekanismoak ezartzen dira,
eskualdeetan garatzen diren jarduerei
eraginkortasun handiagoa emateko zein
lurralde oreka bilatzeko.
GFAren aurrekontuan egiten den
bitarteko banaketak sozialki
errentagarriak diren gastuak bultatzeko
irizpideari segitzen dio.
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Ekarpenak (356)

Gastu soziala gehiago (2)

Efikazia eta efizientzia. "Kudeaketa
bikaina".

Forueskumena

Bai

Bai

Animaliak debekatu jaietako ekitaldietan.

Berdintasun soziala

Bai

Klase politikoa kontrolatzea

Dirua modu desberdinean inbertitzea.

Bai

Nafarroarekin harremanak estutzea

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

GFAren aurrekontu osoak orientazio
soziala du. Erronka zera da, oreka
bilatzea beharren eta Aldundi honen
jarduera esparruetatik eskaintzen diren
zerbitzuen artean.
2015-2019rako KPEk, hain zuzen ere,
ideia bat azpimarratzen du: gauzak
egiteko modua bereziki garrantzitsua da
gobernantza berria bilatzeko unean.
Ez dago zezenketetara edo animaliek
sufritu dezaketen beste inolako
jardueratara bideratutako batere diru
laguntzarik.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren politikek
lurraldeko aberastasunaren banaketa
hobeago bat bilatzen dute; horretarako
politika espezifikoak bultzatzen dituzte
emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna sustatzeko, hizkuntz
berdintasuna bultzatzeko eta jatorri,
etnia, gaitasun, sexu orientazio eta
abarrengatiko desberdintasunak
murrizteko. Aldundi honen helburua da
berdintasuna bultzatzeari dagokionez
Gipuzkoa erreferentziako lurraldea izan
dadin lortzen laguntzea.
Administrazio publikoaren jarduerak bete
egin behar du prozedura
administratiboak arautzen dituen legedia,
eta jarduera hori barne eta kanpo
kontrolen -Herri Kontuen Euskal
Epaitegia- ikuskaritzaren pean dago.
GFAren jarduera politikoa Batzar
Nagusiek kontrolatzen dute eta, azken
batean, sistema demokratiko batean
ekintza politiko oro herritarrek
hauteskundeetan 4 urtean behin hartzen
duten erabakiaren mendean dago,
herritarrak berak baitira lurraldeko
parlamentuaren osaketa erabakitzen
dutenak. Legegintzaldi honetan zehar
Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu egin
du “Erakundearen Zuzentasun Sistema”;
horretan txertatzen da “Jokabide eta
Jardunbide Egokien Kodea”.
GFAren aurrekontuan egiten den
bitarteko banaketak sozialki
errentagarriak diren gastuak bultatzeko
irizpideari segitzen dio.
Gipuzkoako Foru Aldundiak beste
erakunde batzuekiko dialogoa
ahalbidetzen duen gobernantza eredu
berria bultzatzen du.
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Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aldundiko langileen baldintzak edo
soldatak errespetatu

Bai

Bidegabekeri sozial eta aurrerabide
sozialaren aurka egitea

Bai

Erronken inguruko aurrekontuak.

Bai

Egin behar dena egitea dei efektua
desagertzeko

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Foru Aldundiaren gestio arruntaren
barnean, eta oinarrizko araudiak
ezartzen dion jarduera esparruan,
administrazio honek GFAren
pertsonalarekiko errekonozimenduaren
kultura zabaldu nahi du, lan baldintzak
mantenduz eta, ahal den neurrian,
hobetuz.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren politikek
lurraldeko aberastasunaren banaketa
hobeago bat bilatzen dute; horretarako
politika espezifikoak bultzatzen dituzte
emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna sustatzeko, hizkuntz
berdintasuna bultzatzeko eta jatorri,
etnia, gaitasun, sexu orientazio eta
abarrengatiko desberdintasunak
murrizteko. Aldundi honen helburua da
berdintasuna bultzatzeari dagokionez
Gipuzkoa erreferentziako lurraldea izan
dadin lortzen laguntzea.
Legegintzaldi honetan Etorkizuna Eraikiz
ekimena jarri da abian, eta horren
helburua lurraldeko etorkizuneko
erronkak identifikatzea eta horiei aurre
egitea da.
Ez da Foru Eskumena

Konpetentzien istilua konpondu eta horren
arabera dirulaguntza gehiago beharko
ditugu
Krisia izan dugularik, baztertu egin direla
neurri batean uste dudalako. Gastua
handitu ahal den neurrian gizarte
zerbitzuetan eta azpiegituretan.

Bai

Gure eskubide konstituzionalak egiazki
betetzea: etxebizitza, enplegua,
mugikortasuna eta behar energetikoak

Bai

Aurrekontuak hobeto inbertitu eta
banatzea, zeren oraindik asko dago
egiteko eta hobetzeko

Bai

Kargu publikoak % 50 murriztea eta diru
hori interes sozialerako bideratzea

Bai

Dagozkion xedapenek arautzen dute
eskumen banaketa, eta bitarteko
esleipena horretarako eratutako
kontseiluetan eztabaidatzen eta
erabakitzen da.
GFAren aurrekontuan egiten den
bitarteko banaketak sozialki
errentagarriak diren gastuak bultatzeko
irizpideari segitzen dio.
Eskubide horietako gehienak ez diren
arren Aldundi honen eskumen, garatzen
diren jarduerak pertsonen eskubideen
baliatze efektiboa garatzera daude
bideratuta.
GFAren aurrekontuan egiten den
bitarteko banaketak sozialki
errentagarriak diren gastuak bultatzeko
irizpideari segitzen dio.
Izan ere, badira arlo publikoa murriztea
bultzatzen duten ideologiak, baina
publikoaren eta pribatuaren arteko
lankidetza bultzatzen jakin izana da, hain
justu ere, Gipuzkoaren ezaugarria.
Bakar-bakarrik ekimen publiko hornitu
eta eraginkorretik bultza daitezke gizarte
kohesioa ahalbidetuko duten politika
birbanatzaileak.
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Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuak proiektatuta dauden eran
oso ondo daudela iruditzen zait, leloa
betetzea gustatuko litzaidake: "guztiok
ematen dugunak guztioi egiten digu on"

Bai

Lehenengo ekilibrio bilatu tekonologia
berri eta gizartearen garapena ondo
finkatzeko eta jasangarritasuna lortzeko.

Bai

Hiru lurraldeko LTHa oztopoa da zerbitzu
bera emateko. Egoerak oso desberdinak
dira.

Bai

Hiru administraziopean daude gizarte
zerbitzuak (Udalak, Aldundiak, EJ)
koordinatu beharra dago. Jaurlaritzak
koordinatzea proposatzen dut."

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Gipuzkoako Foru Aldundiaren
aurrekontuak gipuzkoar guztiontzako
proiektu eta zerbitzuetara bideratzen
dira; salbuespena egiten da, baina,
behar handiena duten pertsonekin,
horiek estaldura handiagoa jasoko
baitute, gizarte kohesioa bultzatzen duen
lurralde bati dagokion moduan.
Berrikuntza teknologikoa funtsezko
alderdia da politika publiko
birbanatzaileen bidez gizarte oreka
handiagoa elikatu eta ahalbidetuko duen
garapen ekonomiko lehiakorra lortzeko.
Ildo horretatik, Sustapen Ekonomikoko
Departamentuak zenbait ekimen dauzka
berrikuntza bultzatzera zuzenduta.
Lurralde Historikoen Legeak lurralde
historikoen eskudantziak xedatzen ditu,
Gernikako Estatutuan berariaz jasotako
foru tradizioari jarraikiz. Bere eskumenak
baliatzeko unean, Gipuzkoako Foru
Aldundiak Gipuzkoak oro har zein
eskualde mailan dituen behar eta
berariazkotasunei erantzutera bideratzen
du bere jarduera.
Legegintzaldi honetan zehar, GFAk
helburu hartu du politika publikoak
aplikatzeko unean gobernantza eredu
berri bat ezartzea. Horrek eskatzen du
ez bakarrik izan daitezkeen
bikoiztasunak saihestea, baizik eta beste
administrazio publikoekiko lankidetza eta
koordinaziorako formula berriak
aplikatzea, bereziki maila instituzional
bat baino gehiago aldi berean ari diren
jardueren kasuan (maila anitzeko
gobernantza esaten dioguna, hain
zuzen). Erronka baita administrazio
mailen arteko koordinazio mekanismoak
ezartzea maila horien artean harreman
hierarkikorik ez dagoenean, esaterako
Eusko Jaurlaritzaren eta foru aldundien
artean gertatzen den moduan.
DEBA (4)

Debari arreta gehiago jarri (4)

Bai

GFAk harremana du lurralde osoko
instituzio, enpresa eta erakundeekin,
den-denei bere zerbitzuak berdin
eskaintzearren bakoitzaren beharren
arabera. Bestetik, Finantza eta
Aurrekontuetako Zuzendaritzak urtero
prestatzen du foru aurrekontuaren
munizipalizazioa; informazio hori publiko
egiten da Ogasun eta Finantza
Departamentuaren web orrian.
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Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

5. BIZIKIDETASUNA (19)

BIZIKIDETASUNA ETA ANIZTASUNA (12)

Bizikidetasun eta Giza Eskubide, Justizia,
Bake... politikak (7)

Bai

Bai

395.000 €

Inklusio politikak arrazismoaren aurka eta
dibertsitatearen alde (7)

Bai

Bai

271.300 €

Paperik gabe datorren etorkinei, bideratu
lan dezente bat lortzeko, legez barru (2)

Ez

Errefuxiatuei laguntzak ematea.

Bai

Arabiar eskola haurrentzat eta
adinekoentzat

Ez

Laguntzak berdinak izan daitezela bai
immigranteentzat bai bertakoentzat

Bai

Immigranteak zaindu eta aztertzea. Haien
kultura, ideologia. Gurearekin bateragarria
den ikusteko..

Ez

Bai

Diru laguntza lerro zenbait daude, bai
udalerrientzako lerroak bai
elkarteentzakoak, Elkarbizitza eta Giza
Eskubide politikak bultzatzeko. Helburu
berarekin, elkarteekiko hitzarmenak
sinatzea ere aurreikusi da; horien artean
Baketik Fundazioa, EHUren Giza
Eskubideen Katedra edota Donostiako
Zine eta Giza Eskubideen
Zinemaldiarekiko lankidetza aipa
ditzakegu, besteak beste.
Zuzendaritza honi dagozkio
sentsibilizazioa eta dibertsitateko
elkarbizitzaren sustapena, eta baita lana
egitea ere pertsona guztiek giza
eskubide guztiak baliatu ahal izan
ditzaten lortzeko, etnia, arraza, sexu
izaera, jatorria, gaitasunak… direnak
direla. Horretarako, Aniztasunean
Bizikidetza Foru Plana 2017-2019 jarri
da abian.
Laneko eta enpleguko gaiak ez dira
Aldundi honen eskumena. Dena den,
laguntza eta sentsibilizazio lanak egiten
dira dagozkion eskumen orokorren
barnean.
Errefuxiatuentzako laguntzak Gizarte
Politikako Departamentuaren bidez
ematen eta tramitatzen dira.
Zuzendaritza honek departamentu
horrekiko lankidetzan jarduten du,
etengabe, gure eskumenen esparruaren
barnean (sentsibilizazioa eta Giza
Eskubideen zabalkundea).
Esparru hau Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza Sailari egokituko litzaioke.
Laguntzak eskatzaileen beharren
arabera ematen dira, baldintza
berdintasunez eta pertsonen jatorria
dena dela.
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen
Zuzendaritzak helburu du integrazioa eta
aniztasunean elkarbizitza lortzea,
ulerturik betiere ezberdintasun sozialak,
kulturalak, etnikoak… aberastasun iturria
direla, inolaz ere ez oztopoa.
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Ekarpenak (356)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

6. BESTE BATZUK (5)

Ez zait gustatzen egiten duzuen gauzak
bezala.

Handiuzteko programak lehenezten dira
eta diru asko horretan joaten da (adibidez
Bidaiatu ekimena). Diru hori herriari eman
bertan antolatzeko.

Elkartzea "errepide azpiegiturak",
"ingurumena eta obra hidraulikoak" eta
"mugikortasuna eta lurralde
antolamendua". Ez dauka zentzurik arazo
sistematiko bat banatzeak, konplexua eta
interrelazio askorekin eta zeharkako
efekturekin

Lankidetza handiagoa gainerako
aldundiekin, esaterako, garraioan txartel
berdina erabili ahal izatea, autobideetan
deskontuak erkidego guztietan, etab

Lapurtzeko modu asko daude.
Beharrezkoak ez diren proiektuak edo
gaizki egindako proiektuek arduradunak
izan behar dituzte, eta edozein arazo
izanez gero, arduradun hauek ordaindu
behar dituzte ondorio juridiko,
ekonomiko... guztiak, ez herritarrek.
Ikerkuntzak eta proiektu estudioak
zerbaitetarako daude. AHT-ko tunelak
larrialdiko irteerarik Gabe? Norentzat da
negozioa?

Bai

Zehaztasun handiagorik ezean,
beharbada balorazio honen atzean
dagoena GFAk bultzatzen dituen
jardueren gaineko ezagutza falta izango
da.
Ulertzekoa da bultzatzen diren
ekimenetako batzuk agian ulertzen
zailak izatea, bai bere izaeragatik, bai
berekin dakarren guztia ez
ezagutzeagatik. Edonola ere, denak
daude justifikatuta.
GFA organikoki departamentuka
antolatuta egoteak ez du esan nahi
horiek era isolatuan jarduten dutenik.
Diputatuen Kontseiluak berak, GFAren
organo gorena izaki, era kolegiatu
batean hartzen ditu erabakiak, eta gai
askoren konplexutasuna dela eta
departamentuek elkarrekin jardun behar
dute lanean, lankidetza horizontalean.
Legegintzaldi honetan zehar, GFAk
helburu hartu du politika publikoak
aplikatzeko unean gobernantza eredu
berri bat ezartzea. Horrek eskatzen du
beste administrazio publikoekiko
lankidetza eta koordinaziorako formula
berriak aplikatzea, bai politika orokorrak
bideratzeko bai proposatuak bezalako
gaietako koordinazioa hobetzeko.
Administrazio publikoaren jarduerak bete
egin behar du prozedura
administratiboak arautzen dituen legedia,
eta jarduera hori barne eta kanpo
kontrolen -Herri Kontuen Euskal
Epaitegia- ikuskaritzaren pean dago.
GFAren jarduera politikoa Batzar
Nagusiek kontrolatzen dute eta, azken
batean, sistema demokratiko batean
ekintza politiko oro herritarrek
hauteskundeetan 4 urtean behin hartzen
duten erabakiaren mendean dago,
herritarrak berak baitira lurraldeko
parlamentuaren osaketa erabakitzen
dutenak. Legegintzaldi honetan zehar
Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu egin
du “Erakundearen Zuzentasun Sistema”;
horretan txertatzen da “Jokabide eta
Jardunbide Egokien Kodea”.
Deskribatutako esparruetako
edozeinetan, desbideratze edo jarduera
irregularrik gertatuz gero dagokion
hertsatze sistema aplikatzen da.
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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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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

1. KULTURAREN SUSTAPENA (157)
LIBURUTEGIAK ETA KULTURAREN HEDATZEA (72)
Kultura bermatzea eta
sustatzea (41)

Bai

Bai

21.776.248 €

Euskal kultura bultzatu (8)

Bai

Bai

21.776.248 €

Antzerkia, musika (5)

Bai

Bai

1.500.000 €

Herrietan eskaintza kulturala
handitzea - Aisialdi-kulturan
inbertitzea herri txikietan, ez
soilik hirietan (5)

Ez

Ez

Zehaztu gabe

Kultur ekitaldientzako dirulaguntzak lurralde osotik
orekatu (ez bakarrik Donostia
aldean) (2)

Ez

Ez

-

Euskal artistak sustatu (2)

Bai

Bai

2.399.859 €

Kultura: zinea

Bai

Bai

1.600.000 €

Kultura zuzendaritzaren aurrekontu guztia kultura
bermatzera eta sustatzera bideratuta dago
Kultura zuzendaritzaren aurrekontu guztia hemen
egindako kultura bultzatzeko eta hiritarren behar
kulturalak betetzeko asmoa dauka.
Zaila da zehazten antzerki eta musikara
bideratutako zenbatekoa, zeren eta diru laguntza
jasotzen duten kulturako erakunde eta
elkarteetako askok musika eta antzerkia baitute
bere programazioetan, kulturako beste diziplina
eta adierazpen batzuekin batera. Adierazten den
gutxi gorabeherako zenbatekoan, honakoak
daude: ikuskizunetarako Kultura Bonoa,
antzerkirako TOKIKO laguntza lerroak eta
OREKA, Kursaal Eszena, Euskadiko Orkestra,
Visotira Eugenia eta beste kultur elkarte
batzuentzako diru laguntza.
Udalekin eta beste erakunde publiko eta pribatu
batzuekin gertatzen denaz bestela, Foru
Aldundiaren Kultura Departamentuak ez du kultur
ekintzarik programatzen, hirugarrenen (udal eta
erakunde pribatuen) kultur jarduerak finantzatu
baizik laguntza eta diru laguntza programen bidez,
horietan kultura aldetiko interesari eta kalitateari
emanez lehentasuna beste ezeren gainetik. Ildo
horretatik, proiektuak aurkezteko eta bitartekoak
lortzeko gaitasuna udalen eta tokiko kultur
erakundeen mendean dago neurri handi batean.
Zehazki, TOKIKO laguntza lerroa toki erakundeei
zuzendua da, eta Gipuzkoako udal eta toki
erakunde guztiek dute horretarako aukera.
Programa desberdinen bitartez ekitaldi kulturalak
Gipuzkoan zehar antolatzen saiatzen da.
Katapulta, Meta, Tokiko edo Susperka adibide
onak dira helburu horretan
Diru laguntza berriak (Susperka, lanabesa,
olatuak, edo oreka) martxan jarri dira euskal
artistak sustatzeko. Horretaz gain crowfunding
META programa arrakasta handia izan du.
Donostiako Zinemaldiari zuzendutako diru
laguntzaz gain, ikus-entzunezko produkzioari
laguntzeko programa berria eta ikus-entzunezko
eta zine prestakuntzarako programara
bideratutako dirua aipatu behar dira. Aipatutako
zenbatekoan ez da jasotzen beste erakunde
publiko eta pribatu batzuei zuzendutako
aurrekontua, bere jardueren artean zinea ere
baduen Tabakalerari zuzendua esaterako. Era
berean, Film Commision gipuzkoarra jarri nahi da
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Kirolak
Ekarpenak (412)

Kultura: liburu eta musika

Gehiago kontzientzia kultura
behar dela.

Herri kultura sustatzea eta ez
elite kultura.
Kultura bultzatzeko ekintza
gehiago jarri martxan
Kulturan inbertitzea eta
hezkuntza ereduak hobetzea
Aisialdia sustatzea

Kultura eta prestakuntza/bekak

Benetako kultura
Ostatu + jarduera kulturalak

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

martxan, Donostian orain dagoen Film
Commisionetik abiatuta.
Zaila da musikarako aurrekontua zehaztea zeren
eta Foru aldundiak ordaindutako programa
kulturalek musika txertatzen dute ekimen
Bai
Bai
1.500.000 €
desberdinen artean. Liburu arloan
azpimarratzekoa da Bono Kultura eta Kultur
dealers programak.
Kultura Departamentuak ahalegin handia egiten
du kulturaren balioa sustatzeko. Kultura bonoaren
kanpaina eta kultura lehen mailako behartzat
Bai
Bai
Zehaztu gabe aurkezten duena norabide horretan diseinatu dira.
Era berean, Gipuzkoako Arteen Kontseiluaren
eraketak tresna izan nahi du, kultura balioesteko
eta gizarte zibila horretan konplize egiteko.
Kalitatezko kultura sustatzeko eta kultura
denontzat irisgarria egiteko gure asmoa da eta
Bai
Bai
Zehaztu gabe
hori da dudarik gabe hiritarrek merezi duten
kultura.
Egitasmo kulturala berrien ildo bat martxan jarri
Bai
Bai
4.068.301 €
da. (kultur proiektu kulturalak)
Horixe da Aldundiak Gipuzkoan kulturan
Bai
Bai
21.776.248 €
gastatzen duen kopurua. Hezkuntza-ereduak
Eusko Jaurlaritzari dagozkio.
Ez
Ez
Zehaztasun handiagoa behar da proposamenean
‘Izango zara’ programaren pean, Kultura
Departamentuak bekak ematen ditu musika,
Bai
Bai
145.000 €
dantza, arte dramatiko, ikusizko arte, moda eta
diseinu, arkitektura, hari-instrumentu eta ondare
diziplinetan tokiko talentua bultzatzeko.
Kultura arloaren aurrekontu osoa dago horretara
Bai
Bai
21.776.248 €
zuzendua.
Tabakalerak, 500.000 euroko ekarpenak jasotzen
Ez
Ez
ditu, arte-egonaldiak jasotzen ditu bere jardueren
artean.
PROIEKTU KULTURALAK: PROPOSAMEN OROKORRAK (24)

GAZTEMATIKA sistema
indartzea, herrietarako
ludoteka eta gazteleku
zerbitzuak martxan jarri edo
sendotzeko.

Bai

Bai

550.000 €

Kopuru hau herrietako udaletxeen gazteentzako
programak sustatzeko da

Euskal kulturan sakontzea
folkloretik haratago

Bai

Bai

21.776.248 €

Kultura zuzendaritzaren aurrekontu osoa euskal
kultura sustatzeko eta herritarren behar kulturalak
betetzeko bideratura dago

Bai

Bai

6.000 €

Aurrekontu zuzkidura bat aurreikusten da, egoera
aztertzeko eta neurri zuzentzaileak proposatzeko.

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Bai

Bai

300.000 €

Prebentzio eta eskolako
bullying-aren (jazarpena)
kontrako proiektuak ezartzea
Herriko liburutegiei dirulaguntzak liburu eta
ordenagailu gehiago erosteko.
Sormena, bitartekaritza eta
hezkuntzarekin lotura
proiektuei lagundu

Foru aldundiak herrietarako eta udaletarako
programa asko martxan jarri du bai kultura
zuzendaritzatik bai gazteria zuzendaritzatik
META crowfunding, SUSPERKA (egitasmo
kulturala berritzaileak) eta Izango zara bekak
sormena eta hezkuntzarekin lotuta daude
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Kirolak
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Ekintza kultural gehiago
(musika)

Bai

Bai

4.068.301 €

Erakusketak herriz herri ekarri
(foru aldundikoak)

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Kulturari eta euskal
komunikabideetan inbertitu

Bai

Bai

Herri bakoitzeko kultur taldeak
sortu eta bultzatu.

Bai

Bai

2.399.859 €

Herrietako taldeak lagundu
gehiago (musika, antzerki...)

Bai

Bai

9.600.000 €

Balio handiagoa ematea
musika klasikoari

Bai

Bai

510.000 €

Kultura: artista ospetsuen
erakusketak sustatzea.

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Proiektu kulturalak
immigrazioa integrazioa

Bai

Bai

100.000 €

Ez

Ez

Bai

Bai

Gehiago inbertitzea ikusentzunezko gaietan, enplegua
sustatuz.

Bai

Bai

1.500.000 €

Artistei, langabeei bideratutako
diru laguntzak pertsonetara

Ez

Ez

Zehaztu gabe

Komunikabide publikoen
kalitatea hobetzea.
Hezkuntza, osasun eta kultura
sistema hobetzea

21.776.248 €

21.776.248 €

Erantzuna

Proiektu kulturalen lerro berri bat jarri da martxan
(proiektu kultural estrategikoak), programa
batzuekin: META, kultur dealers, Katapulta eta
abar. Hauek kultur jarduera gehiago sortzen
dituzte eta aukera berriak sortzaile
gipuzkoarrentzat.
Foru Aldundiak entitate desberdinen erakusketei
ekarpen ekonomikoa ematen die bere
erakusketak egiteko Gipuzkoan zehar.
Kultura arloaren aurrekontu osoa dago horretara
zuzendua.
Beste diru laguntza nominatibo batzuk kontuan
hartu gabe, TOKIKO, SUSPERKA ETA OREKA
programak aipatutako helburuak betetzeko
bideratuta daude.
Helburu hauetarako aurrekontua 6,7tik 9,6ra igo
da
Bitarteko garrantzitsuak bideratzen dira musika
klasikora, Musika Hamabostaldira, Euskadiko
Orkestra Sinfonikora, Gipuzkoako zenbait
abesbatzatara, musika espezializaziorako
beketara eta definizio zaileko beste xede
batzuetara bideratutako ekarpenen bidez.
Ez dago artista ospetsuei berez zuzendutako
partidarik, baina badira kulturako proiektu
finkatuak finantzatzera bideratutako laguntza
lerroak (Oreka), eta gero Kultura
Departamentuaren ekarpenak daude, museoei
eta, beste batzuen artean, artista ospetsuak zein
izena egiten ari diren artistak programatzen
dituzten beste erakunde batzuei zuzenduak.
Beste laguntza batzuez gain, departamentuak
kopuru garrantzitsua bideratzen du Gipuzkoan
presentzia duten erregioetako etxeen kultur
ekintzetarako. Erakusketak ere antolatzen dira gai
horren inguruan, Fundación Ramon Rubialen
laguntzarekin.
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik ezin
dizugu erantzun zehatza eman.
Kultura arloaren aurrekontu osoa dago horretara
zuzendua.
Donostiako Zinemaldiari zuzendutako diru
laguntzaz gain, ikus-entzunezko produkzioari
laguntzeko programa berria eta ikus-entzunezko
eta Elias Querejeta Zinema Eskolaren zine
prestakuntzarako programara bideratutako dirua
aipatu behar dira. Aipatutako zenbatekoan ez da
jasotzen beste erakunde publiko eta pribatu
batzuei zuzendutako aurrekontua, bere jardueren
artean zinea ere baduen Tabakalerari zuzendua
esaterako.
Kultura Departamentuak aditzera eman eta
herritarren eskura jartzen ditu programak eta
ekimenak, ahalik eta estaldura mailarik handienez
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Kirolak
Ekarpenak (412)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

irits daitezela esparru zabalago
eta eskuragarriagoen bidez.
Erabiltzen ez diren espazioak
berreskuratzea artistei pintura
erakusketak egiteko ,
kontzertuak emateko, poesia
errezitaldiak, etab.
eskaintzeko. "pertsona argi
asko dago alferrik galduta".
Bekak musika, pintura...
ikertzeko, laguntzak
instrumentuak, materiala, etab.
erosteko.
Kultura eta arte eszenikoak:
bai antzerki bai dantza
garaikidea Donostia
Errenteriatik Goierrira
deszentralizatu
Kultura: herrietan egiten den
jarduera sustatu. Mundura
begirako kultur jarduera
beharrezkoa da baina
sostengua maila apaleko
jarduna da.
Kultur egitasmoetako dirulaguntzak krisi aurreko
kopuruetara itzultzea (eta
hortik Aurrera KPIaren arabera
mantentzea)
Kulturaren alde gauza askoz
gehiago egitea, Deban inguru
asko daude marrazkiak...
egiteko. Dauden kultura
esparru guztiak gehiago
sustatzea, dantza, musika,
pintura.. Diru-laguntza gehiago
ematea haiek sustatzeko
Gipuzkoak duen ondarea
gerturatzea jendeari: badirudi
Gipuzkoak ez duela inongo
ondare historikorik. Bertan
egindako guztiak inongo
balorerik ez duela dirudi. Eta
ez da horrela. Euskal telebista
piztu behingoz eta egin
dokumental batzuk, hurbildu
jendea bai ondare edota baita
kulturalari ere. "historiarik
gabeko herri batek ez du
sustrairik". "herri bat
menderatzeko bere historia eta
aztarnak ezabatu behar dira"
ba egoera hori irauli.

Erantzuna

eta horretarako legez ezarritako prozeduren
arabera.

Bai

Bai

145.000 €

Foru Aldundiak ez du baliabiderik erabilerarik
gabeko higiezinei buruzko eskaera guztien ardura
hartzeko, eta kultur proiektu zehatza eta
normalean lokalak berak dauden udalerriak
bultzatua dutenei erantzuten die. Kultura
Departamentuak 145.000 euro bideratzen ditu
zenbait kultur diziplinatan espezializatzeko
beketara.

Bai

Bai

200.000 €

Gure asmoa dantza eta antzerkia zabaltzea eta
banatzea da herrialde osoan zehar dantza eta
antzerki proiektu zehatzak finantzatzen adibidez
TOKIKO programaren bidez

Bai

Bai

9.600.000 €

Helburu hauetarako aurrekontua 6,7tik 9,6ra igo
da

Bai

Bai

9.600.000 €

Helburu hauetarako aurrekontua 6,7tik 9,6ra igo
da

Bai

Bai

9.600.000 €

Helburu hauetarako diru laguntzetarako
aurrekontua 6,7tik 9,6ra igo da

8.629.012 €

Foru Aldundiak ondare historiko-artistiko
(4.843.696 €) eta agiritegi eta museo arloetan
baliabide garrantzitsu asko zuzentzen du.
Gordailuaren sustapena eta bere sozializazioa
ondare higigarriaren euskal erreferente gisa
horren proba ona da.

Bai

Bai
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Euskal folklore
berreskuratzeko saiakera:
Euskal kultura ezaugarritzen
duten zenbait ohitura/usadio
berreskuratzea. Haiekin batera,
boladan jartzeko saiakera
ondorengoak: betiko Euskal
kantuak , betiko Euskal
dantzak, berreskuraturiko
ohitura zaharrak, Euskal
poesia, bertsolaritza
(bertsolaritzaren inguruan
mugitzen den ostalaritza etab).
Hori dena, bai hemen, baita
hemendik kanpo ere (ikus
errepublika garaian EJk
egindako ekitaldiak, sorturiko
mugimendua (adib Ereinsoka)
etab).

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Bai Kultura Departamentu bai Euskara
Zuzendaritza baliabide asko dauzka helburu hori
betetzeko

KULTURA BONUA (19)
Kultura bonuaren kopurua
handitzea (19)

Ez

Ez

-

Behar besteko irizten zaio gaur egun horretara
bideratutako zenbatekoari, eta bono batzuk
(euskarazko ondasunak erostera bideratuak
zehazki) ez dira erabili.

KULTURARI SARBIDEA (30)

145.000 €

Ez da kultur egitarau espezifikorik aurreikusten
adin sektoreen arabera, gazteei eta haurrei
zuzendutako programen salbuespenaz; izan ere,
uste dugu kalitateko kultura adin guztietako
pertsonek goza dezaketela.
Kultura bonoen xedea da herritar guztiei
kulturarako sarrera ahalbidetzea.
Langabeei zuzendutako politika zehatzek gainditu
egiten dute GFAren eskumena. Dena den, entitate
eta erakundeei zuzendutako zenbait diru
laguntzaren bidez, doako ekitaldi eta ikuskizun
asko eskaintzen dira.

Bai

9.600.000 €

Helburu hauetarako diru laguntzetarako
aurrekontua 6,7tik 9,6ra igo da

Bai

9.600.000 €

Helburu hauetarako diru laguntzetarako
aurrekontua 6,7tik 9,6ra igo da

Biztanle jakinei (gazteak,
adinekoak, etab.) zuzendutako
kultura. (17)

Ez

Ez

Kultura merkeago. Ikuskizun,
liburu eta abarren prezioak (9)

Bai

Bai

Zineak eta ikuskizunak doan
iraupen luzeko langabeentzat

Ez

Ez

Bai

Bai

Babesa gehiago eta
mamitsuago ekintza
kulturaletarako
Kulturarako diru gehiago;
dantza, antzerkia, literatura
lagundu
Diru gutxiago kirol
profesionalentzat kultura eta
euskara gehiago.

Jarduera kulturalak bi
hizkuntzetan eta eskaintza
baita gaztelaniaz ere (3)

Diru gehiago bideratzen da kulturara (23 milioi
inguru) eta euskarara (6 milioi inguru) kiroletara
baino (12 milioi inguru), eta kiroletan diru laguntza
gehienak eskola kirola eta oinarrizko kirola
finantzatzera bideratzen dira.
PROIEKTU KULTURALAK: PROPOSAMEN ESPEZIFIKOAK (12)
Bai

Bai

9.600.000 €

Kulturako aurrekontuaren zati handi bat kultur
jarduera ele bikoak egiten dituzten zenbait entitate
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Zinema Bergaran
Bergarak duen ondasun
arkitektonikoa kultura (museolaboratorium, jauregiak...)
ezagutarazi kanpora. Txangoak
antolatu gazteek ezagutzeko.
Antzokiren bat jartzea ere falta
da, pelikularen bat eman ahal
izateko (Bergara)

Forueskumena

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Erantzuna

eta erakunde publiko pribaturen kultur jarduerak
finantzatzera bideratzen da.
Ez da aurreikusi kopuru zehatz bat helburu
horretarako. Hainbat jarduera antolatzen dira
Udalaren eta bere eskualdearen artean.

Ez

Ez

Ez

Ez dago kopuru zehatz bat helburu hori
gauzatzeko. Hala ere, udaletxearekin elkarlanean
eta bere eskualdearekin ekimen desberdinak
antolatzen dira. Baita turismo arloan ere

Ez

Ez

Kultur proiektu zinematografikoak Gipuzkoa osoan
barrena. Baita Bergaran ere.

Diru laguntzak Deban ere
kultur areto bat izateko!

Ez

Ez

Jarduera kultural gehiago
Arrasaten.

Ez

Ez

Gazteentzako kultura proiektu
gehiago (Goierrin)

Ez

Ez

Sormena sustatzea, espazio
egokiak sortzen direla
sustatuz. Adibidez: Urola
Garaiko ondare industrial
abandonatua erabiltzea kultura
sehaskak sortzeko.
Pasaia destino kulturala. Motor
birsortzaile gisa balioko duten
proiektu kulturalak.
Beharrezkoa eta justua izango
litzateke.

Zenbatekoa

Ez dago kopuru zehatz bat helburu hori
gauzatzeko. Hala ere, udaletxearekin elkarlanean
eta bere eskualdearekin ekimen desberdinak
antolatzen dira.
Ez dago kopuru zehatz bat helburu hori
gauzatzeko. Hala ere, udaletxearekin elkarlanean
eta bere eskualdearekin ekimen desberdinak
antolatzen dira. Baita diru laguntzetako
programen bidez ere.
Ez dago kopuru zehatz bat helburu hori
gauzatzeko. Hala ere, udaletxearekin elkarlanean
eta bere eskualdearekin ekimen desberdinak
antolatzen dira. Baita diru laguntzetako
programen bidez ere.

Bai

Bai

195.000 €

Antzinako gunetako zaharberritzetik proiektu
kultural ezberdinak badaude, Aita Agirre
bezalakoak. Horietan, Aldundiak Udalekin batera
lan egiten du, dagokien lankidetza hitzarmenen
bidez

Bai

Bai

500.000 €

Pasaiak diru asko jasotzen du bere kultur
proiektuak balioesteko. Albaola edo etorkizuneko
itsas jaialdia ditugu esanaren adibide.

2. GAZTERIA (89)
GAZTEENTZAKO POLITIKAK ETA LAGUNTZAK (33)
Gazteetan gehiago inbertitu
(11)
Diru laguntza gehiago egotea.
Gazteetan pentsatzea.
(deskontuak, lanean
hasteko…) (8)

3.478.554 €

3.478.554 € helburu horretan inbertitzen da

Bai

Bai

Bai

Bai

Hori da estrategia transbersal bat

Gazteak prestatzea balioetan,
esaterako, lana, ahalegina... (2)

Bai

Bai

Erakunde guztiek partekatzen duten helburua da,
eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak
eginkizun garrantzitsua betetzen du horretan.

Gazteria arloa/ gazteria
politikak.

Bai

Bai

3.478.554 €

3.478.554 € helburu horretan inbertitzen da
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Udalek proposaturik, Foru Aldundia espazio
batzuk kofinantzatzera hel daiteke. Adibideak:
Soraluzeko Udala (10.000), Ormaiztegikoa
(12.000)
Gazteriako aurrekontuaren parte handi bat alkohol
eta drogetatik aparteko aisialdi modu eta formak
bilatzera bideratzen da. Edonola ere, eta gazteen
adikzioen kontrako borroka denon kontua dela
gogoan harturik, Osasun Saila da
drogamenpekotasunei eta alkoholari lotutako
prebentzio kanpainak egiten dituena.
Gazteriako aurrekontua gazteei balio positiboak
helaraztera bideratzen da batez ere.
Gai hori Eusko Jaurlaritzaren eta Hezkuntza
Sailaren eskumena da.
Gazteriako aurrekontua gazteei balio positiboak
helaraztera bideratzen da batez ere.

Gazte espazioetarako
egokitzea

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Alkohol - droga prebenitzeko
kanpainak

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Adingabeak, gizalegezko
hezkuntza

Bai

Bai

3.478.554 €

LH bultzatu

Ez

Ez

Bai

Bai

Ez

Ez

Ez dago partida zehatzik Irunerako, bai ordea
lurralde osorako diren eta Irunek onura jaso
dezakeen laguntzak.

Ez

Ez

Udalek kontu hori kudeatzeko gaitasun handiagoa
daukate

Bai

Bai

550.000 €

Udalekin elkarlanean horrelako programak
martxan jarri dira

Bai

Bai

3.478.554 €

Gazteria aurrekontu guztia balore transmititzera
zuzenduta dago

Bai

Bai

7.003.079 €

Proposamen hau Hizkuntza Berdintasuneko
Zuzendaritza Nagusiaren aurrekontu osoari
dagokio, zeren eta gure ekintza guztiak
euskararen erabilera sustatzeko ekimenak baitira.

Bai

Bai

Gazteak prestatzea balioetan,
esaterako, lana, ahalegina...
Gehiago inbertitzea gazteen
ekimenetan Irunen, zeren
proiektu asko egiten dira
hirugarren adinerako baina ez
dago ezer gazteentzat.
Uda-garaian hondartzetan
umeekin (adingabekoak) ez
sartzeko ordurik txarrenean,
begiraleak jartzeko dirulaguntza kostako-herriei
Txikitatik teknologiara bideratu
ditzagun. Teknologia berriak
sustatu zentroetan eta
irakasleak berritu.
Gazteei hitzaldi eta hezkuntza
gehiago ematea homofobia,
xenofobia eta matxismoa
guztiz ekiditeko
Arlo bakoitzean programa
espezifikoak bultzatu.
Gazteentzat laguntzak ezarriz
eta esparru ezberdinetan
euskaraz lan eta bizitzeko
baliabideak ezartzeko
Gizarteak gazteriari
transferitzen dion
lehiakortasun beharra eta
hauek frustrazioa kudeatzeko
erabiltzen dituzten bideak
lantzea. Gaur egun sarritan
droga baita gazte hauen alde
egiteko modua. Espazio bat
gauzatzea, bertan gazteek
prestatzeko begirale titulazioa
lortzeko edo boluntariotzarako
prestakuntza jasotzeko eta
praktikak leku horretan

3.478.554 €

Iradokizuna jasota geratu da, nahiz Eusko
Jaurlaritzaren Hezkuntzarekin ere lotuta dauden
kontuak diren.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

egiteko. Horrez gain, espazio
horrek aterpetxe gisa ere
balioko luke. Horrela, hainbat
beharrei arreta emango dien
zerbitzu bat eskainiko litzateke.

PRESTAKUNTZARAKO BEKAK ETA IKASKUNTZA(23)
Laguntza ekonomiko gehiago
beketarako - ikasketak egiteko
diru laguntza gehiago (18)
Gazte prestakuntza.
Prestakuntza etengabekoa.
Atzerriko ikasketak/lanak
erraztea
Unibertsitatekoa ez den
bekarako adinaren baldintza
uste dut aldatu egin behar
dela, zeren baldintza zen 23
urtetik behera izan behar
zirela. 30 urtera artekoa izan
behar du.
Gehiago laguntzea gazte
talentuei beren prestakuntzan;
atzerrira joan beharrik ez
izateko, hori gure herria
pobretzea da.
Informazio eta prestakuntza
asko. Inbertsioa gazteentzat,
bai hezkuntzan bai gizartean
parte har dezatela sustatzen.

200.000 €

Bai

Bai

Ez

Ez

Bai

Bai

Bai

Bai

Izango Zara programako beka gehienak ez daude
23 urtez azpikoei mugatuta.

Ez

Ez

Garrantzitsuena gazteari laguntzea da, duen
potentziala modurik egokienean gara dezan;
horretarako, batzuetan gazteek nazioarteko
esperientziaren bat izaten dute.

Bai

Bai

200.000 €

3.478.554 €

Izango zara programarekin beka berriak sortu dira
Eusko Jaurlaritza formakuntzaren arduradun
nagusia da.
Dagoeneko bada beka programa bat, Izango zara
izenekoa, atzerrian ikasteko programak
finantzatzeko.

Gazteriako aurrekontua gazteei balio positiboak
helaraztera bideratzen da batez ere.

AISIA (22)
Gazteriarentzat ekintza
gehiago prestatzea (8)
Gazteentzat udalekuak
merkeago eta ugariago (4).
Aisialdirako gune gehiago
gazteentzat.
Udaleku dibertigarrriak.
Gazteentzako guneak Eibarren,
zeren ez dago halakorik.
Haurren aisialdirako tokiak
hobetzea.

Ludoteka bat (Deba)

Bai

Bai

3.478.554 €

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Bai

Bai

508.000 €

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Ez

Ez

-

3.478.554 euro helburu horretan inbertitzen da
Baliabide publikoak mugatuta daude baina
proposamena kontuan hartuko dugu
Badira udalekuak antolatzera zuzendutako
programak.
Denetatik egongo da, norberaren
pertsonalitatearen arabera
Udalarekin elkarlanean aztertuko da.
Zure proposamena kontuan hartu dugu 2018ko
plangintza egiterakoan.
Ez da Kultura Departamentuaren eskumena,
baizik eta udalena, nahiz GFAk proiektu zehatzak
kofinantza ditzakeen kasuz kasu eta udalerrien
eta eskualdeen beharretatik abiatuta egindako
analisiaren ondotik.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Jarduera gehiago haurrentzat.

Bai

Bai

3.478.554 €

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Bai

Bai

508.000 €

Hurrengo urtean aurrekontua handiagoa izango
da
Udalekin elkarlanean beharrak identifikatu behar
dira
Badira udalekuak antolatzera zuzendutako
programak.

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Badira horrelako egoerei eta sektore
sozioekonomiko horiei ekiteko xedea duten
programa espezifikoak.

Bai

Bai

3.478.554 €

3.478.554 euro helburu horretan inbertitzen da

Zentro gehiago haur,
gazteentzat.
Planak gazteentzat udan,
udalekuak, kirola...
Areagotzea baliabide
ekonomiko gutxiko
haurrentzako diruz
lagundutako aisialdirako
eskaintza. Baita eskolaz
kanpokoak ere. Programak
gazteentzat.
Gure herriak belaunaldi berrien
prestakuntza eskatzen du.
Ikasle onentzako euren bidea
jarraitzen animatuko dituzten
profesional ezagunen
hitzaldiak, aisialdi sanoa,
prestakuntza, dena bat:
prestakuntza udalekuak

BESTE BATZUK (6)
Ez dago xede horietarako partida espezifikorik,
nagusiki udal esparruko jarduerak direlako.
Ez dago partida zehatza helburu honetarako
zeren eta udalak arduradun nagusiak dira kontu
hauetan

Parkeak estaltzea.(2)

Ez

Ez

Haurren parkeetan iturriak

Ez

Ez

Ez

Ez

Haurreskolak batez ere Eusko Jaurlaritzaren
ardurakoak dira, eta udalenak batzuetan.

Bai

Bai

Kontuan hartuko dugu zure proposamena 2018ko
jarduketak planfikikatzerakoan

Ez

Ez

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik ezin
dizugu erantzun zehatza eman.

Haurtzaindegi gehiago eta
malguagoak ordutegiaren
aldetik.
Gazteen aterpetxeen erabilera
optimiza dadila, behar den
aurrekontua emanez
Kontzientziazio kanpainak
gazteentzat espazio publikoak
ez zikintzeari buruz (botiloia)

ETXEBIZITZA (5)
Gazteentzako alokairua eta
etxebizitza sustatzea (4)
Gazteentzako diru laguntza
gehiago, hau da, etorkizunean
errazago izateko etxetik joatea
eta erraztasun gehiago izateko
independentzia izateko.
Alokairurako laguntzak
gazteentzat horniduren gaian

Ez

Ez

Eusko Jaurlaritzaren eta udalen etxebizitza
politikak dira.

Ez

Ez

Eusko Jaurlaritza etxebizitza politikaz arduradun
nagusia da.

3. KIROLAK (74)
KIROLAREN SUSTAPENA (35)
Eskola kirola sustatu edozein
kiroletan (5)

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Eskola kirola berrian hori da helburu
garrantzitsuenetako bat
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Bideak paseatzeko egokitzea
(3)

Ez

Ez

Kirol minoritarioa (7)

Bai

Bai

Diru laguntzarik ez ematea
futbol profesionalari,
tauromakiari edo animaliak
gaizki tratatzen diren edozein
ikuskizuni (3)

Bai

Bai

Zenbatekoa

Zehaztu gabe

Erantzuna

Mugikortasun departamentua da arduradun
nagusia arlo horretan
Eskola kirola berrian hori da helburu
garrantzitsuenetako bat
Ez dago zezenketetara edo animaliek sufritu
dezaketen beste inolako jardueratara bideratutako
batere diru laguntzarik.
Abian jarri nahi den enpresa-kirol programa eta
kirol eta hirugarren adineko programak kirola
osasunerako tresna bat delako premisatik
abiatzen dira.
GFAk kirolera bideratzen duen kopurua da.
Kirol ekipamenduen planean horrelako
hobekuntzak aurreikusten dira, udalek egin
eskarietatik abiatuta.
Diru laguntzek oreka handia daukate ikuspuntu
horretatik
Udaletxeak kirol ekipamenduak kudeatzeaz
arduratzen dira

Kirola osasuna lantzeko tresna
bezala erabili.(2)

Bai

Bai

Kirol gehiago sortzea

Bai

Bai

15.597.250 €

Altza kiroldegia hobetu,
denbora gutxiagoan egin.

Bai

Bai

2.399.859 €

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Ez

Ez

Ez

Ez

Bai

Bai

Gazteentzako kirol proiektu
gehiago (Goierrin)

Ez

Ez

Kirolari aurrekontu gehiago.

Bai

Bai

Bai

Bai

Txartel integratuak lortzeko lana egiten ari da,
udalen kirol ekipamenduen eskualde mailako
erabilera egiten den eskualdeetan.

Bai

Bai

Aldundia prest dago diziplina hori xede duten
proiektuak finantzatzeko.

Bai

Bai

Partida zehatzak daude kontu hauek jorratzeko

Bai

Bai

Ez

Ez

Herri txikietako diru laguntzak
handitzea, kiroletan.
Kirol eraikinak libreak eta
dohainekoak gazteentzako.
Ibaiak aprobetxatzea
aisialdirako eta ur kiroletarako
guneak sortzeko.
Kirol arloan diru gehiago
inbertitu.

Ez litzateke soberan egongo
duela urte batzuk izan zen
ideia bat: txartel berdinak
Gipuzkoako edo eskualdeko
kirol instalazio guztietarako
sarbidea ematea"
Mountain bike hobetzea, kirol
hau egiten duten pertsona
asko daude, baina baldintza
batzuk direla eta ezin da behar
bezala aritu kirol horretan.
Adin talde, gaitasun
ekonomiko eta ez gaitasunaren
jarduera fisiko eta kirola
sustatzeko programak egitea.
Kiroletan inbertitzea (kotxeak
eta motorrak)
Kirolean diru gehiago,
Gipuzkoan da ehiztari gehien
dagoen lekua, hau dela eta diru
laguntzak edo tiro plato leku

Ez da Foru Aldundiaren arduratasuna
15.597.250 €

15.597.250 €

15.597.250 €

15.597.250 € gastatzen du Foru Aldundiak kirol
arloan
Ez dago kopuru zehatz bat helburu hori
gauzatzeko. Hala ere, udaletxearekin elkarlanean
eta bere eskualdearekin ekimen desberdinak
antolatzen dira. Baita diru laguntzetako
programen bidez ere.
15.597.250 € gastatzen du Foru Aldundiak kirol
arloan

15.597.250 € gastatzen du Foru Aldundiak kirol
arloan
Ez da Foru Eskumenekoa
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Ekarpenak (412)
gehiago non ehiztariak egon
daitezen . Nire ustez bertan
dirua irabaz ditzake foru
aldundiak.
Ariketa sustatzea landa
eremuetan zurarekin, sokekin
material naturalekin egindako
aparatuekin (Halaber, parke
handiak beso eta hanketako
ariketak, abdominalak,
sentadillak, birak, etab. egiteko
adinekoentzat eta gazteentzat)
Toki batzuetan kirol-txapelketa
afizionatuak martxan jarri
zeren kuadrillen funtsa da
niretzat eta oso ondo datoz
(aisia, laguntasuna, jarduera
sanoa...).
Ur kirolentzako eraikinak
(Deba) (5)
Anoeta berria.(2)

Kirol instalazioak Legorretan.
Kirol instalazioak berritzea
(Eibar)
Igerileku estalia (Mutriku)
Itsasoko ura igerilekua estalita
(Mollaberri atzean)
Kirolgune berria (Mendaro)
Rokodromo txukuna
kiroldegian eta ur bizietako
kanala Leitzaranen
Zirkuitu bat, gertuenekoa
Nafarroan dago, ez banago
oker

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Bai

Bai

Ez

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

15.597.250 €

Behar besteko aurrekontua dago horrelako
ezaugarriak dituzten proiektuen finantzaketari
ekiteko, betiere udalek eta erakunde arduradunek
planteatzen dutenean.

Ados gaude, norberak gehien dibertitzen dena
egin beharko luke, bere lagunekin edo bakarrik

KIROL AZPIEGITURAK: PROPOSAMEN ESPEZIFIKOAK (28)
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
Bai
Bai
2.399.859 €
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
Bai
Bai
2.399.859 €
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
Bai
Bai
2.399.859 €
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
Bai
Bai
2.399.859 €
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
Bai
Bai
2.399.859 €
udaletako eskaerak ekintzeko
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
Bai
Bai
2.399.859 €
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
Bai
Bai
2.399.859 €
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
Bai

Bai

2.399.859 €

Bai

Bai

2.399.859 €

Kirol instalazio gehiago aire
zabalean

Bai

Bai

2.399.859 €

Kiroldegi gehiago jarri.

Bai

Bai

2.399.859 €

Bai

Bai

2.399.859 €

Bai

Bai

2.399.859 €

Trinket frontoi bat Hernani
inguruan.
Atletismorako instalazioak
jarri: Itxasmendi ez da nahikoa
(Zarautz)

Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
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Ekarpenak (412)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Donostian kirol anitzeko gune
bat ezartzea.

Bai

Bai

2.399.859 €

Kiroldegi berri bat eraikitzea
Altzan (2).

Bai

Bai

2.399.859 €

Lasarteko kiroldegia hobetzea.

Bai

Bai

2.399.859 €

Bai

Bai

2.399.859 €

Bai

Bai

2.399.859 €

Bai

Bai

2.399.859 €

Bai

Bai

2.399.859 €

Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko

Bai

Bai

2.399.859 €

Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko

Bai

Bai

2.399.859 €

Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.

Gustatuko litzaidake,
behingoz, Irunen atletismo
instalazio txukunak egitea
Udako igerilekuak egokitzea,
12 hilabetetan erabili ahal
izateko Hernanin.
Lur zanpatuzko zirkuitua
Donostian korri egiteko. 5 - 10
km-koa.
Andoaingo kirol instalazioak
hobetzeko diru laguntzaren bat
bideratzea. Allurralde
kiroldegiak dituen klubetako
kirolariek bigarren pista estali
bat behar dute, dagoenean ez
baitira modu egokian
entrenamendu ordu guztiak
sartzen. Udalarekin
elkarlanean behar den
proiektua aurrera eramatea.
Urak gainezka egiten duenean,
Hernani errugbiren
instalazioak urez bete eta
partiduak ezin jokatu eta ezin
entrenatu egotea. Ibaiaren
egoera edo instalazio horien
egoera hobetzeko zerbait egin
beharko litzatekeela uste dut.
Osatzeko Astiko kirolgunea.
Inguratu atletismo pista
batekin; horrela, korrika egiten
duten horrenbeste pertsonen
errendimendua hobetuko da.
Itxasmendiko txirrindularitza
eta atletismo pista estaltzea,
Salbiden egin den bezala. Lan
bikaina. Vista alegren hiri
parke bat egin, parkea eta
auzoa lotuz eta Aldapetako
urbanizazio berrira eta herrira
gerturatuz

Erantzuna

Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.

KIROL AZPIEGITURAK: PROPOSAMEN OROKORRAK (11)
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Laguntzak kirol
instalazioetarako: igerilekua (2)

2.399.859 €

Kirol instalazioak hobetzea.

2.399.859 €

Frontoi berriak

2.399.859 €

Futbol zelai berriak

2.399.859 €

Kirol azpiegiturak hobetzea.

2.399.859 €

Diru-laguntzak udaletxeari kirol
instalazioak, igerileku
udakoak.
Herrietako kirol zerbitzua
hobetu- umeek futbolaz gain
beste kirol batzuetan parte
hartzeko aukera.
Eskola kirola: partaidetzako
helburuak sustatu,
desgaitasunak dituztenak
barne
Igerilekuak lehenago irekitzea,
eta igerileku estaliak herrian
lanpostu gehiago sortzeko
herrian eta herritarrek bertan
uzteko ekonomia inora mugitu
gabe.
Proposatzen dut kirol
instalazioak dituzten
udalerrietako bizilagunei
aukera ematea abonuak
lortzeko, hilabete 1eko iraupen
laburrekoak, lan kontuengatik
etab. beren herritik kanpo
denboraldi luzeak pasatzen
dituzten pertsonek kirola
egiten jarrai dezaten, garestia
izan gabe. Gainera, normalean
abonuak urtearen hasieran
egiten direnez, une horretan
kontratu ezegonkor eta/edo
aldi baterako kontratu bat
duten pertsonei errazago
erabakitzeko aukera izan
dezatela iraupen horretako
balioa duen bonu bat erosteko,
urte osokoa baino hobeto, lana
noiz arte izango duten ez
dakitenean eta urte horretan
zein baliabide izango dituzten
ez dakitenean."

2.399.859 €

Erantzuna

Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko
Gipuzkoako Kirol Ekipamendu plana onartu da
udaletako eskaerak gauzatzen laguntzeko

Bai

Bai

Kirol eskola berria hori da asmoa

Bai

Bai

Gaur egun eztabaidatuta kirol eskola proposamen
berrian hori da asmoa

Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen Plan berria
onartu da, udalek aurkeztutako proiektuak
kofinantzatzeko.

Ez

Ez

Funtsean udal erantzukizun eta eskumena da.
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Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirolak
Ekarpenak (412)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

4. TURISMOAREN SUSTAPENA (59)
TURISMOA (43)
Turismoa sustatu Gipuzkoa
osoan (27)

Bai

Bai

3.105.519 €

Gure ekintza guztiak helburu horretarako
zuzenduta daude. Turismoko kanpainek, marka
berriak, eskualdeekiko hitzarmenek, turismo
bulego berriak eta beste neurri batzuk herrialde
osoan zehar turistak banatu nahi dituzte

Mutrikuko alderantz oso
hondatuta dago. Saturraran
hondartza ahaztuta (hondar
beltz) (2).

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Bideo eta kanpaina zehatz bat egin da Mutriku
herria sustatzeko, herria bisitatzera gonbidatuz

Hotel gehiago

Ez

Ez

Parkinga autokarabanentzat (2)

Ez

Ez

Hobetzea hiri ingurunetik
kanpoko jatetxeetako
seinaleak; errepidean
markatzea ondo egongo
litzateke.(2)

Ez

Ez

Turismoaren gaian. Ez dago
aparkalekurik, ezta behar
besteko zerbitzurik ere
Debaren irudi irekiago bat
emateko.

Ez

Ez

Moru herrixkaren sustapen
turistikoa

Ez

Ez

Kostaldetik barnealdera
eramatea. Geoturismoa
sustatzea geoparketik kanpo
ere

Bai

Bai

60.000 €

Turismoa orekatu: asko dago
alde batzuetan eta gutxi gure
aldean.

Bai

Bai

3.105.519 €

Ibilbide turistikoak sortzea eta
horiek gehiago babestea

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Plazak areagotzea
erromesentzat.

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Hori es da administrazio publikoaren lana baizik
eta sektore pribatuarena
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik ezin
dizugu erantzun zehatza eman.
Zaila da jatetxeak eta beste establezimendu
pribatu batzuk aipatzea, konparaziozko
bidegabekerian erortzeke. Gai honi, arazo iturri
gertatzen den kasuetan, kasuz kasu joanez ekin
behar zaio, udalarekin eta Errepide
Departamentuarekin batera.
Udal lurzoruko aparkalekuak udalaren eskumena
dira, hirigintzako plangintzarako dituen ahalmenen
barnean. GFA eta Mugikortasuneko eta
Errepideetako Departamentuak harekiko
lankidetzan aritu daitezke, toki agintariek
bultzatutako proiektu batetik abiatuta.
Ez dago udalerri jakinik sustatzeko partida
zehatzik, baizik eta eskualde agentziei
zuzendutako diru laguntzak.
Turistak kostaldetik barnealdetik eramatea Kultura
eta Turismo Departamentuko estrategia
nagusienetako bat da. Geoparkeko sustapenaren
arloan Departamentuak konpromiso handia era
badauka.
Kultura eta Turismo Departamentuko helburu
nagusia turismo orekatua eta iraungarria lortzea
da
Legegintzaldi honetan zabaldu den turismo bulego
berritik ibilbideak prestatzen eta proposatzen dira,
Donostiara iristen diren turistak Gipuzkoako
lurralde osoa ezagutzera eramateko.
Kultura eta Turismo Departamentua, beste
erakunde batzuekin elkarlanean, Loiolatik Azpeitia- abiatzen den ignaziotar bidea sustatzen
ari da.
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Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirolak
Ekarpenak (412)
Gipuzkoarrok Gipuzkoako herri
eta txoko ezberdinak
ezagutzeko dinamika.
Haurrekin egiteko planak,
adineko pertsonak elkar
ezagutzeko planak, etab.
antolatzea maiztasunez.
Webgune batean jar daitezke
adibidez hileko plan
ezberdinak, proposamen
moduan, eta herritarrak
gonbidatu hori egitera.
Dinamika bat sortuko balitz,
lagunarte berri bat sortzeko
baliagarri izan daiteke (herri
ezberdinetako pertsonen
artean). Gida lanak egingo
lituzketen boluntarioak izenda
daitezke (1).
Hernaniko kaskoko bizilagunei
Txotx denboraldiak, Oialume
dantzalekuko festak eta
gaztetxoen geldialdiak
deskantsurako eskubideak
urratzen dizkie ostalari batzuen
interesen aurrean. Hernani
herriak ere turista intolerante
batzuen eraginak pairatzen
ditu; zuhaitzak, altzairuak,
markesinak... hausten
baitituzte. Honen guztiaren
aurrean, pertsonen
masifikazioak ez gertatzeko
plan bat sortzea proposatzen
dut, bitartean ertzainen
presentzia areagotzea
eskatuko nuke. Arazoa
konpontzeko aukera
ezberdinak egon badaude:
tabernen ordutegia murriztu,
Ibaiondon aparkatzen duten
autobusen ordutegia murriztu,
herritik kanpo festa atera,
ordenantzak betearazi... baina
udalak ez ditu aplikatu nahi.
Gustatuko litzaidake kontuan
hartzea desgaitasuna
turismoarekin integratzeko
proiektu bat egitea. Lanpostu
baterako sarbidea izateko
erraztasunik ez duten
pertsonen enplegua
sustatzeko

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Iradokizun interesgarria bai webgune berritik bai
turismo bulegotik mota horretako planak sustatzen
saiatuko gara

Ez

Bai

Ez

Turismo orekatuta eta iraungarria lortzeko asmoa
daukagu. Horretarako oso garrantzitsua da
interesa guztiak kontuan hartzea eta masifikazioa
saihestea. Turismo departamentua horretan lan
egiten ari da.

Bai

Turislan enplegu foroaren eta Elkar-ekin
ekimenaren bidez eta Gizarte Gaietarako
Departamentuarekiko elkarlanean, turismoa
gizarte kohesiorako tresna bihurtu nahi da,
bazterketa arriskuan dauden kolektiboak
integratzeko.

Zehaztu gabe
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Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirolak
Ekarpenak (412)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Turismoak dakarren olatua
aprobetxatzea hizkuntza
gehiago ikasi ahal izateko. Hori
bideratu behar du Foru
Aldundiak nolabait. Eta
bideratu bakarrik ez; sustatu
ere bai.

Bai

Bai

Zehaztu gabe

Ados gaude, Euskara Departamentuarekin
elkarlanean euskara turismo arloan erabili
beharko genuke baliabide erakargarri bat bezala

TURISMO SOSTENGARRIA (16)

Turismoa kontrolatzea eta
erregulatzea (3)

Ez

Ez

Turismoa ez sustatu (7)

Ez

Ez

Aukera turistiko asko daude
inguruan

Bai

Bai

Turismoari dagokionez,
Bartzelonan egin duten bezala,
Donostian sartzen den turista
bakoitzak tasa bat ordaintzea

Bai

Bai

Donostia ez dadila saldu
turismorako

Ez

Ez

Bai

Bai

Turismo "jasangarri"bat, gero
eta gehiago dago eta hau
kontrolatzea (2)
Legez kontrako pisu
turistikoak kontrolatzea (hiriko
pisuen % 75ek ez daukate
lizentziarik eta tokiko araudia
ez dute betetzen).
"Pisu/ostatu turistikoak
arautzea, hiriaren ""
turistifikazioa"" saihesteko,
zeren erdiguneko bizilagunak
botako ditu azkenean eta
turistek ordeztuko dituzte,
beste hiri batzuetan gertatu
den bezala. Eta egoera honek
dakartzan arazoak saihestea.

40.000 €

3.105.519 €

Turismo iraunkorrerako politiketan eta turista
fluxuak banatzeko neurrietan ari gara lanean.
Hemendik aurrera, muga legalak daude ekimen
pribatuan esku hartzeko; gainera, ez da Turismo
Departamentuari dagokion eskumena, honek
sustapenaren eskumena baitu aginduta.
Turismo iraunkorraren alde gaude. Turismo iturri
ekonomiko bat da eta iraunkorra den neurrian
positiboa izan daiteke
Kultura eta Turismo Departamentuaren lanak
tradizionalak bezain ezagunak ez diren turismo
baliabideak eman nahi ditu aditzera, turismoko
fluxuak era orekatuago eta iraunkorrago batean
banatu ahal izatearren.
Tasa berriak turismoko arloan onartzeko
eskumena Eusko Jaurlaritzakoa da. Hori esanda,
Foru Aldundiak tasaren aldekoa da eta azterketa
bat egiten ari da.
Turismo iraunkorrerako politiketan eta turista
fluxuak banatzeko neurrietan ari gara lanean.
Hemendik aurrera, muga legalak daude ekimen
pribatuan esku hartzeko; gainera, ez da Turismo
Departamentuari dagokion eskumena, honek
sustapenaren eskumena baitu aginduta.
Turismo Departamentuko aurrekontua turismo
iraunkorra lortzeko zuzenduta dago

Bai

Bai

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ogasun
Departamentua ikuskaritza-jarduera garrantzitsua
ari da garatzen legez kanpoko etxebizitza
turistikoen kasuan.

Bai

Bai

Udalak sektorea antolatzen ari dira, hirigintzako
plangintzaren arloan dituzten eskumenak
baliatuta.

5. KULTUR ETA MUSEOEN EKIPAMENDUAK (24)
Txillida Leku berriz irekitzea (2)

Ez

Ez

Ez da Turismo Departamentuaren eskumena,
baizik eta erakundeena oro har.
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Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirolak
Ekarpenak (412)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez da Kultura Departamentuaren eskumena,
baizik eta udalena, nahiz GFAk proiektu zehatzak
kofinantza ditzakeen kasuz kasu eta udalerrien
eta eskualdeen beharretatik abiatuta egindako
analisiaren ondotik.
Ez da Foru Aldundiko udaletxearen ekipamendu
kulturaleko eraikuntzaren eskumena baina Foru
Aldundiak finantziazioan parte hartu ahalko luke
udaletxearen ondoan eta udaletxearen egitasmo
interesgarriaren aurrean.
Legealdi honetan Foru Aldundiko eskualdeko eta
Geoparkeko ekarpena %10 baino gehiago igo da.
GFAren Ondare Zerbitzuak baditu Gipuzkoako
ondarea zaharberritzera zuzendutako diru
laguntza lerro batzuk. Gainera, kofradiak izaki,
Eusko Jaurlaritzaren Portu Zuzendaritzak izango
du xede horretarako diru laguntza lerrorik.
Kultura Zuzendaritzak, urtero, bere
aurrekontuaren parte bat bideratzen du
monumentu eta dokumentu ondarea
zaharberritzera, konkurrentzia lehiakorreko diru
laguntza lerroen bidez. Lerro horiek udal
titularitateko, titularitate pribatuko eta dirua
irabazteko asmorik gabeko elkarteen titularitateko
ondasunak zaharberritzera daude bideratuta.
Gainera, urtero diru laguntza lerroetarako deialdia
egiten du, arkeologiako indusketa eta
ikerkuntzarako. Era berean, partida bat dauka
obra prozesutik ondorioztatzen diren jarduera
arkeologikoak diruz laguntzeko, eta beste partida
bat larrialdiko eta ofiziozko jardueretarako.
Ez da Foru Aldundiko udaletxearen ekipamendu
kulturaleko eraikuntzaren eskumena baina Foru
Aldundiak finantziazioan parte hartu ahalko luke
udaletxearekin elkarlanean eta udaletxearen
egitasmo interesgarriaren aurrean.
Ez da Foru Aldundiko udaletxearen ekipamendu
kulturaleko eraikuntzaren eskumena baina Foru
Aldundiak finantziazioan parte hartu ahalko luke
udaletxearekin elkarlanean eta udaletxearen
egitasmo interesgarriaren aurrean.
Ez da Foru Aldundiko udaletxearen ekipamendu
kulturaleko eraikuntzaren eskumena baina Foru
Aldundiak finantziazioan parte hartu ahalko luke
udaletxearekin eta beste erakunde batzuekin
elkarlanean, herrialderako interesgarria izan dadin
neurrian. Arkeologia arloan, Gordailuak oso paper
garrantzitsua jokatzen du Euskal Herrian.

Kultur aretoa (Deba) (5)

Ez

Ez

Zinema edo antzerki leku bat
herrian (Deba) (5)

Ez

Ez

Geoparkea gehiago bultzatzea
(2)

Bai

Bai

60.000 €

Laguntza ekonomikoak
ondarea birgaitzeko
(museorako kofradia) (Mutriku)

Bai

Bai

585.000 €

Laguntzak ondarerako

Bai

Bai

585.000 €

Zinema bat Bergaran

Ez

Ez

Ludoteka bat eta kultur etxe
handiago bat Hernanin

Ez

Ez

Arrasaten museo arkeologiko
bat egin. Badago materiala
hemen museoa egiteko

Ez

Ez

Ez

Ez

Ez da Foru Aldundiko eskumena

Ez

Finantziazioan parte hartu ahalko luke
udaletxearekin eta beste erakunde batzuekin
elkarlanean eta udaletxearen egitasmo
interesgarriaren aurrean. Tabakalera kasuan

Euskal Herriko Liburutegi
Nazionala eraiki Zuberoan.
Donostian Tabakalera dagoen
moduan, Gipuzkoak beste
zenbait lekuetan ere zentro
kultural bat eskaintzea,

Ez
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Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirolak
Ekarpenak (412)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

gazteak egoteko leku egokia
izan daiteke.

Prailehaitz, Ekain...
prehistoriaren interpretazio
gunea.

Erantzuna

horrela izan zen, Donostiako udalak 2000tik
bultzatu zuen ekipamendu hau, alkate Elorzak
proposatu zuen eraikinaren erabilpena kulturala
eta lehenengo sustatzaile izan da.
Bai

Bai

Aretorik ez dugu kultura
mailan ditugun beharrentzat
(Bergara)

Ez

Ez

Espazio kulturalak hobeto
aprobetxatzea. Eduki gehiago.

Bai

Bai

400.000 €

145.000 €

Aurreikusita dago.
Ez da Foru Aldundiko udaletxearen ekipamendu
kulturaleko eraikuntzaren eskumena baina Foru
Aldundiak finantziazioan parte hartu ahalko luke
udaletxearekin elkarlanean eta udaletxearen
egitasmo interesgarriaren aurrean.
Foru Aldundiak ez du baliabiderik erabilerarik
gabeko higiezinei buruzko eskaera guztien ardura
hartzeko, eta kultur proiektu zehatza eta
normalean lokalak berak dauden udalerriak
bultzatua dutenei erantzuten die.

6. ONDARE HISTORIKOA ETA ARTISTIKOA (8)

Praileaiz berreskuratu

Zumaiako San Pedro parrokian
Aintzieta eskultorearen
erretaula zaharberritzeko
pausoak ematea.

Bai

Bai

585.000 €

Udaletxeari dirua eman
ondasuna babesteko

Bai

Bai

585.000 €

Bai

Bai

585.000 €

Santa Katalinako begiratokia
(biologoa)

Sta. Mª Elizako klaustroko
hezetasunak.

Informazio gehiago beharko genuke, Praileaitz
berreskuratu esatean zer esan nahi duen
ulertzeko.
Kultura Zuzendaritzak, urtero, bere
aurrekontuaren parte bat bideratzen du
monumentu ondarea zaharberritzera,
konkurrentzia lehiakorreko diru laguntza lerroen
bidez. Lerro horietako bat dirua irabazteko
asmorik gabeko elkarteei zuzendua da, eta eliza
katolikoak, ondasun horien jabe diren parrokien
bidez, diru laguntza eskaerak aurkezten ditu duela
urte askotatik hona.
Kultura Zuzendaritzak, urtero, bere
aurrekontuaren parte bat bideratzen du
monumentu eta dokumentu ondarea
zaharberritzera, konkurrentzia lehiakorreko diru
laguntza lerroen bidez.
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik ezin
dizugu erantzun zehatza eman.
Kultura Zuzendaritzak, urtero, bere
aurrekontuaren parte bat bideratzen du
monumentu ondarea zaharberritzera,
konkurrentzia lehiakorreko diru laguntza lerroen
bidez. Lerro horietako bat dirua irabazteko
asmorik gabeko elkarteei zuzendua da, eta eliza
katolikoak, ondasun horien jabe diren parrokien
bidez, diru laguntza eskaerak aurkezten ditu duela
urte askotatik hona.
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Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirolak
Ekarpenak (412)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Euskal ondarea ezagutzera
eman: nor garen, zeintzuk izan
ginen, gure sustraiak...

Bai

Bai

Hirigintza eta kultura ondarea
gehiago mantentzea eta
berreskuratzea. Ondarea
sustatzea eta bisita gidatuak
ezartzea. Tokiko kultura
ezagutzera ematea.

Bai

Bai

Orio gaineko autobidearen
zubian dekorazio horma bat.

Ez

Ez

Zenbatekoa

4.843.963 €

Erantzuna

Kultura Zuzendaritzatik lan egiten ari da
Gipuzkoako ondareari zabalkundea emateko, bai
artxiboen bidez bai ondare arkitektoniko eta
arkeologikoaren arlotik. Artxibo historikoek ondare
dokumentala gorde eta zabal dezaten bideratzen
den aurrekontuaz gain, aurrekontuaren parte bat
ikerkuntza arkeologikora bideratuko da (198.000
€), eta horretaz bai badira beste batzuk ere, hala
nola: Jose Ignacio Tellechea ikerkuntza
historikorako beka (10.000 €); Ondareari buruzko
Europar Jardunaldiak (10.000 €); ondarearen
zabalkunderako Orain Ondarea Jardunaldiak
(4.000 €); EHUren Udako Ikastaroak;
argitalpenak…
Kultura Zuzendaritzak, urtero, bere
aurrekontuaren parte bat bideratzen du
monumentu ondarea zaharberritzera,
konkurrentzia lehiakorreko diru laguntza lerroen
bidez; lerro horiek udal titularitateko, titularitate
pribatuko eta dirua irabazteko asmorik gabeko
erakundeen titularitateko ondasunak
zaharberritzera daude zuzenduta. Laguntza
horietako batzuk ondare balio handiko eraikinak
berreskuratzera bideratzen dira, normalean
Euskal Kultur Ondarearen Legeak babestuetara,
kronologiari begiratuta berriagoetara alegia
(industri ondarea, Mugimendu Modernoko
eraikinak…) Ahalegin berezia egiten ari da,
halaber, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo
Ofizialarekiko elkarlanean, Gipuzkoan Mugimendu
Modernoari dagokionez dagoen ondarea hobeto
ezagutzeko. Ondareari buruzko Europar
Jardunaldien antolaketaren bidez, horrek berekin
baitakar toki esparruan jarduera pila bat
antolatzea, ahalegina egiten dugu tokiko eragileen
lana eta tokiko ondarea balioesteko. Zabalkunde
horri museoetarako diru laguntza lerroen bidez
ere laguntzen zaio.
Ez da Foru Eskumena

7. GARAPENERAKO LANKIDETZA (1)
Kooperazioa bultzatu zentzu
guztietan (1)

Bai

Bai

4.696.166 €

Legealdi honetan ONUko paradigma berria
inplementatzen ari da. Urte honetan kopuru
errekorra bideratu da lankidetza arloan.
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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 (64)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

1. FUNTZIO PUBLIKOA (37)
ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO PROPOSAMENAK (19)

Burokrazia murriztu- Burokrazia
arindu (5)

Bai

Bai

20.009,85 €

Erakunde garden eta eskuragarriak
(8).

Bai

Bai

111.568,85 €

Barrera arkitektonikoak

Bai

Erakundeek zerbitzuen informazioa
ezagunagoa egin herritarrentzat

Bai

Bai

448.069,36 €

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 GFAren 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, Open Data eta
Gobernu Irekiari buruzko Foru Arau bat
onartzea, bere zerbitzuen hartzaileak izan
daitezen pertsonen eta erakundeen beharrei
era bidezko eta eraginkorrean erantzun
dezan Foru Administrazio bat arautzeko,
pertsona guztiak heltzea izatea bermatuz.,
eta pixkanaka-pixkanaka datu-baseak eta
komunikazio kanalak irekitzea bultzatuko
duena, informazio erabilgarria, egiazkoa eta
garrantzizkoa eman dezaten denbora
errealean.
Departamentu honi dagokionez, arreta eta
informazio prozesuak hobetzera eta
komunikazio kanal berriak garatzera
zuzendutako ekintzen helburua gaur egun
behar den informazioa eskuratzeko egon
daitezkeen hesi fisikoak gainditzea da.
Modernizazioko Zerbitzuaren ekintzalerroetako bat herritarrei arreta emateko eta
informatzeko sistema berriak martxan jartzea
da, eta horren barruan leihatila bakarraren
sistemari laguntzeko informazio sistema
korporatibo bat ezartzeari ekingo diogu,
arreta eta informazio prozesuak hobetzeko
eta komunikazio kanal berriak garatzeko.
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Ekarpenak (64)
Funtzionatzen duen
kontsumitzailearentzako
departamentu bat

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Ez

Zenbatekoa

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik ezin
dizugu erantzun zehatza eman.

Dokumentu publiko guztiak
irakurtzeko errazak izan daitezela,
informazioa eskuratu ahal izateko

Bai

Administrazioaren zerbitzu
telematikoak zabaldu eta hobetzea:
dokumentuak eskaneatzea etxetik
identifikazio elektronikoaren bidez
(sinadura)

Bai

Gipuzkoa kalitatezko lana sortzeko
bidean jarriko du, azpikontrata
guztiak utzi eta sistema propio
baten alde apustu egiteak.

Bai

41.402,66 €

Gastu partida bat eskaintzea
bizilagunek jarritako abisu, kexa eta
iradokizunei udalek emandako
arreta kontrolatzea, zeren behintzat
Eibarko Udalak, badirudi nahierara
erantzuten diela batzuei eta beste
batzuei ez.

Ez

20.009,85 €

111.568,85 €

Bai

Erantzuna

758.160 €

Foru Erakundearen lan-metodoak eta
sistemak hobetze eta modernizatzearen
helburu estrategikoaren barruan, badago
ekintza-lerro bat, Open Data eta Gobernu
Irekiari buruzko Foru Arau bat onartzea
bultzatuko duena, bere zerbitzuen
hartzaileak izan daitezen pertsonen eta
erakundeen beharrei era bidezko eta
eraginkorrean erantzun dezan Foru
Administrazio bat arautzeko, pertsona
guztiak heltzea izatea bermatuz, eta datubaseak eta komunikazio kanalak pixkanaka
irekitzea bultzatuko duena, informazio
baliagarri, egiazko eta garrantzitsua denbora
errealean emateko.
Modernizazio Zerbitzua indar handiz ari da
bultzatzen administrazio elektronikoa, pauso
paraleloak eginez horretarako behar diren
identifikazio bitartekoak eskaintzeko eta
zabaltzeko; ildo horretatik,ingurune digitalean
berrikuntza eta joera berriak bultzatzeko
lanean ari gara, eduki eta tresna berriak
sortzearekin eta plataformak egokitzearekin
batera.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Ekonomia
Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde
Oreka Departamentuaren bidez, berrikuntza
eta sustapen ekonomikoa bultzatzen ditu
kalitatezko enplegua lortzeko. Ekimen hau
eta Foru Aldundia aurrera ateratzen ari den
beste batzuk kontrata bidez bideratzen dira
kasu batzuetan, bitarteko propioetan dagoen
gabeziagatik.

LAN PUBLIKOA (14)

Diputazioko enpresetan eta Foru
Aldundian lan baldintza duinak
izatea (7)

Bai

Foru Aldundiaren gestio arruntaren barnean,
eta oinarrizko araudiak ezartzen dion
jarduera esparruan, administrazio honek
GFAren pertsonalarekiko
errekonozimenduaren kultura zabaldu nahi
du, lan baldintzak mantenduz eta, ahal den
neurrian, hobetuz.

45
Gobernantza Eta Gizartearekiko
Komunikazioa

Ekarpenak (64)

Forueskumena

Enplegu gehiago gizarte
zerbitzuetan eta prestakuntzan (5)

Bai

Praktikak erakunde publikoetan

Bai

Plazak gaztelaniaz edo HE1
puntuatuz ateratzea. Hitz egiten ez
duten pertsonekin (=autismoa)

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

75.000 €

Bai

Erantzuna

Enplegu publikoa sortzera Estatuko
Aurrekontu Orokorrak ezartzen dituen
lehentasunezko sektoreen barnean,
Gipuzkoako Foru Aldundia, LEPak martxan
jartzean, hain zuzen ere gizarte zerbitzuen
arloa indartzean ari da biltzen bere
ahaleginak.
Bultzada sendoa ari zaio ematen praktikak
egiten ari diren ikasleak izateari.
LEPak martxan jartzean eta, orokorrean, foru
funtzio publikorako sarreran, indarrean den
araudia ari da betetzen, bai hizkuntzari
dagokionez, euskara hizkuntza koofiziala
dela kontuan hartuta, bai desgaitasuna duten
pertsonei dagokienez.

BESTE BATZUK (4)
Gizarte zerbitzuak eta publikoa
dena mantentzea

Bai

Gipuzkoako Foru Aldundia, LEPak martxan
jartzean, hain zuzen ere gizarte zerbitzuen
arloan ari da biltzen bere ahaleginak.

Lanaldia laburtzeko aukera erraztea,
erretiroko pentsiorako proportziorik
gabeko murrizketa bat izan gabe.
Neurri honek dagoen lana langileen
artean ""banatzeko"" balioko luke;
horrela, lanpostu berriak sortuz."

Bai

Gipuzkoako Foru Aldundia lan egiten ari da
bere langileen belaunaldi-erreleborako
planetan.

Euskara kentzea lanerako

Bai

Ez

Sistema publikoa "argaltzen"
saiatzea, teknologia berriak
aprobetxatuz, funtzionarioak,
gainjartzen diren erakunde
publikoak murriztu, etab., etab.

Bai

Bai

230.000 €
inguru

2. HERRITARREN PARTAIDETZA (26)

Foru funtzio publikoak euskaraz ere eman
behar ditu bere zerbitzuak, Gipuzkoako
berezko hizkuntza baita euskara, eta
koofiziala; horrela, indarrean dagoen
hizkuntza araudiari egokitzen zaio.
Helburu estrategikoen artean dago GFAko
zerbitzari publikoa ahalduntzea, organizazioa
eta dituen gaitasun eta ahalmenak pixkanaka
eraldatzen joateko esparrua bultzatuz,
aldaketaren protagonistak pertsonak direla
kontuan hartuta. Helburu hori lortzeko,
plantillaren eboluzioari eta eskura dauzkagun
bitartekoekin zerbitzu publiko eraginkor eta
efizientea emateko beharrezko gaitasunei
buruzko azterketa bat ari da egiten.
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Errausketaren inguruko galdeketa
egitea (8)

Herri mugimendua eta parte hartzea
bultzatu!(8)

Forueskumena

Bai

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Abenduaren 23ko 7/2008 Foru Arauaren
bidez, Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu
egin zuten Gipuzkoako Hiri Hondakinak
Kudeatzeko 2002-2016ko Plan Orokorraren
Aurrerapen Agiria (2008-2016); horretarako
aukera estrategikoen artean dago sortutako
hondakin sekundarioen balorizazio maximoa.
Gaur egun arau horrek indarrean segitzen
du.
Foru arau horrek onartu egiten du hiri
hondakinetarako plangintza, hau da, hiru
legegintzalditan zehar, eztabaida urte luzeen
eta lan-mahai zenbaiten ondotik eta jarrera
politiko eta sozial desberdinen arteko
akordioen bidea jorratuta egindako lanari
esker prestatua. Lan horrek, gainera,
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa
sortzea ekarri zuen, eta gaur egun horretan
dira Gipuzkoako mankomunitate guztiak hasiera batean Txingudi Mankomunitatea
kanpoan zegoen, berak erabakita lehen
unean, eta errekurtso baten ondorioz bere
borondatearen kontra kanpoan utzia
ondoren, eta 2014ko urrian sartu zen
Kontsortzioan-; Foru Aldundiak berak ere
eskubide osoko kontsortzio-erakunde gisa
hartzen du parte bertan.

Ez

Bai

Erantzuna

1.269.877 €

GHHKPO prestatzeko prozesuan zehar, eta
erakundeen eta hondakin kudeatzaileen
arteko kontsentsuaren ondoriozko
dokumentu tekniko bat lortu ondoren, lehenik
Planaren jendaurreko fasea zabaldu zen, bi
hilabetean zehar; epe horretan zehar zenbait
alegazio jaso ziren, eta horiei erantzun egin
zitzaien, are batzuk kontuan hartu ere
Planaren behin betiko onespenean.
Ondoren, partaidetza publiko eta sozialeko
prozesu berritzaile bat abiatu zen EASW
metodologiaren jarraibide eta prozeduren
arabera garatutako eztabaida lantegi baten
bidez. Lantegi horren helburua Gipuzkoako
gizarteko zenbat estamentu biltzea izan zen,
hain zuzen hiri hondakinen etorkizunaren
inguruan zuten ikuspegi espezifikoa eskain
zezaten. Foro horretako partaideak
herritarrak, eragile ekonomiko eta sozialak,
erakundeak, teknikari adituak eta elkarte
mugimenduaren ordezkariak izan ziren.
Prozesu horren emaitza gisa, hogei
proposamen baino gehiago onartu eta igaro
ziren GHHKPOren testura.
Kultura politiko berri bat garatzen ari gara,
politika eta kultura elkarrengandik urrundu ez
daitezen. Politika berreraikitzeko lan
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Zenbatekoa

Erantzuna

horretan, harreman berriak diseinatzen ari
gara, besteak beste herritarrek ez dezaten
politikan bigarren mailako lekua bete, edo eta
benetako aldaketa bat egon dadin ordezkari
politikoen arteko erlazio horretan. Parte
hartzeak arazo publikoen tratamenduan
beste oreka bat bultzatzen eskatzen du, eta
oreka hori aktore eta eragile kolektibo
gehiagorekin, beste ikuspegi eta beste
interes batzuekin lortzen da, errealitatearen
begirada desberdinak aurrez aurre jarri eta
elkar topa egin dezaten, erabaki politikoen
jokoan parte har dezaten behartuz. Hainbat
ekimen bultzatzen dira Herri mugimenduen
eta partaidetza sustatzera. Oro har esan
dezakegu helburu hauek betetzeko asmoz
partidarik nagusiak ondorengoak direla:
Deliberazio prozesuak burutzeko ditugun lan
ildoak; elkarteentzako diru-laguntzak;
Aurrekontu Irekiak, herritarren eskola,
Topaketak, Partaidetza lantzen duen
erakunde arteko espazioa, udalerrientzako
diru-laguntzak eta erakundeen erregistroa.
Herri galdeketa birziklapen
sistemarako

Bai

Ez

Epaitegiek Aukera hori baztertu dute

Kultura eta politika ezagutza
zabaltzea.

Bai

Bai

1.269.877 €

Herriko elkarte eta herritarren
ekimenak bultzatu eta lehenetsi

Bai

Bai

250.000 €

Kultura politiko berri bat garatzen ari gara,
politika eta kultura elkarrengandik urrundu ez
daitezen. Politika berreraikitzeko lan
horretan, harreman berriak diseinatzen ari
gara, besteak beste herritarrek ez dezaten
politikan bigarren mailako lekua bete, edo eta
benetako aldaketa bat egon dadin ordezkari
politikoen arteko erlazio horretan. Parte
hartzeak arazo publikoen tratamenduan
beste oreka bat bultzatzen eskatzen du, eta
oreka hori aktore eta eragile kolektibo
gehiagorekin, beste ikuspegi eta beste
interes batzuekin lortzen da, errealitatearen
begirada desberdinak aurrez aurre jarri eta
elkar topa egin dezaten, erabaki politikoen
jokoan parte har dezaten behartuz. Hainbat
ekimen bultzatzen dira Herri mugimenduen
eta partaidetza sustatzera. Oro har esan
dezakegu helburu hauek betetzeko asmoz
partidarik nagusiak ondorengoak direla:
Deliberazio prozesuak burutzeko ditugun lan
ildoak; elkarteentzako diru-laguntzak;
Aurrekontu Irekiak, herritarren eskola,
Topaketak, Partaidetza lantzen duen
erakunde arteko espazioa, udalerrientzako
diru-laguntzak eta erakundeen erregistroa.
Ikuspegi hori garatu nahi duten bi programa
ditugu, alde batetik partaidetzaren inguruko
ekimenak egin nahi dituzten herritar
eragileren proiektuak finantzatzea eta,
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Zenbatekoa

Erantzuna

bestetik, partaidetza eta elkarlaneko
gobernantzaren inguruko kultura eta jakintza
sortzea helburu oinarrizko duen beste
programa, herritarrak ahaldunduz.
Kongresu bat sortzea gipuzkoarrak
banatzen dituen zenbait arazo
eztabaidatzeko eta konpontzen
saiatzeko. Esaterako, gaueko
aisialdi guneak eta bizilagunek
atseden hartzeko duten eskubidea,
txotx denboraldian Hernanin eta
beste herri batzuetan. Inbertitzea
demokraziaren sakontzean eta
konpontzea praktikan jartzeko
zailtasuna.
Herritarrak inplikatzea gai honi
buruzko erabaki hartzeetan (pisu
eta ostatu turistikoak)

Bai

Bai

2017. urtean Partaidetza arloko Kongresu
bat burutuko da, Partaidetzazko esperientzia
ezberdinak balioan jartzeko eta baita ere
kanpoko esperientzia batzuk ezagutzera
emateko. Gobernantzako Departamentuaren
asmoa bide horretan jarraitzea da, eta gure
demokraziaren baloreetan sakontzen jarraitu
ahal izatea, denon artean politikak
diseinatuz, azken finean, kalitate
demokratiko gehiagoko balio publikoa sortuz.

Ez

Ez

Turismoa Eusko Jaurlaritza eskumeneko
politika da.

Kanpaina hauek kentzea.
Politikariek erakundeak kudeatu
behar dituzte eta ez herritarrak.

Bai

Bai

150.000 €

Inbertitzea gizalegezko hezkuntzan,
behin eta berriz eta baliabide
guztiekin, askoz futbol gutxiagoren
truke.

Bai

Bai

671.218 €

Pertsonen arteko erlazio sozialak
hobetzen eta kontserbatzen
laguntzen duten jarduerak. Iritzia
eskatzea, alderatzea, komunikazioa

Bai

Bai

1.269.877 €

Gobernantza kolaboratiboa sustatzen ari
gara, eta helburua ez da politikariak
ordezkatzea, ezta ere erabakiak hartzen
dituzten organo demokratikoak ordezkatzea,
baizik eta eztabaida eta elkarrizketaren
bidetik erabakiak aberastea eta sendotzea.
2018an 2017an egin zen kanpaina antzekoa
egingo dugu.
Kultura politiko berri baten aurrean gaude eta
zentzu horretan programa ezberdin batzuen
eskutik baloreetan eta trebakuntzan
formazioa emango du. Besteak beste
programa horiek dira: Hiritar eskola,
Aurrekontu Irekiak, deliberazio prozesua,
haur partaidetza…
Kultura politiko berri bat garatzen ari gara,
politika eta kultura elkarrengandik urrundu ez
daitezen. Politika berreraikitzeko lan
horretan, harreman berriak diseinatzen ari
gara, besteak beste herritarrek ez dezaten
politikan bigarren mailako lekua bete, edo eta
benetako aldaketa bat egon dadin ordezkari
politikoen arteko erlazio horretan. Parte
hartzeak arazo publikoen tratamenduan
beste oreka bat bultzatzen eskatzen du, eta
oreka hori aktore eta eragile kolektibo
gehiagorekin, beste ikuspegi eta beste
interes batzuekin lortzen da, errealitatearen
begirada desberdinak aurrez aurre jarri eta
elkar topa egin dezaten, erabaki politikoen
jokoan parte har dezaten behartuz. Hainbat
ekimen bultzatzen dira Herri mugimenduen
eta partaidetza sustatzera. Oro har esan
dezakegu helburu hauek betetzeko asmoz
partidarik nagusiak ondorengoak direla:
Deliberazio prozesuak burutzeko ditugun lan
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ildoak; elkarteentzako diru-laguntzak;
Aurrekontu Irekiak, herritarren eskola,
Topaketak, Partaidetza lantzen duen
erakunde arteko espazioa, udalerrientzako
diru-laguntzak eta erakundeen erregistroa.

Inbertitzea demokraziaren
sakontzean eta hori praktikan
jartzea zaila dela nabarmentzea

Bai

Bai

1.269.877 €

Kultura politiko berri bat garatzen ari gara,
politika eta kultura elkarrengandik urrundu ez
daitezen. Politika berreraikitzeko lan
horretan, harreman berriak diseinatzen ari
gara, besteak beste herritarrek ez dezaten
politikan bigarren mailako lekua bete, edo eta
benetako aldaketa bat egon dadin ordezkari
politikoen arteko erlazio horretan. Parte
hartzeak arazo publikoen tratamenduan
beste oreka bat bultzatzen eskatzen du, eta
oreka hori aktore eta eragile kolektibo
gehiagorekin, beste ikuspegi eta beste
interes batzuekin lortzen da, errealitatearen
begirada desberdinak aurrez aurre jarri eta
elkar topa egin dezaten, erabaki politikoen
jokoan parte har dezaten behartuz. Hainbat
ekimen bultzatzen dira Herri mugimenduen
eta partaidetza sustatzera. Oro har esan
dezakegu helburu hauek betetzeko asmoz
partidarik nagusiak ondorengoak direla:
Deliberazio prozesuak burutzeko ditugun lan
ildoak; elkarteentzako diru-laguntzak;
Aurrekontu Irekiak, herritarren eskola,
Topaketak, Partaidetza lantzen duen
erakunde arteko espazioa, udalerrientzako
diru-laguntzak eta erakundeen erregistroa.

3. SUTEAK ETA SALBAMENDUA (1)

Suteen ondoren etxebizitzak
egiteko asmoz eragindako suteen
aurka egitea (1)

Bai

Ez

Suteen kontrako borroka, babes zibilaren
arloko prebentzio jarduera bezalaxe,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena da.
Ildo horretatik, eskumena duten agintariei
ematen ari zaie apropos piztutakoak
diratekeen suteei buruzko informazioa.
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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).

52
 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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Erantzuna

1. GARAPEN SOZIOEKONOMIKOA (494)
ENPLEGUA (OROKORREAN) (191)
Enplegua sortzera eta sustatzera
xedatutako programak –enplegu
programak, kalitateko enplegua,
enplegu egonkorrak eta soldata
duinekoak, enplegua sortzeko formazio
ikastaroak, enplegua sortzeko plan
estrategikoa egitea (171)

Ez

Bai

800.000 €

Enplegua lehenestea kanpotarrekin (3)

Ez

Bai

800.000 €

Lana etorkinentzat (2)

Ez

Bai

800.000 €

Hitzarmen jakin batzuetan gutxieneko
soldatak handitzera “behartzea”.
Hitzarmen batzuetan, esate baterako, %
100 legezkoa da lanaldi osoan lan egitea
900 euro kobratuz. Uste dut onartezina
dela, gutxienekoa igo beharko litzateke
(Lanbide arteko Gutxieneko Soldata ez
da Aldundiaren eskumenekoa, baina
uste dut gehiago presionatu beharko
litzatekeela hitzarmenak negoziatzen
direnean (2).

Ez

Ez

Enplegu azokak.

Ez

Bai

50.000 €

Enplegua sustatzeko orduan obra
publikoetan langabezian dagoenari lana
eskaini

Ez

Lanpostuak sortzea iraupen luzeko
enplegatuentzat eta /edo Sarrerak
Bermatzeko Errenta (RGI) kobratzen
dutenentzat.

Ez

Bai

800.000 €

Enplegu erreleboa erraztea.

Ez

Bai

800.000 €

Pertsonentzat kalitatezko lana
bultzatzea eta ikaskuntza arloari
laguntza hitzarmen gehiago enpresekin

Ez

Bai

800.000 €

Enplegu sorrera ez den arren zuzeneko
eskumena, zeharkako helburua bada bai
ekintzailetza politikentzat bai enpresen
lehiakortasuna areagotzeko politikentzat;
eta enpleguaren kalitateari buruzko atal
espezifikoa ere behar du.
Enplegu sorrera ez den arren zuzeneko
eskumena, zeharkako helburua bada bai
ekintzailetza politikentzat bai enpresen
lehiakortasuna areagotzeko politikentzat;
eta enpleguaren kalitateari buruzko atal
espezifikoa ere behar du.
Enplegu sorrera ez den arren zuzeneko
eskumena, zeharkako helburua bada bai
ekintzailetza politikentzat bai enpresen
lehiakortasuna areagotzeko politikentzat;
eta enpleguaren kalitateari buruzko atal
espezifikoa ere behar du.

Ez da Foru Eskumenekoa

Enplegu ferietako batzuei laguntzen zaie,
eskualde garapenerako dinamiketan
txertatuta dauden neurrian.
Pixkanaka "klausulak sozialak" txertatzen
ari dira Administrazio publikoak egiten
dituen kontratuetan
Enplegu sorrera ez den arren zuzeneko
eskumena, zeharkako helburua bada bai
ekintzailetza politikentzat bai enpresen
lehiakortasuna areagotzeko politikentzat;
eta enpleguaren kalitateari buruzko atal
espezifikoa ere behar du.
Enpleguaren kalitate hobea dakarten
laneko testuinguru berriak sustatzen ari
dira.
Kalitatezko enplegua sustatzeko lantestuinguru aldekoak bultzatzen ari dira.
Hezkuntza eta Enpresen arteko elkarlana
sustatzen da.
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Politikarien eta enpresarien artean
(botere publikoaren eta ekonomikoaren
artean) akordioak lortzea enplegua
sustatzeko.

Ez

Bai

800.000 €

Kalitatezko enplegua sustatzeko politikan
bien konpromisoak bilatzen da.

Lan orduak gutxitu eta gehiagori aukera
eman

Ez

Bai

800.000 €

Kalitatezko enplegua sustatzeko lantestuinguru aldekoak bultzatzen ari da

Euskaraz ez dakiten pertsonei lanerako
sarrera erraztea.
Lana sustatzea iraupen luzeko
langabetuentzat, batik bat
emakumeentzat.
Emakume transexualentzako
autoenplegurako laguntza (laguntza ez
dadila izan sustapenetik).
Tokian tokiko lanpostuak sortu,
turismoan zentratu gabe. Bertakoen
aberasgarritasun kulturala sakonduz,
pertsonei bizileku aproposak sortu,
inolaz ere kanpotarrei zuzenduriko
erakusleihoak soilik.
Enpleguaren kalitatea hobetzea, 1.500 €tik gorako hitzarmenak (langilea izanik
inor ez dadin pobreziaren mugan egon),
jendeak nahiago ez dezan langabezian
egon lanean baino, gehiago irabazten
duelako.
Baldintza laboralak hobetzea eta
formazioa exijitzea istripu laboralak
prebenitzeko.

Foru funtzio publikoak euskaraz ere eman
behar ditu bere zerbitzuak, Gipuzkoako
berezko hizkuntza baita euskara, eta
koofiziala; horrela, indarrean dagoen
hizkuntza araudiari egokitzen zaio.

Ez

Bai

Ez

Bai

575.000 €

Emakumeek bultzatzen ari diren enpresa
proiektuak laguntzen dira

Ez

Bai

575.000 €

Emakumeek bultzatzen ari diren
enpresa.proiektuak laguntzen dira

Ez

Bai

975.000 €

Tokiz tokiko garapena sustatzen ari da.
Eskualdeko garapen agentziekin
hitzarmena sinatu egin da sustapen
ekonomikoa sustatzateko

Ez

Bai

800.000 €

Kalitatezko enplegua sustatzeko lantestuinguru aldekoak bultzatzen ari da

Ez

Bai

800.000 €

Kalitatezko enplegua sustatzeko lantestuinguru aldekoak bultzatzen ari da

GAZTEAK ETA ENPLEGUA (110)
Enplegu kalitatezkoa eta duina
gazteentzat sortzeko programak, lana
gazteentzat, gazte ekintzaileei
laguntzea, kanpora joan behar izan ez
dezaten eta talentua atxikitzeko.
Gazteek lana izan dezatela ikasketak
amaitzean. Gazteen prekarietatea
gutxitzea eta Gazteen txertatze
laboralaren sustapena (105)

Ez

Bai

800.000 €

Enpresa sortzaile gazteei laguntza (2)

Ez

Bai

1.950.000 €

Gazteen txertatze laboralaren
sustapena, ikasketetan diru laguntzen
handitzea.

Ez

Bai

800.000 €

Kalitatezko enplegua sustatzeko lantestuinguru aldekoak bultzatzen ari da. Eta
ekintzailetasun aldeko (enpresa-proiektuen
bideragarritasuna aztertzeko) programak
daude

Eta ekintzailetasun aldeko (enpresaproiektuen bidegarritasuna aztertzeko)
programak daude. Industria sortzaileak
bultzatzeko dinamika berri jarriko da
martxan 2018ean.
Enplegu sorrera ez den arren zuzeneko
eskumena, zeharkako helburua bada bai
ekintzailetza politikentzat bai enpresen
lehiakortasuna areagotzeko politikentzat;
eta enpleguaren kalitateari buruzko atal
espezifikoa ere behar du.
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Lan munduan sartzera doazen ikasleak
eta ateratzen ari direnak kontaktuan
jartzeko sareak sortzea. Lan munduan
sartzeko aholkularitza garatu, ikasleek
beren ametsak bete ditzaten erraztu, eta
egiten duten horretan langile efiziente
izatera bultzatu. Sorry public
employees, baino Bikaintasuna
beharrezkoa da munduan.
Laguntzak gazte ekintzaileentzako baita
hauei buruzko informazioaren
zabalkuntza: - 25 urteko azpiko
ekintzaileen proposamenak gehiago
bultzatzea. - Langabetuentzako
dinamizazio tailerrak ekintzailetasunean
oinarrituak

Forueskumena

Aurrekont
uan
aurreikusit
a

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Bai

800.000 €

Enplegu sorrera ez den arren zuzeneko
eskumena, zeharkako helburua bada bai
ekintzailetza politikentzat bai enpresen
lehiakortasuna areagotzeko politikentzat;
eta enpleguaren kalitateari buruzko atal
espezifikoa ere behar du.

Ez

Bai

1.775.000 €

Eta ekintzailetasun aldeko (enpresaproiektuen bideragarritasuna aztertzeko)
programak daude.

ENPRESEI LAGUNTZAK (52)
Enpresa txiki eta berriei diru-laguntzak Enpresen sustapena, ETEetarako
laguntzak, oztopoak jarri ez
sortzerakoan enpresak. Prestakuntza
sustatu. Enpresei lagundu. Enpresak
sortzeko laguntzak eta erraztasunak.
Izapide (burokrazia) gutxiago, kostuen
aurrezkia, lehenengo urtean zerga
salbuespenen bat edo era bateko edo
besteko diru laguntzak, ETE proiektu
berrietarako aholkularitza eta zuzeneko
laguntzak, langileak (ETE)
birkualifikatzea fabrikazio aurreratuan,
enpresei lagundu beraien produktuak
kanpoan saltzen. Enpresa sormena
sustatzea (39)

Bai

Bai

5.007.390 €

Langileen parte hartzea sustatzen
jarraitzea Langileen parte hartzea
enpresaren antolakuntzan (5)

Bai

Bai

2.000.000 €

Pabiloi hutsak eginik enpresa berriak
sustatzea.

Bai

Bai

200.000 €

Enpresa txiki eta ertainekin berrikuntza
sustatzea LH zentroen bidez.

Bai

Bai

1.000.000 €

Debagoieneko enpresak Miguel Altuna
lanbide heziketara jo eta ez IMHra.

Bai

Bai

Jarduketa publiko-pribatuaren
kontzeptualizazioa (kutxa pilotuak).

Bai

ETEEak lehenesten dira "lehiakortasun
aldeko " programa guztietan

GFAren lan-estrategiko ildo bat da.
Ekonomia sustapeneko Departamentuak
martxan jarri zuen politikan
sakontzen/indartzen jarraituko da
Ekintzailetzari laguntzeko ekosistema
indartu nahi da: eta horretarako neurrietako
bat da lurzoru eta pabilioi erabilgarrietan
dauden bitartekoak enpresa proiektuen
eskura jartzea.
ETEEak lehenesten dira "lehiakortasun
aldeko " programa guztietan eta non LH
zentroak ezinbesteko eragile dira
LH zentroen eskaintza hobetzen gaurko
eta biharko pertsonen eta enpresen
beharretara egokipen prozesua bultzatzen
jarraituko da
Jardueraren eta gobernantza berriaren
printzipioetako bat da: esku hartze
publikoen diseinuan eta garapenean
sartuta dauden alderdi guztien partaidetza
integratzea.
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Enpresen beharrak ezagutarazi lanbide
heziketako zentroei.

Sektoreak guztiak izan daitezke! Batez
ere, gustatuko litzaidake sustatzea
gizonezkoen protagonismo gehiago
nabari diren sektoreak, enpresa
aholkularitzak bezala (lege, finantza,
ekonomia, ingeniaritza… aholkularitzak,
alegia).
Enpresa txikien iruzurra gehiago
kontrolatzea. Iruzurrak kontratuetan,
nominetan, Geroa-rako ekarpenetan eta
abar. Langileen soldata handitzera
behartzea. Aurten Eusko Jaurlaritzak
enpresa txikien kontratuak berrikusi
ditu eta, a ze kasualitatea!: bat batean
50 €-tan igo didate soldata, albistea
atera eta gero. Langileen baldintza eta
soldata duinen alde.
Enpresei laguntza gehiago ematea
baina baldintza estuagoak jarrita:
ziurtatzea emakumeek lanpostu
garrantzitsuak eta baldintza berdinak
lortzen dituztela. -Praktiken aldiko
kontratuetarako laguntzen zati bat
bekadunarentzat berarentzat izatea.

Forueskumena
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250.000 €

ETEEak lehenesten dira "lehiakortasun
aldeko " programa guztietan eta non LH
zentroak ezinbesteko eragile dira. Lanbide
Heziketako Euskal Kontseiluan partehartzen dugu. Eta lurraldean zehar foroak
non eragile ekonomikoak eta sozialak
enpresen/lurraldearen
baeharrak/irtenbideak aztertzen dituzte

Bai

Bai

Bai

Bai

GFAren lan ildo guztietan emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna bultzatuko da

Ez

Ez

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Bai

GFAren lan ildo guztietan emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna bultzatuko da.
Eta zentzu honetan ardura-karguetan
emakumeen presentzia sustatzen ari da

Bai/Ez

200.000 €

EKONOMIA SUSTAPENA (44)
Garapen ekonomikoa – ekonomiaren
garapena; ekonomia arloan hobetzea,
krisialditik ateratzeko; Ekonomia
berraktibatzeko Plana; Ezegonkortasun
ekonomikorik ez; erdi mailako klasea ez
murriztea eta autonomoak izatea;
ekonomia sustapena gehiago
horrentzako (42).

Bai

Bai

26.635.503 €

Ekonomia asoziatiboa.

Bai

Bai

2.000.000 €

Mikroekonomien sustapena,
jasangarritasuna lortzeko: ekonomia
mailan, ingurumen mailan, gizarte
mailan eta turismo mailan

Bai

Bai

975.000 €

LANGILE AUTONOMOEI LAGUNTZAK (31)

Ekonomi suspertze plana garatzen ari da

Enpresetan langileen parte-hartzea
sustatzen diren enpresa-ereduak
lehenesten ari dira
Tokiz tokiko garapena eta garapen
jasangarri hirukoitza (ekonomikoa, soziala
eta ingurumenekoa) bi oinarri dira garatzen
ari diren sustapen ekonomi politiketan
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Autonomoentzako eta autonomo
sozietarioentzako laguntzak, berrientzat
nahiz lehendik direnentzat. Pertsona
autonomoentzako laguntzak gizarte
segurantzako kotizazioan eta
langabeziagatiko prestazioan. Kuota
diru sarreren/fakturazioaren arabera
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ordaintzea. Autonomoen kuotak jaistea;
Ez
Ez
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
autonomo izateko baldintza gutxiago
(erraztasun gehiago); Autonomoak eta
soldatapekoak parekatzea.
Autonomoentzako babes handiagoa.
Euskal populazioaren % 20 autonomoa
da. Autonomoentzako babes
handiagoa.(30).
Autonomoak lan merkatura sartzeko
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
erraztasunak ematea; baldintzak
Ez
Ez
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
hobetzea (kuota eta gizarte segurantza)
LANGABEENTZAKO LAGUNTZAK (35 URTE BAINO GEHIAGO) (27)
Enplegu sorrera ez den arren zuzeneko
Laguntzea langabezian gauden 35-55
eskumena, zeharkako helburua bada bai
urtekoentzat; kalitatezko enplegua 35-55
ekintzailetza politikentzat bai enpresen
urtekoentzat, adin bitarte horretan
Ez
Bai
800.000 €
lehiakortasuna areagotzeko politikentzat;
dauden pertsonentzat enplegua
eta enpleguaren kalitateari buruzko atal
sustatzea (26)
espezifikoa ere behar du.
50-55 urteko emakumeek lanaldi erdiko
Emakumeek bultzatzen ari diren enpresa
Ez
Bai
575.000 €
enpleguetarako sarbidea izatea
proiektuak laguntzen dira
KONTRATAZIO LAGUNTZAK (19)
Enpresei laguntzea pertsona gehiago
kontrata ditzaten; gazteen kontratazioa
sustatzea; Gipuzkoako enpresa eta
profesionalen kontratazioak sustatzea;
diru laguntza eta prestakuntza lan
sortzaileentzat; onurak epe luzeko
kontratuak eskaintzen dituzten
enplegatzaileentzat; enplegu duina
sortzen inbertitzea lanpostuak sortzen
dituzten enpresei erraztasunak emanez
(17).
5 pertsonatik beherako ETEak
kontratatzeko hobekuntza.
Elkarrizketa enpresariekin, baina
akordio bat egin jendea enplegatzeko.

Ez

Ez

Bai

Bai

Ez

Ez

Kalitatezko enplegua sustatzen ari da

5.007.390 €

ETEEak lehenesten dira "lehiakortasun
aldeko " programa guztietan
Kalitatezko enplegua sustatzen ari da

MERKATARITZA TXIKIA (12)
Laguntzea merkataritza txikiari;
Aldundiaren mende dagoen
merkataritza txikia. Gure denden
sustapena, Tokiko merkataritza sustatu
eta babestea,tokiko enplegua sortzea,
enplegu gehiago herri txikietan. Gure
denden sustapena (10)

Ez

Bai

975.000 €

Tokiz tokiko garapena sustatzen ari da.
Eskualdeko garapen agentziekin
hitzarmena sinatu egin da sustapen
ekonomikoa sustatzeko
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Herri txikietan errespeta daitezela denda
txiki eta tradizionalak, esaterako, Eroski
bezalako konpainia handiak eraikitzeko
aukera eman gabe.

Ez

Ez

Supermerkatu handiei mugak jartzea,
txikien mesedetan

Ez

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

975.000 €

Tokiz tokiko garapena eta garapen
jasangarri hirukoitza (ekonomikoa, soziala
eta ingurumenekoa) bi oinarri dira garatzen
ari diren sustapen ekonomi politiketan
Kontu hori udal eskumenekoa da funtsean

ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA (1)
Gipuzkoa herrialde txikia da, herrialde
honen sustapena ekonomiarekin eta
bertako enpresen jarduketarekin lotuta
dago. Horretarako ezinbestekoa da
internazionalizazioa, Gipuzkoan
produzitzen dena, produktu ona eta
konpetitiboa izatea eta kanpoko
herrialdetan saltzea.

Bai

Bai

1.015.000 €

Departamentuko lan-ildo bat da eta
enpresen nazioartekotze prozesuetan diru
laguntza zuzenak dituen laguntza eta
kanpoko finantziazioa bideratzen ari da.
Eta Eusko Jaurlaritzarekin elkarlana
indartu egin da

BESTE EKARPEN ESPEZIFIKOAK (7)
Urola Garaian enplegua sortzen dela
sustatzea.

Urretxu - Enplegu laguntza gehiago

Lanpostuak sortzea Goierri-Leitzaran

Bic-Gipuzkoa Eibar handiagoa?
Pertsonei zerbitzuak emateko
sektorearekin erlazionatutako enpresak
sortzeko laguntza programa bat
sustatzea. Proposatzen duguna da diru
laguntzen programa espezifiko bat
sortzea pertsonei zerbitzuak emateko
sektorearen barnean dauden enpresak
sortu eta gara daitezela sustatzeko.
Pertsonei zerbitzuak emateko sektorean
enpleguak dinamismoa eskaintzen du
eta horrek azpimarratzea merezi du.
Sortutako enplegu horien zati handi bat,
hurbiltasuneko enpleguak dira.
Enpleguak sortzea, baldin eta horiek
sortzeak konfiantzazko giza erlazio bat
ezartzea ekartzen badu aurrez. Bestela
esanda, DESLOKALIZAZIOAK
mehatxatzen ez dituzten enpleguak dira;
izan ere, industria sektoreko enplegu
askoren mehatxua da deslokalizazioa.

Ez

Ez

Ez

Bai

Ez

Bai

Bai

Bai

975.000 €

Tokiz tokiko garapena sustatzen ari da.
Eskualdeko garapen agentziekin
hitzarmena sinatu egin da sustapen
ekonomikoa sustatzeko

975.000 €

Tokiz tokiko garapena sustatzen ari da.
Eskualdeko garapen agentziekin
hitzarmena sinatu egin da sustapen
ekonomikoa sustatzeko

975.000 €

Tokiz tokiko garapena sustatzen ari da.
Eskualdeko garapen agentziekin
hitzarmena sinatu egin da sustapen
ekonomikoa sustatzeko

Ez

Eibarren BIC GIPUZKOAren presentzia
bermatu egin Eta, IK4_TEKNIKERekin
lortutako akordioaren bidez inkubategi bat
martxan jarri egin da

Bai

Garapen endogenoa ari da sustatzen.
Badira esparru horiek jasotzen dituzten
ekintzailetzari laguntzeko programak.
Gipuzkoako udalekiko hitzarmen bat sinatu
da (eskualde garapenerako agentzien
bidez kudeatua) sustapen ekonomikoa
indartzearren. “Gizarte Politika”tik lan
egiten ari da “enplegu-gune berrien”
esparru horretan.

8.200.600 €
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200.000 €

Ekintzailetzari laguntzeko ekosistema
indartzeko neurrietako bat eskura dauden
lurzorua eta pabilioiak enpresa proiektuen
eskura jartzea da. Interesgarria litzateke
ekarpena egin duen pertsonarekin
harremanetan jartzea, aipatzen duen
ekimena ezagutzearren.

Laguntzak ematea proposatzen da: A)
Enpresak sortzeagatik langile kopurua,
ekonomia sozialaren moduak
lehenetsiz. B) Dauden enpresak
garatzea; hala, ezar ditzatela beren
kalitatezko sistema prozesuetan
teknologia berriak pertsonak tratatzeko
eta haiei arreta emateko, etab.

Proiektu bat dut erregistratuta lokal eta
pabiloi itxiak aktibatu ahal izateko, zero
kostuan eta lanpostu berriak sortzeko
eta autonomoari laguntzeko. Ikus
daiteke
Urola Erdiko merkataritza mahaiaren
izenean idazten dugu. Mahai hau
Azpeitia, Azkoitia eta Zestoako
Merkatari Elkarte eta Udalek eta Iraurgi
Berritzen Garapen Agentziak osatzen
dute eta bere helburu nagusia Urola
Erdiko txikizkako merkataritza sustatzea
da eskaintza egokituarekin, bezeroari
bideratua eta lankidetzan oinarritua.
Gure proposamena bere osotasunean
partaidetza@gipuzkoa.eus helbidera
bidali dugu mezu bati atxikita

Bai

-

Bai

Beste erakunde batzuekin lankidetzan,
Gipuzkoako Foru Aldundiak lagunduko du
Eskualdeko merkataritza bultzatzeko
estrategia baten prestaketa kofinantzatzen.

-

2. LANDA SUSTAPENA (144)
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAREN SUSTAPENA (93)
Laguntzak nekazari, abeltzain eta
baserritarrentzat. Nekazaritza abeltzaintza sektorea sustatzea Baserri,
landaguneak zaindu, biziberritu, egungo
legedia aldatuz, Baserri txikiei lagundu,
Laguntza ekonomikoak edo abantaila
fiskalak baserritarrentzat. Laguntza
baserriak desagertzea ekiditeko.
Baserriak sustatu mendiak egokiak
mantentzeko. Diru laguntza baserriak
berriztatzeko erraztasuna ematea,
tramiteak erraztea, bideetan argiak jarri.

Bai

Bai

39.353.921 €

Funtsean atal honetan egiten diren
eskariak, Departamenduko hiru
Zuzendaritzen (Nekazaritza eta Landa
Garapena, Mendi eta Natur Inguruneak eta
Lurralde Oreka) legealdiko eginkizunen
bizkarrezurra dira eta hala dago jasota
2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoan.
Beraz, bertan azaltzen diren 22. eta 23.
helburuak eta hauen barruan dauden lan
ildoak aztertuz gero ikusi daiteke hemen
proposatzen diren asmoak bertan
barneratuta daudela. Aurrekontua hiru
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Nekazaritza eta lehen sektorea
estrategikoa bihurtzea (75)

Erantzuna
zuzendaritzek osatzen duten aurrekontu
osoa jarri dugu, ahalegin ekonomiko hori
bere osotasunean asmo horietara
bideratuta bai dago.

Kopuruan 175.000 euro jartzen ditugu
"480002 Nekazaritza Ekologikoa" partidari
dagokiona baina argitu zera argitu behar
da: "Nekazaritza eta Ingurumen neurriak"
delako partidan 1.075.000 euro daudela
baita ere ingurugiro errespetuarekin bat
datorren nekazaritza bultzatzeko
neurrientzako. Horretaz gain esan behar
da, Europako Landa Garapen
Programaren baitan, Zuzendaritza
hauetatik bideratzen diren diru laguntza eta
Plan guztietan lehentasuna eta
diskriminazio positiboa (puntu gehiago)
egiten dela Nekazaritza Ekologikoaren
alde. Horretaz gain argitu baita ere besteak
beste urtero hitzarmen bat sinatzen dela
BIOLUR elkartearekin eta ia 100.000
euroko laguntza bat ematen zaiola
nekazaritza ekologikoa bultzatzeko.
40.000 euroko partida hau aipatzen dugu
adibide bezala. Partida hau espresuki
sortua dago ustialeku txikiak jarri nahi
dituzten sustatzaile gazteei laguntzeko.
Ustialeku gehiago sortzearen politika,
Departamenduaren helburu nagusi bat da,
Kudeaketa Plan Estrategikoan azaltzen
den bezala, eta horretara bideratuta daude
Inbertsio Plana, Gazte Plana, eta abar.
Baserri etxebizitzak ez daude
subentzionatuta, Europako markoak ez
duelako hori ahalbidetzen. Baina baserria
zentzu zabalean ulertzen badugu etxebizitza gehi ukuilu, azienda, lur sail, eta
abar- horretarako badaude laguntzak:
Inbertsio Plana adibide, urteko ia 3 miloi
euroko deialdia egiten delarik.

Sustatzea / inbertsioa nekazaritza
ekologikoan. Nekazari ekologia sustatu.
Nekazaritza, abeltzaintza ekologikoa eta
banaketa indartzea (5)

Bai

Bai

175.000 €

Abeltzaintza ustiapen gehiago sortzea.
Baratza parke gehiago sustatzea
Ustiapen txikiei lehentasuna eman
handien aurrean Nekazaritza ustiapen
txikietan dibertsifikazioa babestu eta
nekazal jarduera osagarriak ere lagundu
edo nekazaritzara bideratu (4)

Bai

Bai

40.000 €

Diru laguntzak baserriak konpontzeko.

Bai

Bai

Ez

Ez

Eusko Jaurlaritzaren eskumena da

Ez

Ez

Eskumen hau Eusko Jaurlaritzarena da.
Hala ere, Goizaneko inbertsioa egina dago.
Eta Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta,
martxan jarri nahi da.

Nekazaritzako elikagaien industriak
sustatzea
Lehenengo sektorea. Zaldibiako
Goizane eraldaketa gunea eta Lezo eta
Mutrikukoa lehenbailehen baserritarren
eskura ipintzea.
Gaur egun gure herrian, Andoainen,
baserriak hutsak ari dira geratzen eta
zelaiak uzten. Ez da erraza lana eta
baserriko lanak denak ematea.

Ulertzen ditugu eskatzen duen ahalegina
eta duen zailtasuna, eta horregatik
benetako belaunaldi errelebo garantista
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Erantzuna
bultzatzen duten politiken eta ekintzen alde
egiten dugu.

Gipuzkoarron iraganarekin,
nekazaritzarekin, historiarekin eta
kulturarekin hain lotura dauden
azpiegiturak mantendu eta konpontzeko
laguntzak eta proiektuak, batez ere,
baserriak konpontzeko. Haiek, gure
ondarea izateaz gain, turismoarentzat,
nekazaritzarentzat, abeltzaintzarentzat
eta beste ekonomia-iturri ugarirentzat
lagungarriak izan litezke. Gaur egun
arriskua dago, Gipuzkoako baserrien
proportzio handi bat galtzeko haien
egoera kaskarrarengatik.
Lurren bereizketa baserrietan (Goiburu,
San Esteban, etab.). Goiburu, San
Esteban adinekoak, gazteak joan egin
dira aukerarik ez izateagatik
Abere hazkuntzarako belarra soilik
hazten den terrenoen fruitu zuhaitzak
landatzea. Badakit jabego pribatukoak
izango direla, baina inbertsioa denon
artean ordainduz egitea posible
litzateke. Uste dut belardi batek belar
kantitate antzekoa daukala zuhaitzak
modu egokian landatuz
Elikagaiak eskuragarriagoak izateko
terreno publikoetan fruitu arbolak
landatzea; pikondoak, udareondoak,
kakiak, ahuakateondoak, gereziak...
Elikadura subiranotasun baten bidean,
terreno publikoak lehen sektorean lana
egin nahi dutenentzat erraztasunak
jartzea.
Baserrietarako bide asko egoera
kaskarrean daude eta udalen
lehentasuna ez da izaten herritar gutxi
hauentzat bideak egokitzea. Ondorioak,
bertan bizi direnak jasaten dituzte. Gure
kasua Errenterian kokatzen da, 10 urte
bide egoki bat eskatzen eta ez da ezer
egiten. Tamalez, ez da herri bakarra hau
gertatzen dena. Beraz, Foru Aldundiak
bide hauen azterketa sakon bat egitea
eta hauek egokitzeko plan bat ezartzea
proposatzen dut, gaur egun dauden
laguntzak baino sakonagoa,
Elkarlanean, Udalak eta Aldundia
egokitzapenak aurrera eramateko eta
betiere lehentasuna emanaz
nekazaritza/abeltzaintza ustiapena

Ez

Baserriak eraikin bezala mantentzearen
eskumena ez da zuzendaritza hauena.
Zuzendaritza hauen eskumena da bertako
jarduera ekonomikoa eta lurraren
kudeaketa.

Ez

Ez

Baserriko lurren segregazio edo zatikatzea
udal eskumena da. Foru Aldundiak,
zatikatze hauek ekiditeko ahalegina egiten
du, zatikatzeak baserri edo ustialekuen
bideragarritasuna zalantzan jarri bai
dezake.

Bai

Bai

Ez

Bai

Bai

Bai

Bai

290.000 €

Fruitu arbolak aldatzeko diru laguntzak
badaude, 290.000 eurokoa Sagarrondoak
aldatzeko da adibide.

290.000 €

Sagarrondoen landaketarako laguntzak
dira adibide. Sektorean lana egin nahi
dutenentzat lurrak eskuragarri jartzeko
ahalegina LUR FUNTSAren bidez egiten
da. Horretaz gain, Landa Garapen
Elkarteak eta bestelako erakundeak ere
ahalegin horretan dabiltza

1.600.000 €

Baserri bideak hobetzeko ahalegina
hirukoiztu egin da legealdi honetan. Orain
arte, Landa Garapen Elkarteen bidez,
GFA.k urtero 600.000 eurotako ahalegin
ekonomikoa egin ohi zuen. Azken bi
urteotan, urtero ia 2 miloi euro bideratu ditu
ahalegin orretara eta 2018an 1.600.000
euroko deialdia egitea aurreikusten da
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Erantzuna

duten baserriei (profesionala edo
partikularra).

TOKIKO PRODUKTUAK ETA MERKATURATZEA (30)
Bertako produktuak bultzatzea bada
GFAren eskumena baina eraldaketa eta
Tokiko kontsumoa sustatzea
merkaturatzea Eusko Jaurlaritzaren
(nekazaritza eta abeltzaintza) - Tokiko
eskumena da. Nekazaritza
produktua sustatzea. Hemengo
Zuzendaritzaren ahalegin guztia bertako
produktuak sustatzea – babestea.
produktuak bultzatzera zuzendua dago:
Bai
Bai
Prezio duinak baserriko produktuak.
baserritarrak eta ekoizleak babestuz,
inbertsio planak bideratuz, ekoizten diren
Tokiko produktuen sustapena. Bertako
produktuen trazabilitatea bermatuz, azoken
produktuak saltzea. Laguntza gehiago
inguruko estrategiak bateratzen
abeltzaintzarako, salmenta erraztea (28).
ahaleginduz Udal eta Eusko
Jaurlaritzarekin,...
Herri Baratzak ekimen publiko bezala
ulertuta ez dira GFAren eskumen. GFAk
LUR FUNTSAREN bidez, lur publikoak
Herri-baratzeak
Ez
Ez
eskuratu, egokitu eta partikularrei
adjudikatzen dizkie bertatik jarduera
ekonomiko bat izan dezaten.
Honen eskumena Eusko Jaurlaritzarena
da. Hala eta guztiz ere, batez ere Landa
Garapen Elkarteek honelako ekimenak
bultzatzen dituzte. Eta Landa Garapen
Baserriko produktuak: publizitatea
Elkarteek, beraien federazioa den
sustatu web baten bidez edo plataforma
Ez
Ez
LANDAOLAren bidez, hitzarmen bat
web baten bidez.
sinatzen dute GFArekin. Hitzarmen
horretan diru bat ematen zaie, ekimen
desberdinak bultzatu ditzaten, horien
artean honelako ekimenak ere egoten dira.
ENPLEGUA LEHEN SEKTOREAN – GAZTE ENPLEGUA (21)
Ekarpen honek hainbat gauza desberdin
aipatzen ditu: arauen arazoa, jarduera
Nekazari /abeltzaintza enplegua sustatu
ekonomiko beharra, belaunaldi aldaketa….
Gaur egun gure herrietan landaguneak
Arazo guzti hauei aurre egiteko, hiru
hiltzen ari dira eta bertako gazteak
Hiru
zuzendaritzek Programa eta Plan
auzoetatik kanpora joan behar gara
zuzendaritzeta
Bai
Bai
desberdinak martxan jarrita dauzkate.
bizitzera. Bertan bizitzeko herritik eta
ko hainbat
2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoko
diputaziotik iristen diren arauak bete
partida
helburuak eta lan ildoak irakurriz gero,
ezinak dira. Nekazari gazteei laguntzea
garbi ikusten da legealdi honetako
belaunaldi erreleboa egon dadin (18)
helburua dela arazo edo muga hauei aurre
egitea
Mendiak txukuntzearen eskumena
Programa bat asmatzea langabezian
Zuzendaritza hauena bada ere,
dauden pertsonak nekazaritzan lan
Ez
Ez
langabezian daudenei zuzendutako Plan
BEREZI bat martxan jartzea ez dagokio
egiteko. Adibidez, mendiak txukuntzeko.
zuzendaritza hauei
Enplegua sor dezake nekazaritza
Balorazio bat da
ekologikoak
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Jarduera honetan aritu nahi duten
gazteentzat laguntzak. Hemen ere I+G
gure nekazaritzari laguntzeko.
Nekazaritzako produktuak
transformatzeko laguntzak. Eskolak
sortzea sektore hau indartzeko, bai zati
primarioan edo sekundarioan.
Laguntzak esportaziorako

Forueskumena
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Erantzuna
Laguntzak, I+D, eraldaketa, eskolak,
esportazioa eta lan ildo desberdin asko
jasota daude paragrafo bakar batean.
Batzuk GFAren eskumenak dira
(laguntzak) beste batzuk ez (eraldaketa).
Oro har, ahalegin hauetara zuzenduta
daude GFAren eta eusko Jaurlaritzaren
politikak.

Bai

3. MENDIAK ETA NATURAREN KONTSERBAZIOA ETA USTIATZEA (96)
EKARPEN OROKORRAK ETA ESPEZIFIKOAK (74)

Politikak eta ekintzak gure mendiak
garbitzeko eta garbi mantentzeko (52)

Bai

Bai

Arbolen politika: arbola autoktonoak
Pinu gutxiago, haritza, Pago gehiago,
hemengo zuhaitz gehiago. Landare
autoktonoen landaketarako laguntzak.
Arbolak zaintzeko politika (4)

Bai

Bai

Mendiak garbitzea: Langabeei lana
ematea (2)

Ez

Bai

Animalia eta landareekiko babesa
handitzea.

Bai

Bai

Kontrolatzea / saihestea moto-kroseko
motoak / autoak mendian ibiltzea
(gazteak, botiloia...)

Ez

Ez

Gune eta bideak sustatzea eta horietan
inbertitzea ingurune naturalaz
gozatzeko

Bai

Bai

175.000 €

Mendiak garbitu eta txukun mantentzeko,
GFAren apustua da mendi hoien
kudeaketa egoki bat diseinatzea eta
horretarako bertako eragileak -artzainak,
abeltzainak- beharrezkoak dira. GFAk
ekimen desberdin asko dauzka martxan
jarrita mendiaren kudeaketa egoki bat
egiteko: mendietan LAN TALDEAK sortu,
mendi publikoen garbiketarako partida
bereziak kontenplatu, Mankomunitate,
Partzoneria eta bestelako tokiko
erakundeekin hitzarmenak sinatu (diru bat
bideratuz) eta abar. Adibide gisa aipatzen
da "60102. Landa lurreko finken hobetze
lanak" partida 175.000 eurotakoa.
Birlandaketak egiteko garaian, zuhaitz
autoktonoak landatzeko dauden laguntzak
handiagoak dira landare exotikoak direnak
landatzeko baino.

410 programa
osoa

Partida
desberdinak

Mendiak garbitzeko diru partida desberdin
ugari daude zuzenduta baina bereziki
langabetuak horretara bideratzeko ez
410 programan jasota dauden partida asko
babes hau egitera zuzenduta daude: arrain
eta ehiza birpopulaketak, azterlan eta
irizpenak, Iturraran eta Arrano Etxea, Liztor
Beltzaren aurkako ekimenak,
Geogarapen, Aranzadi eta bestelako
eragileekin dauzkagun hitzarmenak, LIFE
Europako programak.,..
Oso galdera irekia da. Mendi "arruntetan"
ibilgailuen joan etorriaren eskumena udal
eskumena da. Mendi Publiko eta
Babestutako eremuetan, araudi bat ezarrita
dago eta basozainak dira araudi hori
betetzeko ardura dutenak.
Natur Ingurunearekin gozatzeko
egokitzapenak egiteko ahalegin desberdin
ugari egiten dira: Mendi Federazioarekin
50.301 eurotako hitzarmen bat sinatuta
dago, besteak beste mendi ibilbideak
egokitzeko, Gipuzkoako Parketxe Sarea
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Oreinekin amaitzea

Ez

Ez

Ulia inguruko (Donostia eta Pasaia)
mendiak garbitzea. Hondakinak dituzten
txabola asko daude.

Ez

Ez

Zenbatekoa

Fundazioarekin ere 460.000 euroko partida
bat izendatua dago, beronek Parketxeak
eta natur inguruneak hiritarren
gozamenerako zuzendu ditzan. Baina oro
har, mendi garbiketak edo baso
birlandaketak eta baso kudeaketarako
laguntzak zuzentzen direnean ere, espazio
hori kudeatzeko laguntzak ematen aro
gera, eta kudeaketa horri esker (jarduera
ekonomikoa) egiten da posible espazio
horiek aisiarako ere erabilgarri izatea
GFAren eskumena ez da oreinekin
amaitzea, oreinak, basa animali diren
neurrian, kontrolatuta edukitzea eta
kudeaketa egoki bat egitea baizik. Kalte
hauei aurre egiteko neurriak aztertzen ari
da GFA Ehiza Federazio eta Nekazal
Sindikatuekin batera. Badago partida bat
4920001. Basanimaliek eragindako kalteak
17.000 eurotakoa.
Txabolen garbiketa eta ordenamendua
udal eskumena da

Ibai, erreka, pantano eta basoen zaintza.
Bertako basoen zaintza pinudien
aurretik

Kontzientziatzeko kanpainak egin
mendia denona dela eta bide eta
esparru pribatuak errespetatu batez ere
animaliak badaude

Bai

Ez

Erraztasun handiagoak mendiak
zaintzeko, garbiketa kanpainak,
basoberritzea, suteak prebenitzea

Bai

Bai

Erantzuna

400
programako
partida asko

Birlandaketak egiteko garaian, zuhaitz
autoktonoak landatzeko dauden laguntzak
handiagoak dira landare exotikoak direnak
landatzeko baino. Basoen zaintzarako,
ibai, erreka inguru eta abar garbitzeko ere
ekimen desberdinak daude, landare
inbaditzaileak direnei aurre egiteko
ekimenak ere badaude, basozain zerbitzua
50-60 basozainez osatua dago eta bere
eginkizuna natur ingurunea ondo zaintzea
da.
Mendiak esparru pribatuak eta esparru
publikoka ditu. Esparru pribatuetan ezin da
esan mendia denona denik, mendia bere
lurjabeena da. Baina kasu pribatu zein
publikoetan, aisiarako eta guztien
gozamenerako erabili ohi da. Guzti honen
kontzientziazio eta kudeaketa egokia
egitea beharrezkoa da. Zentzu horretan,
Gipuzkoako Parketxe Sareak (GPS) lan
handia egiten du. Horretaz gain, Baso
elkarte eta nekazal sindikatuekin
Partaidetza Prozesuko dinamiketan lantzen
ari den gai bat da: pribatuen lurrak eta
gizartearen erabilpenaren bateragarritasun
azterketa
Mendi Zuzendaritzako diru laguntza partida
nagusienak ekimen hauetara bideratuta
daude: Suteak lehengoratzea 2018
Helburua:
Baso-sektorea laguntzea:Suteek, natur
hondamendiek eta zorigaitzek
basoei eragindako kalteak lehengoratzea.
Babesteko azpiegiturak. GUZTIRA 426.000
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Naturan baliabide gehiago inbertitzea
bai garbiketan bai mendiko, ibaietako
kontziliazioa eta jardueretan...
Esaterako borondatezko lana antolatzea
garbitzeko...
Bide berdeko tuneleko harria kentzea
(Iturriotz baserriaren parean)
Partida bat bideratzea atzerriko landare
espezieak ordezteko (intsinis pinua,
etab.), horiek bertako espezien ordez
zabaldu baitira.
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Ez

Ez

Ez

Ez
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Erantzuna
euro. Suteei aurre egitea 20l8. GUZTIRA:
113.000 euro. Baso-berritzea laguntzak
2018. GUZTIRA: 234.000 euro. (HAUEK
ADIBIDE BATZUK BAKARRIK DIRA)
Mendi garbiketen inguruko ahalegina
aurreko azalpen batzuetan ere eman dugu.
Borondatezko lana antolatzea
garbiketarako aipatzen da: honen
eskumena ez da zuzendaritza onena
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
Birlandaketak egiteko garaian, zuhaitz
autoktonoak landatzeko dauden laguntzak
handiagoak dira landare exotikoak direnak
landatzeko baino.
Oso galdera irekia da. Mendi "arruntetan"
eskumena udalena da. Mendi Publiko eta
Babestutako eremuetan, araudi bat ezarrita
dago eta basozainak dira araudi hori
betetzeko ardura dutenak. Herri Onurako
mendien kasuan, GFAk mendien garbiketa
lanak ere egiten ditu dauzkan partida
desberdinen bidez

Bai

Bai

Esku hartzea jendeak zaborra botatzen
duenean mendian eta instalazioak
zaintzen ez dituenean.

Ez

Ez

Aldi jakin baterako mendien kontzesio
programak sustatzea garbitzeko eta
basoberritzeko, jabeak lagatako
lursailaren jabetza eskubideak galdu
gabe.

Bai

Ez

GFA Partaidetza Prozesuko dinamiketan
sektoreko eragile desberdinekin ari da
aztertzen antzerako formulak.

-

-

Mendietako Zuzendaritza, Landa Garapen
Elkarteak (Nekazaritza zuzendaritza),
Eusko Jaurlaritzako Landa Garapen
sailetik elkarlana abiatu dugu,
konpromezua hartuz proiektu honekin
aurrera egiteko. Momentu honetan
proiektua Landa Garapen Elkarteko
proiektuen artean aztertzen ari dira, eta
gastuaren zati bat bertatik ordainduko da,
beste bat Jaurlaritzatik eta azkena
mendietako zuzendaritzatik. Proiektua
bideratzen ari gara 2018an.

Ez

Ez

Ezin dugu proposamen hori onartu, legez
kontrakoa bailitzateke.

Aldundiari eskatzen diot laguntza
ekonomiko baten partida bat ematea
Santa Katalina ingurua birsortzeko.

Presoak enplegatzea mendi eta ibaiak
garbitzeko. Behintzat, kartzelan egonda
ez ikasi ez lanik egiten ez duten horiek.
Baita komunitaterako lan zigorrak
dituztenak ere. Inoiz ez daukate lanik
ingurumenerako.
Mendi garaiz inguratutako paisaia da
gurea, eta magaletan pinudi asko dago;
neguko egun motzetan, iluntasuna eta
geriza luzeek herriko kale asko
sakonera eraman dituzte. Bertoko
basoak edo behintzat hosto erorkorreko
zuhaiztiak landatzeko laguntza zehatzen
eskaintza baserritarrentzat.

Bai

Bai

BIDEAK (16)

Birlandaketak egiteko garaian, zuhaitz
autoktonoak landatzeko dauden laguntzak
handiagoak dira landare exotikoak direnak
landatzeko baino.
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Forueskumena

Aurrekont
uan
aurreikusit
a

Zenbatekoa

Bide gehiago egitea eta daudenak
zaindu. Mendian ibilbideak ezarri eta
seinaleak jarri jendea ez dadin joan nahi
duen tokitik. Mendiak eta sastrakek
itxitako antzinako bideak garbitzea eta
zaintzea. Barneko bidea sustatzea.
Mendiko ibilbide txikiak sortu, markatu
eta mantentzea (9)

Bai

Bai

Partida
desberdinak

Mendian ibiltzeko bideen seinaleak
hobetzea (3)

Bai

Bai

50.000 €

Bide publikoak baserriko auzoetan
konpondu (3)

Bai

Bai

1.600.000 €

Jaizkibeleko gurdibideak eta
bidezidorrak zaindu eta garbitu

Bai

Bai

Partida
desberdinak

Erantzuna
Ekimen desberdinak bultzatzen dira zentzu
honetan. Adibide bezala honako hauek
aipatzen ditugu:
- Partida 1: Mendi Federazioarekin
hitzarmena; helburua: Mendi-bide
zaletasunaren eta ingurumen arloko
ekintzak: 50.000 euro.
- Partida 2: Errepideak, bideak eta basopistak egitea. Baso bideak: 75.000,
bidezidorrak 25.000 euro.
- Partida 3: Erabilera publikoko bideak
egitea: 175.000.
- Partida 4: Parkeetara sarbideak: 125.000
Mendi Federazioarekin sinatzen den
hitzarmenaren bidez
Baserri bideak hobetzeko ahalegina
hirukoiztu egin da legealdi honetan. Orain
arte, Landa Garapen Elkarteen bidez,
GFA.k urtero 600.000 eurotako ahalegin
ekonomikoa egin ohi zuen. Azken bi
urteotan, urtero ia 2 miloi euro bideratu ditu
ahalegin orretara eta 2018an 1.600.000
euroko deialdia egitea aurreikusten da
Ekimen desberdinak bultzatzen dira zentzu
honetan. Adibide bezala honako hauek
aipatzen ditugu:
- Partida 1: Mendi Federazioarekin
hitzarmena; helburua: Mendi-bide
zaletasunaren eta ingurumen arloko
ekintzak: 50.000 euro.
- Partida 2: Errepideak, bideak eta basopistak egitea. Baso bideak: 75.000,
bidezidorrak 25.000 euro.
- Partida 3: Erabilera publikoko bideak
egitea: 175.000.
- Partida 4: Parkeetara sarbideak: 125.000
Jaizkibelen egin daitezken lanak ere
partida eta ekimen hauen barruan
kokatzen dira

ARALAR (9)

Aralarren egin nahi den pistak ingurua
kaltetzen du, ez egin (7)

Bai

Bai

Mankomunitat
e hitzarmena

Enirio-Aralar: pista berriak bai

Bai

Bai

Mankomunitat
e hitzarmena

GFAk Enirio Aralar Mankomunitatetik
jasotako Inbertsio beharren zerrendarekin
Kudeaketa Plan bat egin zuen. Kudeaketa
Plan honetan, artzain txaboletara bideak
egitea aurreikusten da. Artzaintza eta
abeltzaintza mendi horretan irauteko modu
bakarra da eragile horiei lan baldintza
duinak eskaintzea. Artzain eta abeltzainak
beraien jarduerarekin jarraitzea
ezinbestekoa da mendi horrek dituen
baloreak (paisaia, kultur ondarea,
ingurugiroa,...) denboran iraun dezaten.
GFAk Enirio Aralar Mankomunitatetik
jasotako Inbertsio beharren zerrendarekin
Kudeaketa Plan bat egin zuen. Kudeaketa
Plan honetan, artzain txaboletara bideak
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Aralar: adostasuna eta plangintza
integrala

Forueskumena

Bai

Aurrekont
uan
aurreikusit
a

Zenbatekoa

Erantzuna
egitea aurreikusten da. Artzaintza eta
abeltzaintza mendi horretan irauteko modu
bakarra da eragile horiei lan baldintza
duinak eskaintzea. Artzain eta abeltzainak
beraien jarduerarekin jarraitzea
ezinbestekoa da mendi horrek dituen
baloreak (paisaia, kultur ondarea,
ingurugiroa,...) denboran iraun dezaten.
GFAk Kudeaketa Plana Batzar Nagusien
gehiengo eskariz egin zuen eta Kudeaketa
Plan hori Mankomunitateak aurkako botorik
gabe onartua izan zen: adostasun zabalez
beraz.

Bai

4. IKERKETA ZIENTIFIKOA, TEKNIKO ETA APLIKATUA (68)
ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAREN SUSTAPENA (43)
Gipuzkoako Foru Aldundia ahalegin handia
egiten ari da -2018ko urterako 6 milioi euro
pasatxokoa izango da, hots, Berrikuntza
I+G+Bn, ikerketan inbertitzea.
Zuzendaritzaren aurrekontuaren % 50
Prestakuntza altuko hezkuntza /
Ez
Bai
6.118.911 €
prestakuntza sustatzea (28)
baino gehiagokoa-, lurraldean dauden I+G
azpiegiturak indartzeko eta biozientzien
arloan enpresa berriak sortzeko.
Gipuzkoako Foru Aldundia ahalegin handia
egiten ari da -2018ko urterako 6 milioi euro
pasatxokoa izango da, hots, Berrikuntza
Gehiago minbizia, gaixotasun arraroak,
Zuzendaritzaren aurrekontuaren % 50
osasun mentala, haurren gaixotasunak
Ez
Bai
6.118.911 €
baino gehiagokoa-, lurraldean dauden I+G
ikertzeko (8)
azpiegiturak indartzeko; zehazki, laguntza
espezifikoak daude biozientzien arloan
enpresa berriak sortzeko.
Kutsatzen ez duten teknologia berrietan
aritzen diren enpresak sortzea (ikerketa,
osasuna eta turismoa)

Bai

Bai

920.000 €

Laguntzak ingurumen ikerketarentzat

Ez

Bai

6.118.911 €

Informatikari diru laguntza gehiago
eman.

Ez

Bai

6.118.911 €

Bada helburu hori duen erakundearteko
programa bat (GFA-EJ):
EKINTZAILE/TXEKINTEK
Gipuzkoako Foru Aldundia 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; zentroek berek
ezartzen dituzte bere garapenetarako
lehentasunak, baina horietako batzuk
eraginkortasun energetikora eta
ingurumenaren hobekuntzara daude
bideratuta.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Industria 4.0
eredua bultzatzen du. Horren helburua
enpresen lehiakortasuna hobetzea da,
horretarako teknologia berriak jasoz,
tartean produktu eta prozesuen
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Inbertsioan ikerketan mitokondrietako
gaixotasunetarako. Euskadin ez dago
eta gaixoak Madrilgo 12 de octubre
ospitalearen mende daude. Hori egiten
ez bada baliabide ekonomikoak eman
daitezela.
Kluster zientifikoak sortu: gaur egungo
erronkak (zientifikoak/sozialak/
ekonomikoak/...), ikt-ek dakarten
berrikuntzei esker, ikaragarriak dira.
Datozen belaunaldietako jenioek sareak
behar dituzte. Gipuzkoa ez da horri
buruz ezer egiten ari. Are gehiago,
badirudi uko egiten ari dela asmo
handiko klusterrak sortzeari. Badirudi
Silicon Valley mito bat dela. Eta ez gera
konturatzen Silicon Valley txiki baten
aldeko apustua egin zuela Gipuzkoak...
Xviii. Mendean. Kopiatzea besterik ez
da.

Forueskumena

Ez

Ez

Aurrekont
uan
aurreikusit
a

Bai

Bai

Zenbatekoa

6.118.911 €

6.118.911 €

Erantzuna
digitalizazioa nabarmentzen dela; horrek
guztiak enpresen IKTen eta informatika
sektorearen eskumenak sendotzea
ekarriko luke.
Osasuneko ikerkuntza Eusko
Jaurlaritzaren eskumena da. Dena den,
Aldundiak oso gogoan du ikerkuntza
biosanitarioa oso garrantzitsua dela bai
pertsonen bizi kalitatea hobetzeko bai balio
erantsi handiko jarduera berria sortzeko.
Biozientziak Gipuzkoa Fundazioaren bidez,
jarduera berriak bultzatuko ditugu,
ikerkuntza biosanitarioaren emaitza gisa

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.

Gizarte eta lurralde beharrei, erronkei eta
aukerei erantzuteko modu berriak
bideragarriak izatea, tokian tokiko
ekonomiaren abantailak eta pertsonen,
enpresen eta lurraldearen ahalduntzearen
aukerak optimizatuz ekimenak bultzatzen
ari dira jadanik
Open innovation delakoa sustatzea:
berrikuntza irekiari dagokionez, praktika
elkartrukatzea sistema sortzea. Bada
garaia.

Bai

Bai

250.000 €

Enpresetako eragiketetan eta erabakitzeko
prozesuetan, enpresako jende guztia –eta
balio katea osatzen duten eragile guztiak,
ingurua eta gizartea–, beren interes eta
itxaropenekin, kontuan izateko
konpromisoa eratzea.
Erakunde, gizarte eta lurralde arloan esku
hartzeko ereduak garatzea, zeinek gizarte,
ekonomia eta ingurumen iraunkortasuna
jasotzen eta garatzen duten
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"Ikerlari bezala, doktoretza egiten ari
bainaiz ondokoa eskatuko nuke. Eusko
Jaurlaritzak badakit dirua ematen duela
baina orokortasunean mundu honetan
jarraitu nahi badugu kanpora joan behar
dugu lanera. Jakina da EHU\UPVn,
biodonosti, cicbiomahune era horrelako
elkarteetan diru laguntzak ematen direla
baina ez dira nahikoak eta nire burua
Europan barrena ikusten dut hemendik
bi urtetara ikerlari bezala egin nahi
badut lana, eta zer nahi duzu esatea oso
ondo bizi naiz hemen. Eta nolabait
behartuta ikusten naiz irakasle bezala
bukatzea, gustura egingo nukeena ez
badut beste biderik aurkitzen hemen.
Beraz ikerketa munduan diru gehiago
inbertitzea izango zen nire
proposamena (hau berekoia izatea
izango zen badakidalako gizarte
zerbitzuetan inbertitzea
garrantzitsuagoa dela). Baina benetan
sutan jartzen didana dirua Real
Sociedadeko edota Athletickeko
zelaietan inbertitzea da, hori azkeneko
gauza izango zen"

Forueskumena

Ez

Aurrekont
uan
aurreikusit
a

Bai

Zenbatekoa

Erantzuna

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.

EKINTZAILETZA ETA PRESTAKUNTZA (25)

Laguntzak ekintzaile gazteentzat eta
prestakuntzaren aldeko apustua (17)
Ikasleak nazioartekotzeko bekak.
Gazteak atzerrian ikasteko dirulaguntzak (2)
"Faltan botatzen dut emakume
ekintzaileentzako laguntza gehiago.
Emakumeok laguntza gehiago izan
behar dugu enpresariak izateko, ez
egoteko nagusi edo bikote baten mende
profesionalki garatzeko. Emakume
ekintzaileek garatutako proiektuak ez du
soilik ekonomia dinamizatzen baizik eta
sustatu egiten dute berdintasuna eta
adina, jatorria, gaintitulazioa,
matxismoa eta beste faktoreak direla eta
kolektiboak merkatuan txertatzea, beren
garapen profesional edo bizitza
profesionalari uko egin behar diote.
Ekintzaileei laguntzea (itxitako enpresak
prestatzea, jarduerarik gabeko pabiloi
hutsak prestatzea, jarduera garatu ahal
izateko erabil daitezen arrazoizkoa ez
den kostu bat izan ez dadin). Lokalen
alokairu prezioa jaistea. Bestalde,

Bai

Bai

Ez

Ez

Bai

Bai

Bai

Bai

1.940.000 €

Lan ildo bikoitza dago: enpresa proiektu
berrien bideragarritasunari zuzenean
laguntzekoa bata, eta heziketaren
esparruan oro har kultura ekintzailearen
sustapena bultzatzeko bestea.
Eusko Jaurlaritzak badu esparru horretan
adostutako finantzaketa lerro bat.

460.000 €

EMEKIN ekimena. Argibide gehiago
hemen: http://www.emekin.net

200.000 €

INDUSTRIALDEAK programa. Era
osagarrian, lan egingo da lurzoru eta
pabilioi erabilgarriak ekintzailetza
ekosistemaren eskura jartzeko.
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Forueskumena

Aurrekont
uan
aurreikusit
a

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Bai

310.000 €

Kultur ekintzailea sustatzen ari da
hezkuntza sistema osoan. Eta Lanbide
Heziketako Euskal Kontseiluan lantzen ari
den gaia bat da

200.000 €

Ekintzailetzari laguntzeko ekosistema
indartzeko neurrietako bat eskura dauden
lurzorua eta pabilioiak enpresa proiektuen
eskura jartzea da. Interesgarria litzateke
ekarpena egin duen pertsonarekin
harremanetan jartzea, ekimena
ezagutzearren.

enplegua sortzen duena nolabait
saritzea

"Enpresa asko ixten ari dira eta
fabrikaziorako langile kualifikatuak
aurkitzea oso zaila ari da bihurtzen;
Lanerako gogoa daukan jende
erronkazalea bilatzea. Hezkuntzan hau
nolabait bideratu behako litzatekeela
uste dut eta teoria gutxituz praktika
gehitu gazteek errealitatearekin
kontaktua izan dezaten."
Proiektu bat dut erregistratuta alokatu
nahi diren baina bezerorik aurkitzen ez
duten lokal eta pabiloiak aktibatzeko.
Lan berrian hasteko lokal baten
alokairuak frenatzen dituen
ekintzaileentzako proiektu bat da.
Lokalen kostua zero eurokoa izango
litzateke (betiere lokal horien jabeek
diseinatutako baldintzak onartzen
badituzte)

Bai

Hezkuntza eta lan arloan zentratzea
gustatuko litzaidake. Hezkuntza aldetik
Bekak edota aukera gehiago halako
esperientziak izateko eta lan arloan
eskaintza gehiago bertakoentzat

Ez

Bai

800.000 €

Enplegu sorrera ez den arren zuzeneko
eskumena, zeharkako helburua bada bai
ekintzailetza politikentzat bai enpresen
lehiakortasuna areagotzeko politikentzat;
eta enpleguaren kalitateari buruzko atal
espezifikoa ere behar du.

Legedi, arau eta laguntza
ekonomikoekin laguntza heldu eta
gazteei nahi dituzten karrera
profesionalak ikasi ahal izateko eta
prestakuntza kulturala hobetzeko

Bai

Bai

400.000 €

Bizitza osoan zeharkako ikaskuntza, eta,
ikasmina sustatzen ari dira
Departamentutik

5. INDUSTRIA (41)
GIPUZKOA 4.0: FABRIKAZIO AURRERATUA (41)
Industria sustatu Lan industriala,
Inbertsio gehiago industrian Plan
Industriala, Industriako lanpostuak
sortzeko inbertitzea (24)

Ez

Bai

6.795.600 €

Turismoak lan baldintza kaskarrak
dakartza eta industrian inbertitzea
egokiagoa litzateke (2)

Ez

Bai

6.795.600 €

Enplegua gazteentzat. Hitzarmenak
prestakuntza zentroekin industria 4.0.n
prestatuak dauden gazteak izateko
Gazteen industrializazio prestakuntzan
laguntza ekonomikoa garraio,
matrikula... eta abarretan (2)

Ez

Bai

1.000.000 €

Industria da ekonomia sustatzeko jarduera
ildo guztietan lehentasuna ematen zaion
sektorea (ekintzailetza ere barne harturik,
noski).
Industria da ekonomia sustatzeko jarduera
ildo guztietan lehentasuna ematen zaion
sektorea (ekintzailetza ere barne harturik,
noski).
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.
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Forueskumena

Aurrekont
uan
aurreikusit
a

Zenbatekoa

Erantzuna
Unibertsitateko eta LHko zentroekiko
elkarlanean ari gara, gure enpresek
beharko dituzten profilak definitzeko.

Askotariko sustapen ekonomikoa, ez
soilik industria 4.0. ETEak +
autonomoak sustatzea

Ez

Bai

6.795.600 €

Zer egin lur industrialean?

Bai

Bai

200.000 €

Eskualde industria sustatzea (industria
lurzoru abandonatuak)

Bai

Bai

1.200.000 €

Industria garapena sustatzea adar
informatikoan eta robotikan,
zibersegurtasun zentroa sortzea

Ez

Bai

3.450.000 €

Ondorengotza gakoak industria
enpresetan lurraldean erabakitze
zentroak mantentzeko.

Bai

Bai

450.000 €

SAIOLAN + garapenerako eskualde
agentzia fusionatzea, industria
berregituratzearen erronkari aurre
egiteko gain den EBZ bat sortzea.

Ez

Industriari eta RIS-en jasotako sektore
estrategikoei ematen zaie lehentasuna,
baina ekonomia suspertzeko planaren
bidez ekonomia sustatzeko estrategia bat
aktibatu da, garapen endogenoaren
presentziarekin.
Eusko Jaurlaritzarekin batera
INDUSTRIALDEAK ekimena sustatzen da
Garapen endogenoa ari da sustatzen,
inbertsioak eta enplegua atxikitzeko eta
erakartzeko ekimen bat garatzearekin
batera; horretan, lurzorua/pabilioiak
erabilgarri izateak eginkizun garrantzitsua
betetzen du.
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.
JARRAIPENA izeneko programak helburu
du aldeko testuinguru bat eratuz eta
garatuz enpresen jardueraren jarraipena
eta sustraitzea bultzatzea, eta enpresatransmisioa ahalbidetzeko tresnak eta
esparruak sortzea, betiere enpresetan
transmisiorako formula horiek bultzaturik
eta behar duten euskarria emanez.
GFA ez dago ez SAIOLANen ez
Debagoieneko Mankomunitatearen
kudeaketa-organoetan.

Emakumea industrian integratzea.

Bai

Bai

100.000 €

Teknologia altuko industria. Elgoibarko
makina erreminta (eta oro har)
zaharkituta gelditzen ari da.

Ez

Bai

1.750.000 €

Zenbait ekintza bultzatzen ari dira jarduera
ekonomikoan oro har eta enpresen beren
barnean emakumeen eta gizonen
berdintasuna sustatzeko.
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,
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Forueskumena

Aurrekont
uan
aurreikusit
a

Zenbatekoa

Erantzuna
programa bat ari gara bultzatzen, enpresek
-asko eta asko makina-erremintaren
arlokoak- bere produktuak 4.0 merkatura
egoki ditzaten, prestazio berriz eta balio
erantsi handiago batez.

Eibarren bertan dauden hezkuntza eta
ikerketa baliabideekin, industriarako
ideia berriak bultzatuz enplegua sortzea
gehiago bultzatu beharko litzatekeela
uste dut. Eibarren betidanik egon den
lan kultura ez dator bat gaur egun
dagoen langabezia tasarekin, eta ezta
utzita dauden enpresa eraikinekin.
Arcelor irekita mantendu zuen udalak
arrazoi ekonomikoengatik, nahiz eta
jakin Zumarragan bakarrik dagoen
minbizi mota bat sortu zuela
Berrindustrializazioa. Azken urteetan
Gipuzkoan enpresa enblematikoak itxi
direla ikusi dugu: Fagor etxetresna
elektrikoak, Otsein, Arcelor Zumarraga
eta ETE ugari. Milaka pertsonek lana
galdu dute. Zer egin dugu hori
saihesteko? Zer laguntza izan dituzte
enpresa horiek? Zer egingo da egoera
leheneratzeko? Posible al da
multinazionalak erakartzea Gipuzkoan
instalatzeko?
"Debabarreneko estrategia ekonomikoa
batez ere industria sektoreari lotua
dago. Sektore honek belaunaldi
errelebo arazo larria izango du.
Proposamena da Aldundiak baliabideak
inbertitzea gazteek industria
prestakuntza aukera dezaten, enplegu
eskaria erakargarri nagusi gisa erabiliz.
Baliabide horiek izan daitezke DBH
amaitzen duten gazteak orientatzea,
industria sektoreko enplegua
bistaratzeko kanpainak egitea edo LHko
zentroek sektoreko ikasleak izaten
daitezkeenei, langabeei, bigarren
hezkuntzako orientatzaileei orientazio
pertsonalizatua egiteko baliabideak
izateko inbertitzea. Estrategia hau eta
beste asko zehaztea ez da erabaki
indibidual askoren batuketa baizik."
Ibilgailu elektrikoen merkaturatzea
sustatzea.

1.000.000 €

Eskualde bertan garatzen ari diren
dinamiketan parte-hartzen ari da

Bai

Bai

Ez

Ez

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Bai

650.000 €

Lan lerro bikoitza jarri da martxan. Alde
batetik, zailtasunak dituzten enpresei
bideragarri izaten laguntzeko lana egingo
da (kasu batzuetan aurre hartzeko
prozesuen bidez). Eta, bestetik, estrategia
bat garatuko da, kanpotik inbertsioak eta
enplegua erakartzearren Gipuzkoara.

Ez

Ez

Bai

1.000.000 €

Erakundearteko bideari jarraikiz, Lanbide
Heziketako Euskal Kontseiluaren eta LHko
Euskal Planaren beraren bidez, dinamikak
ari dira garatzen (enplegu feriak, besteak
beste), gazteei enplegu aukeren berri
ematearren. Eta hori guztia garapen
endogenoa sustatzeko politika batean
txertaturik eta eragile ekonomiko eta
sozialen arteko baterako ekimenez
osaturik, enpresa eta lurralde mailako
beharrei erantzun eta irtenbideak
eskaintzearren.

Bai

Bai

3.500.000 €

Elektrizitate bidezko mugikortasuna
sustatzeko estrategia bat aktibatu da.

6. LURRALDE OREKA (24)
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Aurrekont
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Herri txikietan inbertsio gehiago, Diru
sarrera propio gutxi duten herri txiki
ertainei dirua heleraztea proiektu
estrategikoak izan daitezkeenak
martxan jartzeko (ekonomia, energia,
ingurumena... loturik). Herrigunetik
kanpoko etxeetako: sarerako,
saneamendurako. 5 mila biztanle baino
herri txikiagoei zerbitzu minimuak
aseguratu Udal txikientzat baliabide
ekonomiko-teknikoak (11)

Ez

Bai

3.550.000 €

Banda zabala, Udalei dirulaguntzak;
Fibra optika auzotara, Gipuzkoako
herritako landa auzoetara Internet
zerbitzua ekartzea (3)

Ez

Bai

1.500.000 €

Herri txiketako dirulaguntzak handitzea,
irisgarritasunean. Accesibilidad (zona
rural-barrios no céntricos) (2)

Ez

Ez

Dirulaguntzak argiteri publikoarentzat.

Ez

Ez

Alde batera dauden eskualdetan
inbertitzea (Debagoiena, Debabarrena...)
dena Donostialdera doa. Lurraldea
orekatu

Ez

Bai

3.550.000 €

Erantzuna
Lurralde Oreka Zuzendaritza 2015-2019
legealdian sortutako zuzendaritza da.
Landagipuzkoa+ da zuzendaritzaren
programa nagusia eta honek 4 lan-ildo ditu:
2 Gipuzkoako landa eremuetara bideratuak
(baserri bideak hobetzeko diru laguntzak
eta nekazal elektrifikazio) eta beste bi lanildo 2.500 biztanle baino gutxiago dituzten
49 herritara bideratuak (banda zabal
ultrazkarra eta ekonomia suspertze aldeko
proiektuei laguntzea). Beraz, Zuzendaritza
honetatik 2.500 biztanle arteko herri txikiak
eta nekazal eremuak aipaturiko lau lan-ildo
horietan beharrak asko diren arren
lehentasunak hoietan finkatu ditugu.
Landagipuzkoa+ programaren baitan, 4 lan
ildoetako bat hauxe da: herrigunetik
abiatuta banda zabal ultrazkarra
barreiatzea 2000 metro arteko eraztun
moduan 2500 biztale baino gutxiago
dituzten Gipuzkoako 49 herritan. 2018ko
urteko deialdia egiten denerako 1.500.000
€ diru kopurua dago izendatuta
Irisgarritasuna zentzu orokorrean Eusko
Jaurlaritzaren eskumena da eta diru
laguntza lerroak urtero atera izan ohi
dituzte
Lurralde Oreka Zuzendaritza 2015-2019
legealdian sortutako zuzendaritza da.
Landagipuzkoa+ da zuzendaritzaren
programa nagusia eta honek 4 lan-ildo ditu:
2 Gipuzkoako landa eremuetara bideratuak
(baserri bideak hobetzeko diru laguntzak
eta nekazal elektrifikazio) eta beste bi lanildo 2.500 biztanle baino gutxiago dituzten
49 herritara bideratuak (banda zabal
ultrazkarra eta ekonomia suspertze aldeko
proiektuei laguntzea). Beraz, Zuzendaritza
honetatik 2.500 biztanle arteko herri txikiak
eta nekazal eremuak aipaturiko lau lan-ildo
horietan beharrak asko diren arren
lehentasunak horietan finkatu ditugu, eta
bertan ez da jaso argiteri publikoari diru
laguntzarik.
Lurralde Oreka Zuzendaritza 2015-2019
legealdian sortutako zuzendaritza da.
Landagipuzkoa+ da zuzendaritzaren
programa nagusia eta honek 4 lan-ildo ditu:
2 Gipuzkoako landa eremuetara bideratuak
(baserri bideak hobetzeko diru laguntzak
eta nekazal elektrifikazio) eta beste bi lanildo 2.500 biztanle baino gutxiago dituzten
49 herritara bideratuak (banda zabal
ultrazkarra eta ekonomia suspertze aldeko
proiektuei laguntzea). Beraz, Zuzendaritza
honetatik 2.500 biztanle arteko herri txikiak
eta nekazal eremuak aipaturiko lau lan-ildo
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Erantzuna
horietan beharrak asko diren arren
lehentasunak hoietan finkatu ditugu.
Herrizka egiten da sailkapena, ez
eskualdeka.

Zortasun (edo zaharrak) bideak
errespetatzea. Eta arau-hauste baten
aurrean (kexa) administrazioak kontuak
hartzea

Ez

Ez

Zaldibiko herri proiektuak (udal
eraikina...) laguntzea

Ez

Ez

Goizaneko Eraldaketa gunea martxan
jartzea

Ez

Ez

Herri txiki izaera dugunoi laguntza
ekonomikoa ematea. Duen partida
handiagotuz ezinbestekoa zaigu
laguntza hori. Herri honetan udal
eraikina berritzera goaz eta oso
garrantzitsua da guretzat.

Ez

Ez

Zenbait bideetan inguruko baserritarrek
eta udalak ordaindu behar dute, eta
beste edozein herritarrek eskubidea du
lasai bide hori erabiltzea.

Ez

Bai

Ez da Aldundiaren eskumena

1.600.000 €

Lurralde Oreka Zuzendaritza 2015-2019
legealdian sortutako zuzendaritza da.
Landagipuzkoa+ da zuzendaritzaren
programa nagusia eta honek 4 lan-ildo ditu:
2 Gipuzkoako landa eremuetara bideratuak
(baserri bideak hobetzeko diru laguntzak
eta nekazal elektrifikazio) eta beste bi lanildo 2.500 biztanle baino gutxiago dituzten
49 herritara bideratuak (banda zabal
ultrazkarra eta ekonomia suspertze aldeko
proiektuei laguntzea). Beraz, Zuzendaritza
honetatik 2.500 biztanle arteko herri txikiak
eta nekazal eremuak aipaturiko lau lan-ildo
horietan beharrak asko diren arren
lehentasunak horietan finkatu ditugu.
Zaldibiko udal eraikinak (Udaletxe berria
egitea ulertzen da) ez du Landagipuzkoa+
programan kabidarik.
Eskumen hau Eusko Jaurlaritzarena da.
Hala ere, Goizaneko inbertsioa egina dago.
Eta Eusko Jaurlaritzarekin koordinatuta,
martxan jarri nahi da.
Lurralde Oreka Zuzendaritza 2015-2019
legealdian sortutako zuzendaritza da.
Landagipuzkoa+ da zuzendaritzaren
programa nagusia eta honek 4 lan-ildo ditu:
2 Gipuzkoako landa eremuetara bideratuak
(baserri bideak hobetzeko dirulaguntzak
eta nekazal elektritifikazio) eta beste bi lanildo 2.500 biztanle baino gutxiago dituzten
49 herritara bideratuak (banda zabal
ultrazkarra eta ekonomia suspertze aldeko
proiektuei laguntzea). Beraz, Zuzendaritza
honetatik 2.500 biztanle arteko herri txikiak
eta nekazal eremuak aipaturiko lau lan-ildo
horietan beharrak asko diren arren
lehentasunak horietan finkatu ditugu. Udal
eraikina berritzeak ez du Landagipuzkoa+
programan kabidarik
Landagipuzkoa+ programaren baitan, 4 lan
ildoetako bat hauxe da: baserri bideak
hobetzeko edo lehenengo aldiz
hormigonatu edo asfaltatzeko diru laguntza
Udalei eta tokiko erakundeei. 2018ko
urteko deialdia egiten denerako 1.600.000
€ diru kopurua dago izendatuta
Gipuzkoako Foru Aldunditik.
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Legazpin bizi naiz. Nire gurasoak
adinekoak dira eta San Ignazio-Muru
auzoan bizi dira . Eskailera asko daude
etxera joateko. Udaletxeari idatzi nion
kopontzeko eta presupuesto ez zegoela
horretarako erantzun zidaten. Beraz,
herrietara diru gehiago ematea
infrastutura hauek konpontzeko da nere
proposamena.

Ez

Aurrekont
uan
aurreikusit
a

Zenbatekoa

Erantzuna

Lurralde Oreka zuzendaritzak ez dauka
Legazpiko San Ignazio-Murua auzoko
eskailerak konpontzeko lan lerrorik, baina
Lurralde Oreka Zuzendaritzak ulertzen
duenez, egitasmo hori irisgarritasun kasu
bat izatea posible da eta Eusko
Jaurlaritzak baditu diru laguntzak arlo hori
estaltzeko

Ez

7. NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO EGITURAK (4)
ANIMALIEN OSASUNA ETA BABESA (4)

Zero sakrifizio animalientzat; Tratu
txarra animaliekin pixka bat begiratu (2)

Bai

Baliabideak edo azpiegiturak izateko
aukera etxeko animaliak zaintzeko.

Ez

Animalien babesa, bai kalean izateko
guneak indartuz (parke, hondartza...) eta
beraien kontura espektakuluak egiteari
utziz. Zezenketa, animalia zirkuak, idi
probak, ahari talkak, etab... ez!!

Ez

Bai

35950 €+
36000 €

Animaliak Babesteko Legeak dioenaren
babesean. Animaliak osasun
arrazoiengatik edo hiltegian sakrifikatzen
direnean, berehalako kontzientzia galtzea
eragiten duten eta sufrimendurik ez
dakarten metodoak erabiltzen dira.
Gipuzkoako Landareak eta Animaliak
Babesteko Elkartearekiko lankidetza
hitzarmena dugu, animaliak jaso eta
sakrifizioak saihesteko.
Animaliekin tratu txarrak begiratzen ditugu:
Animalien Ongizate programa berezia
dugu, bai animalien garraiorako baita
ustialekuetan. Hau kontrolatzeko
ikuskapen programa berezi bat dugu bai
animalien instalakuntzak, alimentazioa,
e.a. (98+60 ustialeku)
Animaliak Babesteko Legeak dioenaren
arabera, animalia bat daukanak higiene eta
osasun egoera onean mantendu beharko
du, babestu ahal izateko instalazio egokiak
jarri beharko dizkio, jaten eta edaten eman,
albaitaritzako arreta eskaini eta ariketa
fisikoa egiteko aukera eman, eta espezie
eta arrazaren arabera dituen behar
fisiologikoak eta etologikoak kontuan
harturik atendituko du.
Kaleko guneak (parkea, hondartza, e.a.
(Udalari dagokio). Zezenketak, zirkoko
animaliak, idi probak, ahari jokoak, guri ez
dagokio baimenak ematea. Gure
konpetentzia da parte hartzen duten
animaliak ondo egotea: animalien
ongizatea, ondo identifikatuta egotea,
trazabilidadea mantentzea, etab.
Debekatze kontuak, Batzar Nagusietako,
Lege Biltzarreko, edo Espainiako
parlamentuko konpetentzia da. Guk
legedia aplikatzen dugu zirkoko animaliak
aztertuz ondo edo gaizki dauden, antidoping-eko frogak egin animaliak parte
hartzen duten espektakuloetan, etab.
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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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Antolaketa
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

1. GARRAIO PUBLIKOA (327)

Garraio publikoa sustatu eta
hobetu, Garraio publiko gehiago
jartzea, Busen frekuentzia
gehiago gabetan, Bus
frekuentzia gehiago
asteburuetan. Gauean garraio
publiko gehiago jartzea jaiak
direnean. Garraio publikoaren
ordutegia luzatzea (goizeko lehen
orduetan-gaueko azken orduetan)
(93)
Garraio publiko gehiago.
Gipuzkoa osoa hobeto
konektatzea eta beste lurralde
batzuekin ere, batez ere,
Gipuzkoako barnealdearekin
konektatzen saiatzea. Garraio
publikoa hobetzea Gipuzkoa
mailan, herrietatik hiriburuetara
eta beste herrietara. Garraio
publikoen lineen arteko loturak
hobetzea. Autobusen sarea
zabaltzea, gune aldenduagoetara
irits daitezela (6)

Maiztasun handiagoa ordutegian
eguerdian - Autobusen
ordutegiak mantentzea udan edo
jende gehiago hartzea (2)

Enpresetako garraio kolektiboari
buruzko Aldundiaren araudia
lehengoratzea (2)

Donostia izan ezik garraio
publiko gutxi (2)

GARRAIO PUBLIKOA: PROPOSAMEN OROKORRAK (117)
2018ko aurrekontuak, garraio arloan, garraio
publikoa hobetzearen alde egiten segitzen du,
hain zuzen urteko bidaiari bolumena handitzeko,
bai hiriarteko garraio-lineak, foru eskumeneko
errepideetan zeharrekoak, erabiltzen dituztenen
kasuan, bai MUGI sistemari atxikitako udalen hiri
Bai
Bai
36.515.344 €
garraioko zerbitzuak erabiltzen dituztenen
kasuan. Horretarako, dagoen eskaerari egokituko
zaio zerbitzua, zerbitzu gehiago jarriko da festa
egunetan, esaterako Gabonetan, Gabon
zaharretan eta festa berezietan, eta
ospitaletarako zerbitzua ere jarriko da
igandeetan.
2018ko aurrekontuak, garraio arloan, garraio
publikoa hobetzearen alde egiten segitzen du,
hain zuzen urteko bidaiari bolumena handitzeko,
bai hiriarteko garraio-lineak, foru eskumeneko
errepideetan zeharrekoak, erabiltzen dituztenen
kasuan, bai MUGI sistemari atxikitako udalen hiri
36.515.344 €
Bai
Bai
garraioko zerbitzuak erabiltzen dituztenen
Sailean sartuta
kasuan. Horretarako, dagoen eskaerari egokituko
zaio zerbitzua, zerbitzu gehiago jarriko da festa
egunetan, esaterako Gabonetan, Gabon
zaharretan eta festa berezietan, eta
ospitaletarako zerbitzua ere jarriko da
igandeetan.
2018ko aurrekontuak, garraio arloan, garraio
publikoa hobetzearen alde egiten segitzen du,
hain zuzen urteko bidaiari bolumena handitzeko,
bai hiriarteko garraio-lineak, foru eskumeneko
errepideetan zeharrekoak, erabiltzen dituztenen
kasuan, bai MUGI sistemari atxikitako udalen hiri
36.515.344 €
Bai
Bai
garraioko zerbitzuak erabiltzen dituztenen
Sailean sartuta
kasuan. Horretarako, dagoen eskaerari egokituko
zaio zerbitzua, zerbitzu gehiago jarriko da festa
egunetan, esaterako Gabonetan, Gabon
zaharretan eta festa berezietan, eta
ospitaletarako zerbitzua ere jarriko da
igandeetan.
Ez

Bai

Ez

Momentuz ez da aurreikusten.

Bai

2018ko aurrekontuak, garraio arloan, garraio
publikoa hobetzearen alde egiten segitzen du,
hain zuzen urteko bidaiari bolumena handitzeko,
bai hiriarteko garraio-lineak, foru eskumeneko
errepideetan zeharrekoak, erabiltzen dituztenen
kasuan, bai MUGI sistemari atxikitako udalen hiri
garraioko zerbitzuak erabiltzen dituztenen

36.515.344 €
Sailean sartuta
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Segurtasuna autobusetan, batez
ere, festetan.
Hobetzea autobuseko informazio
paneletako informazioa (ez du bat
egiten errealitatearekin)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Ez
Bai

Bai

36.515.344 €
Sailean sartuta

Autobus txikiagoak baina
maiztasun handiagoa

Bai

Garraio publikoa erabiltzeko
kanpainak kutsadura murrizteko

Bai

Bai

Lan mugimendu handia dagoen
inguruko herrietara garraio
hobekuntza.

Bai

Bai

36.515.344 €
Sailean sartuta

Ez

Ez

36.515.344 €
Sailean sartuta

Ez

Ez

Garraioaren zerbitzu publiko
egokitu bat ezartzea lekualdatze
itunduentzat.
Autobus zerbitzua erreleboz lan
egiten duen jndearentzat lanera
autobusean joan ahal izateko.
Garraio publikoa kosta
(maiztasun handiagoa)

Bai

Ez

Trakzio elektrikoko hiriko
mikroautobusak / hiri artekoak

Bai

Ez

Erantzuna

kasuan. Horretarako, dagoen eskaerari egokituko
zaio zerbitzua, zerbitzu gehiago jarriko da festa
egunetan, esaterako Gabonetan, Gabon
zaharretan eta festa berezietan, eta
ospitaletarako zerbitzua ere jarriko da
igandeetan.
Hiriarteko autobusetan dagoeneko instalatuta
daude segurtasun pasiboko sistemak.
2018ko aurrekontuetan badira partidak
Lurraldebus-en informazio zerbitzuak hobetzen
segitzeko.
Garraioko emakiden autobus floten ezaugarriek
eraginkortasun eta efikazia irizpideei erantzuten
diete; horrenbestez, autobus mota desberdinak
daude, zerbitzua ematen dieten lineen
ezaugarrien arabera.
Mugikortasun jasangarri, osasungarri eta
eraginkorrari buruzko publizitate kanpainetara
bideratutako partidetan sartuta.
2018ko aurrekontuak, garraio arloan, garraio
publikoa hobetzearen alde egiten segitzen du,
hain zuzen urteko bidaiari bolumena handitzeko,
bai hiriarteko garraio-lineak, foru eskumeneko
errepideetan zeharrekoak, erabiltzen dituztenen
kasuan, bai MUGI sistemari atxikitako udalen hiri
garraioko zerbitzuak erabiltzen dituztenen
kasuan. Horretarako, dagoen eskaerari egokituko
zaio zerbitzua, zerbitzu gehiago jarriko da festa
egunetan, esaterako Gabonetan, Gabon
zaharretan eta festa berezietan, eta
ospitaletarako zerbitzua ere jarriko da
igandeetan.
Lurraldebus ez da eskatu ahalako garraio
zerbitzua, zerbitzu erregularra baizik.
Ez da aurreikusten
Ez da jasotzen Urola Kosta emakidako zerbitzu
baldintzak aldatzea. Lurraldebus-en eskaintza
behar beste egokitzen zaio egungo eskaera
errealari.
Garraioko emakiden autobus floten ezaugarriek
eraginkortasun eta efikazia irizpideei erantzuten
diete; horrenbestez, autobus mota desberdinak
daude, zerbitzua ematen dieten lineen
ezaugarrien arabera. Ildo horretatik, enpresa
emakidadunen flota autobus hibrido bitartez
berritzen joatearen alde egiten du Gipuzkoako
Foru Aldundiak. Izan ere horiexek dira, gaur
egun, bere ezaugarriak direla eta Lurraldebus-ek
ematen duen zerbitzuari ondoen egokitzen
zaizkionak.
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Lurraldebus ez da puntuala ia
inoiz, wifia ez da beharrezkoa.
Doako autobusak..
Autobusak orduro beharrean
ordu erdiro. Kendu batez. Beteko
dira
Garraio publikoa sustatzea eta
zigortzea ibilgailu pribatu
kutsatzaileen erabilera (barne
konbustioko ibilgailuak)
Mugatzea ibilgailu pribatuen
erabilera hirietan. Biztanle gehien
dituzten udalerrietan maila
kutsatzaileak aldian-aldian
neurtzea eta kutsadura ahalik eta
gehien mugatzeko neurriak
hartzea

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Bai

Bai

1.042.000 € zati
bat Lurraldebus
Gunearen sail
globaletik

Lurraldebus Gunearen kudeaketarako partidan
jasotzen da erabiltzailearen arretarako zerbitzua
egungo lanabesen bitartez, wifi bitartez
esaterako, hobetzea.

Bai

Bai

36.515.344 €
Sailean sartuta

Autobus zerbitzua egungo eskaera errealari
egokitzen zaio.

Ez

Ez

Ibilgailu pribatu kutsatzaileak erabiltzeagatiko
zigorra edo horien erabilera mugatzea ez dira
GFAren eskumen.

GARRAIO PUBLIKOA: PROPOSAMEN ESPEZIFIKOAK (109)
DEBA (30)
Autobus gehiago Donostiarantz
(Deba) (12)
Autobusa Debatik Donostiara
Bilbora (4)
Autobusen maiztasun handiagoa
Donostiara, baita asteburu eta
jaiegunetan ere (Deba) (4)
Deba-Azkoitia/ Azpeitia busak
hobetzea
Gaueko garraio publikoa
Debabarrenean sustatzea
Gauean trenak eta autobusak
jartzea (Debabarrena)
Debarako autobusen maiztasuna
areagotzea
Lurraldebus-eko zerbitzu gehiago
gauetan, astean zehar...
Debagoienan batez ere!
Deba eta Zarauzko garraioak ez
daude, ez bada egunez ordutik
ordura eta asteburuan gauez ezer
Garraioa Donostiatik Debara 12ak
arte gauekoak asteburuan
Garraio publikoa hobetzea
Donostialdearekin ordutegiak
handituz Debatik Donostiara
garraio publiko gehiago
Zuzeneko autobusa DonostiaDeba
Maiztasun handiagoa autobusean
Donostia-Deba eta Ondarroa
zuzen

Bai

-

Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.
Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.

Bai

-

-

Bai

-

-

Bai

-

-

Bai

-

-

Bai

-

-

Bai

-

-

Bai

-

-

Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.

Bai

-

-

Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.

Bai

-

-

Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.

Bai

-

-

Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.

Bai

-

-

Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.

Bai

-

-

Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.

Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.
Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.
Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.
Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.
Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

LOTURAK DONOSTIAREKIN (23)
Autobusaren maiztasun
handiagoa Donostiara (Mutriku)
(5)

Bai

-

-

Lurraldebusen linea berria,
Urnieta-Donostia, Amaratik sar
dadila (2)

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Donostiatik Irurara bus zuzena

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Autobus zuzena Donostiara.
Bestela autobus aldaketa IruraVillabona doan

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Udaran Donostia alderako
autobusen (zuzenak) ordutegia
mantentzea (Billabona)

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Handitzea Donostiarako autobus
zuzenen maiztasuna
asteburuetan (Villabona).

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Zizurkildik Donostiara ez dago
autobus zuzenik

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Donostia-Eskoriatza autobus
linea handitzea eta maiztasun
handiagoa izatea

Bai

-

-

Zumaia-Donostia ibilbideko
ordutegia zabaltzea 24ra arte
gutxienez asteburuan eta
lanegunetan

Bai

-

-

Autobusen maiztasun handiagoa
Hernani-Donostia

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Lurraldebus-en eskaintza behar beste egokitzen
zaio egungo eskaera errealari.
Urnieta eta Donostia arteko lotura bermatuta
dago gaur egun dauden lineekin. Gainera lanean
ari gara, RENFE-Aldiriak MUGI tarifa-sistemaren
barnean sar dadin eta herritarrek jaso ahal izan
ditzaten sistema horrek dauzkan deskontuak.
Irura eta Donostia arteko lotura bermatuta dago
gaur egun dauden lineekin. Gainera lanean ari
gara, RENFE-Aldiriak MUGI tarifa-sistemaren
barnean sar dadin eta herritarrek jaso ahal izan
ditzaten sistema horrek dauzkan deskontuak.
Irura eta Donostia arteko lotura bermatuta dago
gaur egun dauden lineekin. Gainera lanean ari
gara, RENFE-Aldiriak MUGI tarifa-sistemaren
barnean sar dadin eta herritarrek jaso ahal izan
ditzaten sistema horrek dauzkan deskontuak.
Zerbitzua unean-unean dagoen eskaera errealari
egokitzen zaio. Udan, garraio publikoaren
erabilera jaitsi egiten da, ikastetxeetarako
(unibertsitate eta institutuetarako) eta
lantokietarako jende fluxua murriztu egiten
delako.
Gaur egun, asteburuetan ez dago autobus
zuzenik Villabonatik Donostiara. Asteburuetan
ibiltzen den autobusa zenbait herritan geratzen
da. 2018ko Buruntzalderako lizitazio berrian,
proposatzen da Donostiarako autobus erdizuzenak, Tolosatik abiatu eta Villabonan
geratzen denak, asteburuetan ere zerbitzua
ematea.
Gaur egun zerbitzu erdi-zuzena dago
lanegunetan, eta Villabonan ere geratzen da.
Zizurkili ere zerbitzua ematen dio. 2018ko
Buruntzalderako lizitazio berrian, proposatzen da
Donostiarako autobus erdi-zuzena, Tolosatik
abiatzen dena, mantentzea eta asteburuetan ere
zerbitzua ematea.
Proposamen hau praktikara eramanez gero,
‘LUR-DG-07 Debagoiena-Hiriburuen artekoa’
emakidarako dagoen aurrekontuaren kargura
egin beharko litzateke.
Proposamen hau praktikara eramanez gero,
‘LUR-M-02 Debabarrena-Urola Kosta’
emakidarako dagoen aurrekontuaren kargura
egin beharko litzateke.
2018ko Buruntzaldeko lizitazio berriarekin
sendotu egingo da zerbitzua, eskualde osoan,
puntako orduetan, betiere linea bakoitzaren
erabilera erreala kontuan hartuta.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Garraio aukera gehiago egotea
herri txikietatik hirira. Adb: busa
Goierritik Donostiara.

Bai

-

-

Donostia-Oñati autobusa jartzea

Bai

-

-

Maiztasun gutxi Donostiara
(Mendaro)

Bai

-

-

Garraio publikoa maizago eta
Donostiara, Andoainera
zuzenean.

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Oiartzundik Donostiara
autobusak 3 ordu laurden
pasatzen dira

Bai

-

-

Pozten gara laster aldirikoen
geltokia izango dugulako
Astigarragan baina proposatzen
dizuet herria berriz ere
Donostiako ospitalearekin
konektatzea. Lehen A3 jarri zen
baina ez zuen funtzionatu zeren
langileok ezin genuen erabili,
zeren gure sarrera orduaren
ondoren iristen zen (07:50, 14:50,
21:50etarako aldaketa izan
genuen eta autobusa 08:00,
15:00, 22:00etan iristen zen).
Proposatzen dizuet linea batek
Hernani Astigarragarekin eta
Donostiako ospitalearekin
zirkuitu batean lotzea. Eta
ordutegia aukeratzean, hori
egokitu dadila langileen sarrera
eta irteera ordutegietara.
Autobus linea Irundik Donostiako
unibertsitate ospitalera eta
ONKOLOGIKOra 20, 30, 40
minutuan behin; izan ere, Irundik
ez dago komunikazio ona eta ia
goiz osoa behar da edozein
kontsulta egiteko, eta familia
ospitaleratuta baduzu askoz
gehiago zailtzen da.

Erantzuna

Gipuzkoako Lurralde Historikoko interkonexioa
bermatuta dago autobus emakiden,
garraiobideen eta horien artean zertzen diren
ibilgailu-aldaketen bitartez.
Donostia eta Oñati arteko lotura ibilgailu-aldaketa
bitartez dago bermatuta.
Proposamen hau praktikara eramanez gero,
‘LUR-DG-07 Debagoiena-Hiriburuen artekoa’
emakidarako dagoen aurrekontuaren kargura
egin beharko litzateke.
2017ko irailean jendaurrean jarri zen
Buruntzaldeko emakida berriaren aurreproiektua.
Gaur egun, proposamen honi erantzun ahal
izatearren, itxaron egin behar da, proiektua behin
betiko onartu eta emakida berria esleitu arte.
Gaur egun E02 linea, oro har, 20 minutuan behin
ateratzen da Oiartzundik lanegunetan, eta 30
minutuan behin igande eta jaiegunetan. Eta
unibertsitaterako E04 linea 60 minutuan behin
lanegunetan.

Bai

Bai

-

Astigarraga eta ospitale inguruaren arteko lotura
Lurraldebus-en zerbitzuarekiko doako ibilgailualdaketa bitartez egiten da Hernanitik, edo
Donostiako hiribus zerbitzuarekikoen bitartez.

Bai

-

-

Gaur egun lotura ibilgailu-aldaketa bitartez egiten
da, bai Donostiako hiribus zerbitzuekiko
aldaketez bai Errenteriatik Lurraldebus-en
lineetakoren batekin egin doako aldaketez.
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Lurraldebusen zuzenekoen
zerbitzua handitu dadila Donostia
eta Tolosa (Villabona) artean.
Zergatik ez dago zerbitzu hau
larunbat eta igandean? Nahiz eta
maiztasun txikiagoarekin izan
egon beharko lukete. Zeren jende
asko dago dituen mugak direla
eta trena erabili ezin duena. 45
edo 50 urtetik gora egin dugu lan
Askok ezin dugu Donostiara joan.

Forueskumena

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Bai

Zenbatekoa

Erantzuna

5.405.790€
Sailean sartuta

Gaur egun, asteburuetan ez dago autobus
zuzenik Villabonatik Donostiara. Asteburuetan
ibiltzen den autobusa zenbait herritan geratzen
da. 2018ko Buruntzalderako lizitazio berrian,
proposatzen da Donostiarako autobus erdizuzenak, Tolosatik abiatu eta Villabonan
geratzen denak, asteburuetan ere zerbitzua
ematea.

PROBINTZIARTEKO LOTURAK (19)
Handitzea Bilbo eta Gasteizerako
autobusen konexioak (2)
Autobus maiztasun gehiago
Lekeitiora (2)

Bai

-

-

Ez

-

-

Bai

-

-

Bai

-

-

Ez

-

-

Autobusa Eskoriatza-Bilbo

Bai

-

-

Autobusen ordutegi maiztasun
handiagoa bai Gipuzkoarako bai
Bizkairako

Bai

-

-

Autobusen maiztasun handiagoa
Bilborako lineetan (Arrasate)

Bai

-

-

Herrietatik hiriburuetarako
autobus linea bat ezartzea

Bai

-

-

Gipuzkoako herrietatik Bizkaia
eta Arabakoetarako konexioak
hobetzea.

Bai

-

-

Gasteiz eta Zumarragarako
autobusa falta da (Zumarraga)

Bai

-

-

Bus Bilbo-Bergara-Bilbo zuzen
maiztasun gehiago.

Bai

-

-

Garraio publikoa sustatu eta
Bizkaia eta Araba batzea.
Garraio publikoa hobetzea
Gasteizera eta maiztasuna
handitzea. Garraio publiko
gehiago eta zuzena Eibartik
Gasteizera
Autobus txartelak batu Bizkaia
eta Arabarekin

Bilbo eta Gasteizerako zerbitzua 00:00ak arte
luzatu da asteburuetan.
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik ezin
dizugu erantzun zehatza eman.
Bilbo eta Gasteizerako zerbitzua 00:00ak arte
luzatu da asteburuetan.
Eibar eta Gasteiz lotzen dituzten lineek,
konbinaturik, 30 minutuan behingo maiztasuna
ematen dute, oro har.
Bilbo eta Gasteizerako zerbitzua 00:00ak arte
luzatu da asteburuetan.
Eibar eta Gasteiz lotzen dituzten lineek,
konbinaturik, 30 minutuan behingo maiztasuna
ematen dute, oro har.
Gipuzkoako Foru Aldundia beste aldundiekin ari
da lanean zentzu horretan.
Eskoriatza-Bilbo lotura Arrasateko ibilgailualdaketaren bitartez bermatzen da.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumeneko
bakarrak Gipuzkoako hiriarteko autobus
zerbitzuak dira. Lurralde historikoaren
interkonexioa bermatzen da, garraioaren
erabilera errealaren datuen arabera.
Zerbitzua erabilera-datu errealetara egokitzen
da.
Lurralde historiko osoaren interkonexioa
bermatuta dago, Lurraldebus hiriarteko autobus
zerbitzuaren bitartez.
Egungo zerbitzuak lurralde historikoaren
interkonexioa bermatzen du, garraioaren
erabilera errealaren datuen arabera.
Gaur egun Zumarraga eta Gasteiz arteko lotura
Arrasateko ibilgailu-aldaketaren bitartez
bermatzen da. Eta Zumarraga eta Bilbo arteko
lotura Bergara, Arrasate edo Oñatiko ibilgailualdaketaren bitartez egiten da.
Proposamen hau praktikara eramanez gero,
‘LUR-DG-07 Debagoiena-Hiriburuen artekoa’
emakidarako dagoen aurrekontuaren kargura
egin beharko litzateke.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Garraio publiko gehiago jartzea:
Donostiara dauden bezala Bilbora
ere jartzea adibidez

Bai

-

-

Autobus zerbitzuak egungo eskaera errealari
egokitzen zaizkio.

-

Gaur egun 30 minutuan behin daude Bilborako
autobusak puntako orduetan. Gainera, abenduan
Bilborako zerbitzua 00:00ak arte luzatu zen
asteburuetan.

-

Gaur egun 30 minutuan behin daude Bilborako
autobusak puntako orduetan. Gainera, abenduan
Bilborako zerbitzua 00:00ak arte luzatu zen
asteburuetan.

Bizkaia aldera autobus ordutegia
zabaltzea. Bilbora behintzat,
autobusak jartzea
Lurraldebusek (kasu honetan
Pesa enpresak) Goierritik Bilbora
eskaintzen duen autobus
zerbitzua areagotzea eta
hobetzea (batez ere ostiral eta
igandeetan, eskaera gehien
dagoen momentua). Ez da
posible linea honek dituen
atzerapenak, luzapena (bi ordu)
eta arazoak. Ekonomikoki posible
izan daiteke bi egun hauetan
zuzeneko lineak ezartzea
(adibidez Beasain, Zumarraga eta
Bergaran geldialdiak eginez.
(Azpeitia) GASTEIZerako
komunikazio eskasa dugu.
Azpiegiturak, ahoa bete hortz
erabiltzen dugun honetan ezin
dugu barnealdean bizi garenok,
horrelako bizi-kalitate eskasa
eduki. GASTEIZera komunikazio
egokia behar dugu.* BILBOrako
zerbitzu zuzenik ere ez dugu.
Hemen ere egokitasun eskasa.
Aurreko hausnarketak ere balio
du honetarako. Unibertsitatera
joateko garraio publikoa
hobetzea, edozein herritatik eta
merkeagoa izatea. Gazteek ez
ditugulako diru-sarrerak.
"Nire buruari galdetzen nion
kontuan har ditzakezuen bi
zerbitzu hauek batzeak dakartzan
onurak: (1) Loiuko aireportutik
irteten den autobus zerbitzua
Donostian amaitzen da Zarautzen
geldialdia eginez (uste dut
egunean, zentzu bakoitzean, 1718 bidaia egiten direla) + (2)
Loiutik irteten den eta Eibarren
gelditu eta Oñatin amaitzen den
zerbitzua. (uste dut 6-6 bidaia
direla egunero zentzu
bakoitzean). Donostiara doan
autobusak Eibarren geldialdia
egingo balu (Zarautzen egiten
duen bezala), zerbitzua hobetuko

Bai

Bai

-

-

Bai

Autobus zerbitzuak egungo eskaera errealari
egokitzen zaizkio.

Bai

Autobus zerbitzuak egungo eskaera errealari
egokitzen zaizkio. Kasu zehatz honetan, Azpeitia
eta Gasteiz edo Bilbo arteko lotura Eibarko
doako ibilgailu-aldaketaren bitartez egiten da.

-

-
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Aurrekontuan
aurreikusita
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Erantzuna

litzatekeela Eibarrentzat eta
Gipuzkoa mendebalde
guztiarentzat. Zerbitzua
efizienteagoa izango litzateke
(Oñatin amaitzen den autobusa
hartu dut eta orduan 55 plazako
autobusean joan ginen 2
pertsona eta biok Eibarren jaitsi
ginen)."

ASTIGARRAGA (7)
Astigarraga-Donostia
autobusaren maiztasuna
areagotzea (4)

Bai

Bai

zehaztugabea

Astigarragaren kasuan, uste dut
komunikazio arazo handi bat
duela, Donostiara azkar,
erabateko inkomunikazioa
gainerako inguruekin.

Bai

Bai

zehaztugabea

Handitzea ospitale, Gros,
egoitzetarako autobusen
zerbitzua Astigarragatik

Bai

Bai

zehaztugabea

Astigarraga: Autobusen
maiztasuna ospitalera eta
unibertsitatera. Maiztasunak
areagotzea.

Bai

Bai

zehaztugabea

Zerbitzua eskaera errealari egokitzen zaio.
Zerbitzua eskaera errealari egokitzen zaio. Kasu
honetan, egungo zerbitzuekin eskaera bermatuta
dago. 2018ko Buruntzaldeko emakida
berriarekin, adibidez areagotu egiten da gaueko
zerbitzua, Andoainekiko loturari dagokionez.
Donostiako ospitale ingururako zerbitzua
bermatuta dago Donostiako hiribus
zerbitzuarekiko ibilgailu-aldaketa ohikoen
bitartez. Edo Hernanitiko doako ibilgailualdaketen bitartez. Gainera, emakida berriaren
bitartez igande eta jaiegunetan ere zerbitzua
eman nahi zaio ospitale inguruari.
Donostiako ospitale ingururako eta unibertsitate
ingururako zerbitzua bermatuta dago Donostiako
hiribus zerbitzuarekiko ibilgailu-aldaketa ohikoen
bitartez. Edo Hernanitiko doako ibilgailualdaketen bitartez.

ZARAUTZ (6)
Zarautzetik Azkoitiara doan
autobusaren parada bat jartzea
nahi dugu Monte Albertia parean.
Azkoitiatik datorrenean gelditzen
da atearen parean eta bietan nahi
genuke parada izan (2)
Zarautzetik Azkoitira doan línea
(UK03) Zarauzko Monte Albertian,
eskola aurrean geltoki bat egitea

Ez

-

-

Hiriguneen barnean geralekuak finkatzeko
eskumena udalei dagokie.

Ez

-

-

Hiriguneen barnean geralekuak finkatzeko
eskumena udalei dagokie.

Ikasleentzat autobusean
deskontu bereziak jartzea

Ez

-

-

Autobus konbinazio gehiago
egotea, esaterako, Zumarragatik
Zarautzera, ez baitago halakorik

Bai

-

-

Tarifa-politika Gipuzkoako Garraioaren Lurralde
Agintaritzaren (GGLA) barnean erabakitzen da.
Dena den, MUGI tarifa-sistemak deskontuak
egiten ditu jada, egindako bidaia kopuruaren
arabera.
Gipuzkoako Lurralde Historikoaren lotura
bermatuta dago, bai autobus zuzenen bitartez
bai beharrezko ibilgailu-aldaketen bitartez.
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Garraio publikoak Zarauztik
Goierrialderantz

Bai

-

-

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren lotura
bermatuta dago, bai autobus zuzenen bitartez
bai beharrezko ibilgailu-aldaketen bitartez.

EIBAR (5)
Garraioa hobetzea Madrilgo
aireporturako Eibartik
Garraioa Eibartik Elorriora, ez
baitago
Urola Kosta eta Deba aldea
komunikatuko dituzten
autobusak
(Eibar/Bergara/Arrasate)
Mutrikutik Eibarrera autobus
zuzen bat egotea (ez sartzea ez
Debara eta Mendarora)
Eibarko biztanle bezala,
Donostiarantz hartu beharreko
noranzkoak ahalbidetu.
Errazagoa eta merkeagoa da
Bilbora joatea hartzen den
ibilgailu mota zein den berdin
izanda

Madrilerako errepidezko hiriarteko bidaiarigarraio zerbitzua ez da foru eskumenekoa.
Eibar eta Elorrio arteko lotura bermatuta dago,
dagozkion ibilgailu-aldaketen bitartez.

Ez

Ez

Bai

Ez

Bai

Ez

Badira eskualde biak lotzen dituzten lineak,
esaterako DG05 linea.

Bai

Ez

Udalerrien arteko loturek ahalik eta
eraginkorrenak izan behar dute. Horregatik, linea
bakoitzak zenbait udalerri lotzen ditu.

Bai

Ez

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren lotura
bermatuta dago, bai autobus zuzenen bitartez
bai beharrezko ibilgailu-aldaketen bitartez.

OÑATI – ARRASATE (4)
Lurraldebus: gauetako ordutegi
zabalagoa: Oñati-Arrasate/
Arrasate-Oñati
Ordutegi maiztasuna arratsaldean
instituturako eta autobus
handiagoa (Arrasate)
Oñatitik bai Arrasatera edo bai
Bergarara autobus zerbitzua
areagotzea
Nire ustez, Arrasateko autobus
geltokia berritu beharko litzakete.
Handiagoa egin, markesina
berriak jarri, jesarlekuak eta panel
informatiboak jarri, autobusen
ordutegiarekin. Alegia, Arrasatek
autobus geltoki eraberritua eduki
beharko luke.

Bai

-

-

Autobus zerbitzua egungo eskaera errealari
egokitzen zaio.

Bai

-

-

Autobus zerbitzua egungo eskaera errealari
egokitzen zaio.

Bai

-

-

Autobus zerbitzua egungo eskaera errealari
egokitzen zaio.

Markesinak berritzea ez da foru eskumenekoa,
udal eskumenekoa baizik.

Ez

ELGETA (3)
Elgeta txarto komunikazio txarrak

Bai

-

-

Autobus gehiago Bergaratik
Elgetara

Bai

-

-

Elgetak ez dauka garraiorik
inguruko herrietara.

Bai

-

-

Autobus zerbitzua egungo eskaera errealari
egokitzen zaio.
Autobus zerbitzua egungo eskaera errealari
egokitzen zaio.
Elgeta eta inguruko herrien arteko lotura
bermatuta dago, DB01, DG20E eta DO03 lineen
bitartez.

LEGORRETA (2)
Garraioa Tolosara (Legorretatik)
autobusean (2).

Bai

-

-

Tolosa eta Legorreta arteko lotura bermatuta
dago, aldiriko trenbidezko garraioaren bitartez.
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GOIERRI (2)
Goierrialdeko autobus publikoen
sistema hobetzea (oso
inpuntualak dira).
Garraio publikoari dagokionez,
goierri zonaldeko autobus
puntualagoak jarri eta gaueko
zerbitzu gehiago jarri.

Bai

-

-

Puntualtasuna ez dago GFAren mendean,
gidariaren lanaren mendean baizik.

Bai

-

-

Autobus zerbitzua dagoen eskaera errealari
egokitzen zaio, eta puntualtasuna ez dago
GFAren mendean, gidariaren lanaren mendean
baizik.

-

Autobusarentzako geralekuak finkatzea ez da
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasuneko
eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren
eskumena, udalena baizik.

-

Autobusarentzako geralekuak finkatzea ez da
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Mugikortasuneko
eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren
eskumena, udalena baizik.

ESKORIATZA (2)
Autobus geralekuak ezartzea
Gasteizera doan linearako
(Eskoriatza)
Autobus geltokiak Almenen
(onartezina da garraio pribatua
ordaindu beharra, dagoen garraio
publikoa kontuan izanda)
(Eskoriatza)

Ez

Ez

-

-

ASTEASU (2)

Autobusen maiztasun handiagoa
Asteasutik.

Bai

Bai

-

Garraio publikoa asteburuetan ez
dago asko Asteasun gazteak
mugitzeko.

Bai

Ez

-

Gaur egun Asteasuri zerbitzua ematen dioten 3
linea daude: 1 erregularra, TO07, egunean 14
zerbitzu ematen dituena; eta 2 eskaeraren
arabera, TO08 egunean 10 zerbitzurekin, eta
TO27E egunean 10 zerbitzurekin. Udalerrian
dagoen eskaera erreala bermatuta dago.
00:30etik aurrera orduero 3 zerbitzu daude
Tolosarekin lotzeko, eta Tolosatiko beste 3
zerbitzu, itzultzeko.

ANDOAIN (2)

Autobusen maiztasun handiagoa
Andoainera.

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Hernanitik Andoainera gaueko
autobusak jartzea

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Buruntzaldeko autobus emakida berriarekin
Andoainek, zerbitzu kopuru berberarekin, jaso
egingo du Lasarte-Oria Donostiarekin lotzeko
abian jarriko den hobekuntzaren onura –tarte
horrek hartzen ditu linea horretako (T5)
mugimenduetatik % 70–; horrela, Andoaingo
herritarrek espazio handiagoa izango dute
autobusa hartzen dutenean, eta horrenbestez ez
dute autobusa galduko ibilgailua beteta
dagoelako. Gainera, gaueko linea gehigarria
izango du Andoain Urumearen haraneko
udalerriekin (Urnieta, Hernani, Astigarraga)
lotzeko.
Buruntzaldeko autobus emakida berriarekin
Andoainek gaueko linea gehigarria izango du
Andoain Urumearen haraneko udalerriekin
(Urnieta, Hernani, Astigarraga) lotzeko. Eskaera
hau kontuan hartuko da.

LEZO (2)
Maiztasun handiagoa ospitalera
asteburuan (Lezo)

Bai

-

-

E03 lineak ordubeteko maiztasuna dauka
egunean; horrekin zerbitzua bermatuta dago eta
eskaera erreala estaltzen du. Gainera, 2017ko
abenduaz geroztik zerbitzuak jarri dira igande eta
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Iruneranzko autobusaren
maiztasuna areagotzea (Lezo)

(Azpeitia) Autobus maiztasun
gehiago: Tolosa, Beasain..
(Donostiara ondo) (2)
Autobusen zerbitzu gehiago,
Arrasatetik beteta etortzen dira
(Bergara) (2)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

asteburuetan. Beraz, eskaera hau dagoeneko
kontuan hartua izan da.
Zerbitzua eskaerari egokituta dago, puntako
orduetan 30 minutuan behin autobusa baitago
Bai
Errenteriatik eta hori, ibilgailu-aldaketa bitartez,
Lezorekin lotzen baita.
BESTE PROPOSAMEN ESPEZIFIKO BATZUK (25)
Bai

-

-

Bai

-

-

Anoetatik Tolosara komunikazio
txarrak daude.

Bai

-

-

Autobus gehiago Aretxabaletara

Bai

-

-

Autobusen gaueko zerbitzua
asteburuan (Tolosa)

Bai

-

-

Autobus maiztasun gehiago
Donibanetik Errenteriara

Bai

-

-

Autobusen maiztasun handiagoa
Zumaia-Azkoitia.

Bai

-

-

Bai

Ez

Bai

-

-

Bai

-

-

Ez

-

-

Ez

Ez

-

Zona batzuetako garraio publikoa
hobetu Azpeitia-Tolosa

Bai

-

-

Urnieta-Lasarte autobus linea

Bai

Bai

-

Garraio publikoak AstigarragatikOiartzunera ipintzea.

Bai

Ez

-

Autobusa Donostiara gehiago eta
Ondarroa
Autobusak zapatuetan gehiago.
(Azkoitira adibidez)
Maiztasun handiagoa jartzea
ibilbideari (Aian zirkuitua aldatu:
ordutegia)
Auzo urrunduetara joango diren
autobusak (Legazpi)
Autobusak Hondarribitik
Hondarribiko aireportura.

Erantzuna

Lurralde historikoko loturak bermatuta daude,
egungo eskaera errealaren arabera.
DG10 linea berriak 30 minutuan behingo
maiztasuna du, eta 2 udalerrien artean dagoen
mugikortasun erreala bermatzen du.
Loturak bermatuta daude eskaeraren araberako
TO20E linearekin, joateko 8 zerbitzu eta
itzultzeko beste 8 baititu lanegunetan; eta TO07
linearekin, joateko 14 zerbitzu eta itzultzeko
beste 14 baititu lanegunetan.
Lurralde historikoko loturak bermatuta daude,
egungo eskaera errealaren arabera.
Dagoeneko bada Tolosa eta Donostia orduan
behin lotzen dituen gaueko zerbitzua, eta baita
Tolosa eta inguruko herriak lotzen dituzten beste
linea batzuk ere.
Badira dagoeneko 2 udalerrien arteko lotura
bermatzen duten 2 linea: E01 linea, 20 minutuan
behingo maiztasunarekin, eta E03 linea, 60
minutuan behingo maiztasunarekin.
UK06 linea dagoen eskaera errealari egokitzen
zaio, eta 60 minutuan behingo zerbitzua
bermatzen du.
Ez da zerbitzua handitzerik aurreikusten, egungo
zerbitzuak erantzuten baitio eskaera errealari.
Ez da zerbitzua handitzerik aurreikusten, egungo
zerbitzuak erantzuten baitio eskaera errealari.
Ez da zerbitzua handitzerik aurreikusten, egungo
zerbitzuak erantzuten baitio eskaera errealari.
Hiri mugikortasuna udal eskumena da, ez foru
eskumena.
Udal eskumeneko hiri garraio zerbitzua izango
litzateke.
Azpeitia eta Tolosa arteko lotura bermatuta dago,
eta egungo eskaerari egokituta, UK04 eta TO05
lineen artean Albizturren egiten den ibilgailualdaketarekin.
Urnieta eta Lasarte-Oria arteko lotura bermatuta
dago, Andoainen T2, T3 eta T5 lineetako
edozeinekin ibilgailu-aldaketa eginda. Edo
Hernanin T6 linearekin ibilgailu-aldaketa eginda.
Neurri hori ez da aurreikusten.
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Hernanitik Andoainera gaueko
garraioa
Autobus gehiago herrietan.
Andoain, Urnieta, Hernani,
Astigarraga, Oiartzun adibidez
Usurbilek ordutegi maiztasun
gutxi du garraio publikoan
(puntako orduetatik eta
asteburuetatik kanpo)
Autobus zuzena Zegama Beasain
(trena hartzeko bestela ezin da
hartu) edo bus ordutegia moldatu
trena hartzeko.
Garraio publikoak: Elgoibar toki
estrategikoan egonda, geltoki,
ordutegi... hobeak
Urola Erdialdeko herriak hobeto
komunikatzea beste herriekin; bai
autobus zerbitzuak herri
berrietara jarriz edota trenbideak
eraiki beste herriekin lotuz.
"Mendaro, Eibar eta Gasteiz
arteko garraio publikoaren
erabiltzailea naiz eta uste dut
Maltzagan geldialdi bat egitea
San Prudentzion bezala autobusaldaketa bezala, asko hobetuko
lukeela zerbitzua. Aukera hau
baliatzen dut OSO
ARRISKUTSUAK diren zenbait
geralekuri buruzko kexa bat
jartzeko, esaterako, Azpilgoetako
(Mendaro) geralekua Debarako
noranzkoan.
"Pasai San Pedro-San Juan:
autobusa-txalupa lotura. Gaur
egun Pasai San Pedrora iristen
diren autobusak Esnabide kaleko
biribilgunean dute amaiera,
Donibanera doan txalupa hartzen
den tokitik 500 metrora.
Proposamena autobusak Torreko
plazaraino iristea da, bertan
buelta eman dezaten
Elantxobekoa bezalako sistema
bati esker
(https://www.youtube.com/watch
?v=kojZdNrB_RA). Hala,
Donibaneko herritarrek aukera
handiagoak lituzkete garraio
publikoa hartzeko, txalupa hartu

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Buruntzaldeko autobus emakida berriarekin
Andoainek gaueko linea gehigarria izango du
Andoain Urumearen haraneko udalerriekin
(Urnieta, Hernani, Astigarraga) lotzeko. Eskaera
hau kontuan hartuko da.
Autobus bidezko hiriarteko garraio zerbitzua
bermatuta dago, eta egungo eskaera errealari
egokituta.

Bai

Bai

5.405.790€
Sailean sartuta

Bai

Bai

zehaztugabea

Bai

Bai

-

Ez da zerbitzu aldaketarik aurreikusten, egungo
zerbitzuak erantzuten baitio eskaera errealari.

Bai

-

-

Gaur egun bada Zegama eta Beasaingo RENFE
geltokiaren arteko lotura bermatzen duen linea
bat, lanegunetan 24 zerbitzu ematen baititu
Zegamatik GO01 linean.

Bai

-

-

Ez da zerbitzu aldaketarik aurreikusten, egungo
zerbitzuak erantzuten baitio eskaera errealari.

Ez

-

-

Trenbideak eraikitzea ez da Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eskumena.

En parte

Gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiak
departamentu arteko lantalde bat sortu du,
geraleku arriskutsuen gaia aztertzeko.
Geralekuak finkatzea ez da Mugikortasuneko eta
Lurralde Antolaketako Departamentuaren
eginkizuna.

En parte

Pasaiako Txalupa sartzea ez da Foru
Aldundiaren eskumena. Autobusaren ibilbideari
dagokionez, gaur egun Torreko plazan ez dira
betetzen autobusak maniobra egin ahal izateko
distantzia-baldintzak.

-

-
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eta zuzenean autobusa hartzeko
aukera luketelako, DonostiaErrenteria-Donibane linea luzea
baino azkarrago. Erabaki honek
autobusa gerturatzen du gainera
Torreko Plaza inguruko
bizilagunei San Pedro-San Juan
txalupa Mugi sistemaren barruan
sartzea proposatzen da ere,
doako ontzi aldaketa eskainiz
autobusetik aldaketa egiten
dutenei."

MUGI TXARTELA ETA GARRAIOAREN KOSTUA (76)
Garraioa merkatzea: Billetea
/garraio publikoaren prezioa
jaistea; Mugiren kostua jaistea Deskontu gehiago Mugi
txartelerako (35)

Ez

Bai

36.515.344 €
Sailean sartuta

Ikasleentzat autobusean
deskontu bereziak (9)

Ez

Ez

Garraioaren txartelak batzea (3)

Ez

Bai

1.310.000 €
parte bat
GGLAra doa.

Garraio publikoa diruz laguntzea
(2)

Bai

Bai

36.515.344 €
Sailean sartuta

Hileko bonu berri bat egitea
Gipuzkoa osorako – Hileko Mugi
(2)

Ez

Ez

Hainbat garraio hartzen dituen
eta benetan erakargarria den
tarifa laua autoaren erabilera
saihesteko. MUGI txartelaren
estaldurak zabaltzea. Garraio
gehiago atxikitzea txartelari (2)

Ez

Ez

MUGI sistemak dagoeneko hileko deskontu
handiak planteatzen ditu lehen bidaiatik beretik,
eta deskontu hori handitzen joaten da hilean
zehar MUGI txartela erabili ahala.
Justuago iritzita, zenbait kolektibo (gazteak,
soziala, helduak eta desgaituak) bereizten dituen
deskontu sistema batera jo da. Gainera, eta
osagarri gisa, MUGI sistemak dagoeneko hileko
deskontu handiak planteatzen ditu lehen bidaiatik
beretik, eta deskontu hori handitzen joaten da
hilean zehar MUGI txartela erabili ahala.
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.
2017ko aurrekontuak, garraio arloan, garraio
publikoa hobetzearen alde egiten segitzen du,
hain zuzen urteko bidaiari bolumena handitzeko,
bai hiriarteko garraio-lineak, foru eskumeneko
errepideetan zeharrekoak, erabiltzen dituztenen
kasuan, bai MUGI sistemari atxikitako udalen hiri
garraioko zerbitzuak erabiltzen dituztenen
kasuan.
MUGI sistemak dagoeneko hileko deskontu
handiak planteatzen ditu lehen bidaiatik beretik,
eta deskontu hori handitzen joaten da hilean
zehar MUGI txartela erabili ahala.
Ez da aurreikusten Mugi txartelaren tarifapolitikaren aldaketarik, ezta hilabeteko
iraupenerako txartelik ere. Garraiobide gehiago
atxikitzeari dagokionez, Gipuzkoako Garraioaren
Lurralde Agintaritza horretarako ari da lanean.
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1.310.000 €
parte bat
GGLAra doa

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.
Justuago iritzita, zenbait kolektibo (gazteak,
soziala, helduak eta desgaituak) bereizten dituen
deskontu sistema batera jo da. Gainera, eta
osagarri gisa, MUGI sistemak dagoeneko hileko
deskontu handiak planteatzen ditu lehen bidaiatik
beretik, eta deskontu hori handitzen joaten da
hilean zehar MUGI txartela erabili ahala.
Bestetik, 2017ko urtearen amaiera aldean luzatu
egin zen haurrek doan bidaiatzeko adina, 6 urte
arte zehazki.

Garraio publikoaren txartelen
erabilera batzea 3 probintzietan.

Ez

Bai

Diru laguntzak umeen garraio
publikoan (Lurraldebus, Renfe
eta abar)

Ez

Ez

Ez

Ez

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak
erabaki du 2018an MUGI txartela erabiltzen den
zatietarako deskontuak handiagoak izatea.

Ez

Ez

Oraingoz ez da aurreikusten Mugi txartelaren
tarifa-politikaren aldaketarik.

Garraio publikoa Mugi txartelaren
prezioak Renfe trenetan lortu

Ez

Bai

MUGI txartelak Renfe eta beste
zerbitzuentzako erabili ahal izatea

Ez

Bai

Ez

Bai

Mugi txarteleko deskontu
minimoa mantentzea, eta ez hila
hasieran berriz aurreneko
preziora igotzea
Mugi txarteleko deskontua urte
osoko izatea eta ez hilabetekoa

MUGI hileko txartela edo
hobarien berrantolaketa. Renfe
Mugi pertsonalean sartu.
Garraio eskuragarria Loiuko
aireporturantz. Lotsagarria da 17
euro kostatzea, Bilbora 7 euro
gutxiago balio baitu.
Garraio txartelerako baremo
berria kentzea 65 urtetik
gorakoentzat
Azkoitia-Donostia “autobus
gipuzkoana” zerbitzuko prezioak
jaistea.
Lurraldebus zerbitzua Goierrin
eraginkorragoa izatea, hau da,
autobusen ordutegiak Renfeko
ordutegiarekin bat egitea. Renfe
MUGI txartelarekin erabili ahal
izatea. Lurraldebuseko prezioak
jaistea.
Autobusak merkeagoa izan
beharko luke. Asko, taxian
mugitzen gara, sarritan
merkeagoa ateratzen delako

1.310.000 €
parte bat
GGLAra doa
1.310.000 €
parte bat
GGLAra doa
1.310.000 €
parte bat
GGLAra doa

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
horretarako ari da lanean.
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
horretarako ari da lanean.
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
horretarako ari da lanean.
Oraingoz ez da tarifa-aldaketarik aurreikusten.
Prezioa markatzen duena udalerriak lotzeko linea
erregularra ez izatea da, aparteko zerbitzua da
eta.
Oraingoz ez da tarifa-aldaketarik aurreikusten.
Justuago iritzita, zenbait kolektibo (gazteak,
soziala, helduak eta desgaituak) bereizten dituen
deskontu sistema batera jo da.

Bai

Ez

Ez

Ez

Ez

Ez

Ez da tarifa-aldaketarik aurreikusten.

Ez

Ez

Goierriko zerbitzuak RENFEren ordutegiei ahalik
eta gehien egokitzeko ahalegina egiten da, baina
zenbait udalerriri zerbitzua eman behar zaie.
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
lanean ari da, Mugi txartela Renfen ere erabili
ahal izateko. Prezio jaitsierari dagokionez,
oraingoz ez da tarifa-aldaketarik aurreikusten.

Ez

Ez

Ez da tarifa-aldaketarik aurreikusten.
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garraio publikoa baino; gauean
behintzat hala da
Nire ustez topoetan bidaiatzeko
prezioa oso garestia da. Mugi
txartela behin etxean ahaztuz
gero, unibertsitatera etorri eta
joateko 5 euro ordaindu behar
dira (Irundik Donostiara) eta
gehiegi iruditzen zait.

Zumarragatik Zarautzera busa
izatea. Zumarra-Urretxun Mugiko
txartela kargatzeko gune gehiago
izatea.

Interesgarria izango litzateke
Mugi NFC aplikazio bat ezartzea
Smartphone bidez errazago
kargatzeko.
Garraio publikoa (mugi txartela)
Euskal Herrian zehar erabiltzeko
beharrezkoa diren
hitzarmen/akordioak egitea
behingoz: hara eta hona ibiltzen
garenok asko eskertuko genuke
patrikan 20 txartela desberdin
izateko beharra izango ez
bagenu.

Eusko Jaurlaritzaren, Euskotren-en, eskumena
da.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko loturak
bermatuta daude, eta egungo eskaera errealari
egokituta. Mugi txartelak kargatzeko sare zabal
samarra badago. Horrek Kutxabank-en
kutxazainetan ematen du zerbitzua Kutxabanken txartelik eduki beharrik gabe, eta baita
kargatze-makinetan, kioskoetan, estankoetan eta
liburu-dendetan ere; gainera, internet bitartez ere
egin daiteke, Mugi-ren app-aren bitartez, etab.

Ez

Ez

Ez

Ez

Bai

MUGIren app-aren bitartez dagoeneko kargatu
daiteke txartela.

1.310.000 €
parte bat
GGLAra doa

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
horretarako ari da lanean.

Mugi txartela: adingabeek eta
lanera ez doazenek kuota finko
bat eduki beharko lukete.
Ikasketak egitera doan haur baten
"zerbitzu publikoaren" kostuak ez
luke izan behar horrenbestekoa.
Proposamena: kuota finko bat
(autopista) eta hortik aurrera
doan

Ez

Ez

Justuago iritzita, zenbait kolektibo (gazteak,
soziala, helduak eta desgaituak) bereizten dituen
deskontu sistema batera jo da. Gainera, eta
osagarri gisa, MUGI sistemak dagoeneko hileko
deskontu handiak planteatzen ditu lehen bidaiatik
beretik, eta deskontu hori handitzen joaten da
hilean zehar MUGI txartela erabili ahala.
Bestetik, 2017ko urtearen amaiera aldean luzatu
egin zen haurrek doan bidaiatzeko adina, 6 urte
arte zehazki.

Garraio publikoa merkeagoa
izatea (Elgoibar-Azpeitia 2,45 €
adibidez)

Ez

Ez

Ez da tarifa-aldaketarik aurreikusten.

Ez

Justuago iritzita, zenbait kolektibo (gazteak,
soziala, helduak eta desgaituak) bereizten dituen
deskontu sistema batera jo da. Gainera, eta
osagarri gisa, MUGI sistemak dagoeneko hileko
deskontu handiak planteatzen ditu lehen bidaiatik
beretik, eta deskontu hori handitzen joaten da
hilean zehar MUGI txartela erabili ahala.
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak

Diruz laguntzea garraio publikoa
pentsiodunei eta erretiratuei
(0,38tik 0,85era pasatu digute)

Ez
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erabaki du 2018an MUGI txartela erabiltzen den
zatietarako deskontuak handiagoak izatea.
"Interesgarria izango litzateke
garraio publikoko txartelen
prezioa jaistea gazteentzat.
Garraio publikoa funtsezkoa da
gazteen egunerokotasunerako,
gurasoen mende baitaude beren
diru sarreretarako eta ez da
justua soilik % 14ko hobaria
jasotzea Mugi sisteman.
Areagotzea gazteentzako
hobariak garraio publikoan, edo
tarifa lau gisa funtzionatuko
duten hileko bonu ekonomikoak
sortzea, beste lurralde batzuetan
gertatzen den bezala, esaterako,
Bizkaian. Era berean, familiaren
errenta bezalako alderdiak hartu
beharko lirateke pentsiodunei
edo familia ugariei hobariak
emateko orduan.
"Proposamen bat zehaztea zaila
da eta ez da oso erraza nire iritzia
argi era garbi azaltzea.
Orokorrean gustura nago gure
diruarekin egin denarekin. Gizarte
zerbitzuetan edota ekonomia
sustapenean ez dut
ezberdintasunik ikusi (ez baitut
beharrik ikusi) baina bertan
aurrerapausoak ematea
beharrezkoa da denontzat eta
denok antzematen dugu. Niri
dagokionez, garraio publikoaren
kontsumitzaile bezala bai ikusi
dudala aurrerapenak, batez ERE
herri txikietako konexioetan eta
maiztasunean. Prezioari
dagokionez altua da eta
kontsumitzaileak hau ez
erabiltzeko arrazoi nagusienetako
bat da. Nik egunero autobusa
hartzen dut eta Mugi txartelari
esker asko aurrezten dudalakoan
nago;hala ERE, gero eta
gehiagotan ibiliz gero deskontu
modukoak ematen dituzte. Oso
gutxitan ikusten da hori, hilabete
bukaeran ikusten dut prezioaren
beherakada hori. Beraz deskontu
hau erraztea gustatuko litzaidake,

Ez

Justuago iritzita, zenbait kolektibo (gazteak,
soziala, helduak eta desgaituak) bereizten dituen
deskontu sistema batera jo da. Osgarri gisa,
MUGI sistemak dagoeneko hileko deskontu
handiak planteatzen ditu lehen bidaiatik beretik,
eta deskontu hori handitzen joaten da hilean
zehar MUGI txartela erabili ahala. Gipuzkoako
Garraioaren Lurralde Agintaritzak erabaki du
2018an MUGI txartela erabiltzen den zatietarako
deskontuak handiagoak izatea.

Ez

Ez

Justuago iritzita, zenbait kolektibo (gazteak,
soziala, helduak eta desgaituak) bereizten dituen
deskontu sistema batera jo da. Osgarri gisa,
MUGI sistemak dagoeneko hileko deskontu
handiak planteatzen ditu lehen bidaiatik beretik,
eta deskontu hori handitzen joaten da hilean
zehar MUGI txartela erabili ahala. Hobariak
handitzeari dagokionez, ez da politika-aldaketarik
aurreikusten.

Ez

Ez

Ez da tarifa-aldaketarik aurreikusten.

Ez
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orokortasunean prezioen
jaitsiera."
Garraio publikoan lan egiten
jarraitzea. 6 urteko nire seme
anoetarrak Tolosan ikasten du
eta hilean 90 eurotik gora
ordaintzen ditu Renfeko
abonuarengatik 2,5 km-ko
distantzia bat egiteko. Zergatik?
Zeren heldu baten prezioa
ordaintzera behartzen dute eta
bakarrik bidaiatzea debekatu
diote; beraz, bere hileko abonuaz
gain laguntzailearena ere
ordaindu behar dugu.
Laburbilduz, haur hauek trenez
bidaiatzeagatik zigortzen dituzte
eta ez dago beste aukerarik,
zeren Lurraldebuseko autobusak
ez dira orduan iristen. Egoera
tamalgarria da. Haurrek ikasteko
bidaiatzen dute.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
lanean ari da, Mugi txartela Renfen ere erabili
ahal izateko. MUGI tarifa-sistemaren barnean,
2018rako luzatu egin da haurrek doan
bidaiatzeko adina, 6 urte arte zehazki.

Ez

IRISGARRITASUNA GARRAIOAN (7)

Garraio irisgarritasuna
dibertsitate funtzionala duten
pertsonentzat (6)

Bai

Bai

Autobus guztiak arrapala eta
ainguratzeak prest edukitzea

Bai

Bai

Lurraldebus-en autobusetan irisgarritasuna
bermatuta dago. Gainera, 2017an zehar soinu
bidezko abisuak jarri ditugu martxan, ikusmen
arazoak dituzten pertsonen irisgarritasuna
ahalbidetzearren, eta 2018an zehar jarraitu
egingo dugu garraio publikoko irisgarritasunaren
arloko politikak garatzen.
Lurraldebus-en autobusetan irisgarritasuna
bermatuta dago. Gainera, 2017an zehar soinu
bidezko abisuak jarri ditugu martxan, ikusmen
arazoak dituzten pertsonen irisgarritasuna
ahalbidetzearren, eta 2018an zehar jarraitu
egingo dugu garraio publikoko irisgarritasunaren
arloko politikak garatzen.

GARRAIO PUBLIKOARI BURUZKO BESTE PROPOSAMEN BATZUK (19)
Egungo emakidetako batzuetan dagoeneko
Mikrobusak jarri herri txikietan
Bai
Ez
jasotzen da zerbitzu batzuk mikrobus bitartez
emateko aukera.
Garraio zerbitzuak hobeto
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
Bai
Ez
koordinatzea
horretarako ari da lanean.
Errepidezko bidaiari-garraiora bideratutako
Mugikortasuna: Bizikletaren
partidez gain (35.515.344 €), 110 “Bizikleta
erabilera, intermodalitatea,
Bai
Bai
zehaztugabea
bideak” aurrekontu programan badira bizikletaren
garraio publiko berdea eta autoa
erabilera sustatzeko partidak (170.000 €) eta
partekatzea
bidegorriak eraikitzekoak (5.796.080 €).
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Garraio publiko erakargarria

Bai

Bai

39.585.972 €

Etxeko animaliak garraio
publikoan sartzeko aukera
ematea

Bai

Ez

0

Eraginkorra eta duina den garraio
publiko herritarra

Bai

Bai

39.585.972 €

Erantzuna

Aurrekontuko 100 “Garraioaren antolaketa”
programak, 39.585.972 euroz hornituak, garraio
publikoaren erabilera sustatu nahi du; horrek
eskatzen du gero eta erakargarriago, duin eta
lehiakorragoa egitea.
GGLAren barruan dauden administrazioen
eremuan Bidaiarien Errepide Bidezko Garraio
Zerbitzuak Harmonizatzeko Erregelamenduko
21. artikuluak aukera ematen du etxeko
animaliekin autobusetan sartzeko.
Aurrekontuko 100 “Garraioaren antolaketa”
programak, 39.585.972 euroz hornituak, garraio
publikoaren erabilera sustatu nahi du; horrek
eskatzen du gero eta erakargarriago, duin eta
lehiakorragoa egitea.

Garraio publikoko bidaiariekiko
arreta hobetzea

Bai

Bai

1.042.000 € zati
bat Lurraldebus
Gunearen sail
globaletik

Garraio publikoa erabiltzeko
sustapen kanpainak

Bai

Bai

zehaztugabea

Ez

-

-

Ekitaldi guztietan zehar garatzen dira garraio
publikoa bere alderdi guztietan sustatzeko
kanpainak.
-

Ez

-

-

-

Bai

Ez

0

-

Bai

Ez

0

-

Ez

0

0

Horrelakoak jartzea ez da GFAren eskumena.

Ez

0

0

Bus geltokia arriskutsua da
(Bergara)

Bai

Bai

-

Garraio publikoa: errentagarria ez
den eta beste garraio publiko
batzuei (taxiak) kalte egiten dien
autobus bat dago Mutrikutik
Zumaiara

Bai

-

-

Horrelakoak jartzean udal eskumena da.
Gaur egun azterketa bat egiten ari da geralekuen
arriskugarritasunari buruz. Horren ondotik,
geralekuetako arrisku egoerak konpontzeari
ekingo zaio.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskumena du, eta
betekizuna halaber, errepidezko hiriarteko
garraio kolektibo zerbitzua eskaintzeko, eta
zerbitzu bat emateko edo emateari uzteko unean
ez du errentagarritasuna kontuan hartzen. Beraz,
ez da zerbitzu hori kentzea aurreikusten.

Iruzurra: bidaiarien garraio
enpresek ez dituzte betetzen
Espainiako eta Europako
araudiak, zeren ez dituzte egiten
derrigorrezkoak diren
atsedenerako ordu eta egunak.
Soilik enpresan egiazta daiteke.

Ez

Ez

-

Zorionak garraio publikoa.
Autobusa komunikazio txarrak
eta gazteak.
Autobusak ez daude prest
skuterrak sartzeko. Ez dira
sartzen eta ez daukate
ainguratzerik.
Lurraldebuseko autobus
artikulatuak soinu gutxiago
ateratzea. Izugarrizkoa ateratzen
dute
Matxariako autobusen geltokia.
Noizko?
Markesina gehiago Pasaian

Lurraldebus Gunearen kudeaketarako partidan
jasotzen da erabiltzailearen arretarako zerbitzua
egungo lanabesen bitartez hobetzea.

Lanaren antolaketa enpresa esleipendunen
ardura da.
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jaisten. Autobuseko arrapala
atzeko atean jarri errazago
irteteko
Irungo Behobia auzoa OarsoDonostialdeko herriekin eta batez
ere Donostiarekin lotuko lukeen
autobus linea bat sortu, edo
egungo E26 linea Behobiara
luzatu. Bide batez Ficobako
ingurua ere lotzea proposatuko
nuke, batez ere bertan azoka edo
ikuskizun jendetsuak antolatzen
direnean

Forueskumena

Ez

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

-

Arrapalaren eginkizuna zailtasunak dauzkaten
herritarrek garraio publikora iritsi ahal izatea
bermatzea da; ez da autobusera igotzeko
denborak hobetzeko tresna bat.

Ez

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena
lurraldea hiriz hiri lotzea da, hau da, herrien
arteko loturak zertzea. Hiri barruko mugimenduak
udal eskumena dira. Beraz, Behobia auzoa eta
Lurraldebus-en lineak lotzea ez da foru
eskumenekoa.

Ez

2. BIDEGORRIAK (202)

PROPOSAMEN ESPEZIFIKOAK (133)
MUTRIKU (31)
Bidegorri Mutriku (12)

Bai

Ez

Mutriku-Saturraran bidegorri eta
Mijoa erreka antolatu (txukundu)
(6)

Bai

Ez

Mutriku-Ondarroa bidegorria (6)

Bai

Ez

Zumarragako bidea konpontzea
(2)

Bai

Bai

Bidegorria Zumaiara (2)

Bai

Ez

Bidegorria Mutriku-Deba edo
Mutriku-Ondarroa.

Bai

Ez

1.330.000€

Gipuzkoako Batzar Nagusietako 2/2018
ebazpenak Foru Aldundiari eskatzen dio DebaMutriku bidegorria eraikitzea, orografiak eragiten
dituen zailtasunak direla-eta ahal den zatietan.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
110 “Bizikleta bideak” programako aurrekontuan
badira zenbait partida, 1.330.000 euroko
kopurukoak guztira, bidegorrietan inbertsioak,
konponketak eta mantentze-lanak egiteko. Dena
den, Zumarragak zenbait bidegorri zati dauzka,
eta ez dakigu zehatz zeini buruz ari den.
Behar beste zehazteke. Zumaiarako bidegorriek
zenbait zati dauzkate, eta ez dakigu zeini buruz
ari den.
Gipuzkoako Batzar Nagusietako 2/2018
ebazpenak Foru Aldundiari eskatzen dio Deba-
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Mutrikuko Mijoako bidegorria

Bai
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Mutrikuk beste udalerri askok
bezala izan dezala bidegorri bat
edo bat pasa dadila Mutrikutik
Debara eta Ondarroara.

Bai

Ez

Zenbatekoa
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Mutriku bidegorria eraikitzea, orografiak eragiten
dituen zailtasunak direla-eta ahal den zatietan.
Mutriku-Ondarroa bidegorriari dagokionez,
Batzar Nagusiek 2/2013 Foru Araua, ekainaren
10ekoa, Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen
arloko plana onartzekoa, onartu zuten. Arau
horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Gipuzkoako Batzar Nagusietako 2/2018
ebazpenak Foru Aldundiari eskatzen dio DebaMutriku bidegorria eraikitzea, orografiak eragiten
dituen zailtasunak direla-eta ahal den zatietan.
Mutriku-Ondarroa bidegorriari dagokionez,
Batzar Nagusiek 2/2013 Foru Araua, ekainaren
10ekoa, Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen
arloko plana onartzekoa, onartu zuten. Arau
horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
DEBA (29)

Bidegorria Deba-Mutriku (20)

Bai

Ez

Debara bidegorria eta errepidea
hobetu (2)

Bai

Ez

Bidegorria Deba-MutrikuOndarroa

Bai

Ez

Duela asko onartu zen DebaMendaro bidegorria. Askotan hitz
egin da Altzola-Mendaro
bidegorriari buruz. Nire
proposamena da bi bidegorri
horiek martxan jartzea.

Bai

Ez

Gipuzkoako Batzar Nagusietako 2/2018
ebazpenak Foru Aldundiari eskatzen dio DebaMutriku bidegorria eraikitzea, orografiak eragiten
dituen zailtasunak direla-eta ahal den zatietan.
Behar beste zehazteke. Gipuzkoako Batzar
Nagusietako 2/2018 ebazpenak Foru Aldundiari
eskatzen dio Deba-Mutriku bidegorria eraikitzea,
orografiak eragiten dituen zailtasunak direla-eta
ahal den zatietan.
Gipuzkoako Batzar Nagusietako 2/2018
ebazpenak Foru Aldundiari eskatzen dio DebaMutriku bidegorria eraikitzea, orografiak eragiten
dituen zailtasunak direla-eta ahal den zatietan.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira. Hori kontuan harturik, Deba-Mendaro
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bidegorria 8 urte horiek igarotakoan kontuan
hartzea dago aurreikusita. Altzola-Mendaro
bidegorria 2. laurtekoan kontuan hartzea dago
aurreikusita.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
Ez
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Behar beste zehazteke. Batzar Nagusiek onartu
egin zuten 2/2013 Foru Araua, ekainaren
10ekoa, Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen
arloko plana onartzekoa. Arau horrek
Ez
Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi laurtekotan
eraikitzea jasotzen du. Orain arte, aurrekontu
bitartekoak hasiera batean aurreikusitako
inbertsio erritmoaren azpitik egon dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
Ez
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Behar beste zehazteke. Batzar Nagusiek onartu
egin zuten 2/2013 Foru Araua, ekainaren
10ekoa, Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen
arloko plana onartzekoa. Arau horrek
Ez
Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi laurtekotan
eraikitzea jasotzen du. Orain arte, aurrekontu
bitartekoak hasiera batean aurreikusitako
inbertsio erritmoaren azpitik egon dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
Ez
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira. Hori kontuan harturik, Deba-Mendaro
bidegorria 8 urte horiek igarotakoan kontuan
hartzea dago aurreikusita. Altzola-Mendaro
bidegorria 2. laurtekoan kontuan hartzea dago
aurreikusita.
BERGARA – ANTZUOLA – ARRASATE (18)

Debabarreneko herrien artean
bidegorria

Bai

Bidegorria Debara

Bai

Bidegorriak: Saturraran

Bai

-Deba Debara pasealekua/
bidegorria egin

Bai

Bidegorria Mendaro-Altzola-Deba

Bai

Bidegorriak osatu (San Antonio
eta Tavex ingurua) (3)

Bai

Ez

Antzuola-Bergara bidegorria (2)

Bai

Bai

Bergarako San Migel auzoko bidegorria udal
eskumenekoa da.
GI-632 errepideko lanei lotutako bidegorri zatia
2018an hasiko da.
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Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
GI-632 errepideko lanei lotutako bidegorri zatia
2018an hasiko da.
GI-632 errepideko lanei lotutako bidegorri zatia
2018an hasiko da.
GI-632 errepideko lanei lotutako bidegorri zatia
2018an hasiko da.
GI-632 errepideko lanei lotutako bidegorri zatia
2018an hasiko da.

Bergara-Arrasateko bidegorria
bukatu (2)

Bai

Ez

Antzuola -Bergara/ AntzuolaZumarraga bidegorria (2)

Bai

Bai

Bidegorria egokitu (Antzuola)

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Ez da jasotzen 2018ko aurrekontuetan.

Bai

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Arau horretan
ez dago 2 udalerriak lotzen dituen inolako
bidegorririk.

Bai

Bai

Ez da jasotzen 2018ko aurrekontuetan.

Bai

Bai

GI-632 errepideko lanei lotutako bidegorri zatia
2018an hasiko da.

Bai

Bai

GI-632 errepideko lanei lotutako bidegorri zatia
2018an hasiko da.

Bergara-Antzuola-Bonbolu
bidegorria.
Bidegorriak bukatu BergaraAntzuola, Bergara-San Prudencio
Amaitu Bergara eta San
Prudentzio arteko bidegorria,
kotoi-fabrika zaharraren parean

Bidegorria Bergara-Elgeta

San Prudentzio bidegorria amaitu
eta Antzurako bidegorria
Bidegorri Bergara-Arrasate eta
Bergara-Antzuola eta
ekipamendua
Bidegorri Antzuola-Bergara,
Bolutik San Antoniorako bitartea.
Ekipamenduarekin.
Bidegorriak areagotu eta
hobetzea herrietan, ezin da eraiki
espaloi eta noranzko debekatua
duen kale batean amaitzen den
bidegorri bat, San Andres auzoa.
(Arrasate)

Herri barruan bidegorriak eraikitzea udal
eskumenekoa da. Dena den, aurten GFAk
bikoiztu egingo ditu udalentzako diru laguntzak,
bidegorri sare lokaletara zuzenduak.

Ez

ORDIZIA (10)

Zaldibia-Ordizia errepidea
bidegorria (7)

Bai

Ez

Bidegorria Ordizia

Ez

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Udal eskumeneko bidegorriak dira. Dena den,
2018an GFAk bikoiztu egingo ditu udalentzako
diru laguntzak, bidegorri sare lokaletara
zuzenduak.
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Lazkaotik Ordiziarako bidegorria
bukatu gabe dago.
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Ez

Bidegorria Ordiziara edo
Beasainera [Zaldibia]

Bai

Ez
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Udal eskumeneko bidegorriak dira. Dena den,
2018an GFAk bikoiztu egingo ditu udalentzako
diru laguntzak, bidegorri sare lokaletara
zuzenduak.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
ELGOIBAR (9)

Bidegorriak (Elgoibar) (2)

Bidegorriak egitea. Adibidez,
Elgoibartik Debara hondartzara
umeekin bizikletan joateko udan
ongi legoke. Debabarreneko
errepideak oso estuak dira eta
bizikleta asko dabil errepidean.
Horrez gain auto trafiko handia
dago. Bide gorriekin agian
hobetuko genuke egoera eta
arriskuak gutxituko lirateke
errepidean goazenean (2)

Bai

Bai

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.

BIDEGORRIA ELGOIBARARDANZA ARTEAN.

Bai

Ez

Elgoibar-Eibar-Deba bidegorria

Bai

Ez

BIDEGORRIA ELGOIBAR-DEBA

Bai

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
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Eskatzen dut Elgoibar - Eibar eta
Soraluze batuko dituen bidegorri
bat eta oinezko pasealekua.

Bai

Ez

Mendaro-Elgoibar arteko
bidegorria

Bai

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
MIJOA (7)

Mijoako bidegorria (5)

Bai

Ez

Bidegorri Mijoa eta Debako
kostatik.

Bai

Ez

Egokitu Mijoa eguneroko
ingurunea

Bai

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Gipuzkoako Batzar Nagusietako 2/2018
ebazpenak Foru Aldundiari eskatzen dio DebaMutriku bidegorria eraikitzea, orografiak eragiten
dituen zailtasunak direla-eta ahal den zatietan.
Mutriku-Ondarroa bidegorriari dagokionez,
Batzar Nagusiek 2/2013 Foru Araua, ekainaren
10ekoa, Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen
arloko plana onartzekoa, onartu zuten. Arau
horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.

ESKORIATZA (6)
Eraiki bizikleta eta
oinezkoentzako bidea EskoriatzaArlaban (2).

Bai

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
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Bidegorria konpontzea Radarretik
Castañaresera (Eskoriatza)

Bai

Bai

Bidegorria Gatzaga-Eskoriatza
eta Eskoriatza-Bergara ganoraz

Bai

Ez

Eskoriatza eta Leintz Gatzaga
arteko bide gorriarekin hasi

Bai

Ez

Eskoriatzan, bulego zentralen
irteeran bidegorrira joateko ez
dago sarbiderik. Eskatzen da
oinezkoen pasabide bat,
semaforo bat, bidegorriko
erabiltzaileen segurtasuna
babesteko (GI 627). LKSrekin
planoak eta ikerlanak dituzte
gune beltz horiei irtenbidea
emateko

Bai

Bai

Zenbatekoa

1.330.000 €

-

Erantzuna

aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
110 “Bizikleta bideak” programako aurrekontuan
badira zenbait partida, 1.330.000 euroko
kopurukoak guztira, bidegorrietan inbertsioak,
konponketak eta mantentze-lanak egiteko.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.

Errepideen artapen eta hobekuntza
Departamentuaren eginkizun ohikoa da. 2018ko
aurrekontuak 55 milioi jasotzen ditu errepideen
artapenerako.

EIBAR (5)
Eibar-Elgoibar-Mendaro-Deba
bidegorria orain!

Bai

Bai

3.500.000 €

Bidegorria Eibarren.

Bai

Bai

3.500.000 €

Eibar-Elgoibar bidegorria

Bai

Bai

3.500.000 €

Ermua-Eibar Bidegorria

Ez

Ez

Kontuan har dadila Malzagatik
Eibarrerako bidegorriaren
proiektua hasi zela.

Bai

Bai

3.500.000 €
ZUMAIA (3)

2018rako 1.500.000 euroko ordainketa-kreditu
bat jasotzen da, eta 2.000.000 euroko
konpromiso-kreditu bat, Eibar-Maltzaga
bidegorria eraikitzeko.
2018rako 1.500.000 euroko ordainketa-kreditu
bat jasotzen da, eta 2.000.000 euroko
konpromiso-kreditu bat, Eibar-Maltzaga
bidegorria eraikitzeko.
2018rako 1.500.000 euroko ordainketa-kreditu
bat jasotzen da, eta 2.000.000 euroko
konpromiso-kreditu bat, Eibar-Maltzaga
bidegorria eraikitzeko.
Udal eskumeneko bidegorria da.
2018rako 1.500.000 euroko ordainketa-kreditu
bat jasotzen da, eta 2.000.000 euroko
konpromiso-kreditu bat, Eibar-Maltzaga
bidegorria eraikitzeko.
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Zumaiatik Zestoarainoko
bidegorria bukatu (2)

Bai

Ez

Zumaia eta Iraeta lotuko dituen
bidegorria

Bai

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.

PASAIA – LEZO (3)
Bidegorri bat eta espaloi duin bat
egin Lezotik Pasai Donibanera.
Donibane (San Juan)-Lezo
bidegorriak hobetu. Lezo eta
Kaputxinoen arteko gunea
hobetu.
Lezotik Pasai Donibanera oinez
edo bizikletan joaten diren
Oarsoaldeko bizilagunek bizia
arriskuan jartzen dute, zeren
bizikletarekin errepide arriskutsu
batetik joan behar da eta oinez
joanez gero espaloia estua denez,
beste oinezko batekin gurutzatuz
gero, bietako batek errepidetik
pasatu behar du."

Bai

Bai

1.970.000 €

Bai

Bai

1.970.000 €

Bai

Bai

1.970.000 €

2018rako 970.000 euroko ordainketa-kreditu bat
jasotzen da, eta 1.000.000 euroko konpromisokreditu bat, Lezo-Donibane bidegorria
eraikitzeko.
2018rako 970.000 euroko ordainketa-kreditu bat
jasotzen da, eta 1.000.000 euroko konpromisokreditu bat, Lezo-Donibane bidegorria
eraikitzeko.

2018rako 970.000 euroko ordainketa-kreditu bat
jasotzen da, eta 1.000.000 euroko konpromisokreditu bat, Lezo-Donibane bidegorria
eraikitzeko.

HONDARRIBIA (3)

Hondarribia-Txingudi bidegorria
(Hendaia)

Bai

Ez

Mendelu eta Hondarribia arteko
bidegorria

Ez

Ez

Bidegorria Hendaiara.

Bai

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Udal eskumeneko bidegorria da. Dena den,
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako
Departamentuak bikoiztu egin ditu 2018an
udalentzako diru laguntzak, horien tokiko
bidegorri sareetara zuzenduak.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
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aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
LEZO (3)
Bidegorria bukatu [Lezo]

Bai

Bai

1.970.000 €

Bidegorria Lezo-Donibane
burutzea

Bai

Bai

1.970.000 €

Bidegorria eta paseoa
Donibanerantz [Lezo]

Bai

Bai

1.970.000 €

2018rako 970.000 euroko ordainketa-kreditu bat
jasotzen da, eta 1.000.000 euroko konpromisokreditu bat, Lezo-Donibane bidegorria
eraikitzeko.
2018rako 970.000 euroko ordainketa-kreditu bat
jasotzen da, eta 1.000.000 euroko konpromisokreditu bat, Lezo-Donibane bidegorria
eraikitzeko.
2018rako 970.000 euroko ordainketa-kreditu bat
jasotzen da, eta 1.000.000 euroko konpromisokreditu bat, Lezo-Donibane bidegorria
eraikitzeko.

IRURA (2)

Bidegorria nahi dugu [Irura]

Bai

Ez

Bidegorri behar dugu. IruraVillabona

Bai

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
BEASAIN (2)

Beasain-Zaldibi arteko bidegorria

Bai

Ez

Sortu bidegorri sarea Beasainen
ez baitago

Ez

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Udalbarrutiaren barneko bidegorri sarea udal
eskumenekoa da.
AZPEITIA (2)

Urrestillatik Azpeitiarako
bidegorria egitea ezinbestekoa
da. Gero eta jende gehiagok
erabiltzen dugu bide hau; bai
oinez bai ibilgailuez. Oso
arriskutsua ari da bihurtzen bidea
hau. Derrigorrez egin behar da,
istripu larri bat gertatu aurretik.

Bai

Ez

830.965 €

Obra hori 2018an zehar egingo da.
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bidegorriak LASAOn duen lotura
DERRIGORREZ KONPONDU
BEHAR DA. Oso arriskutsua
dago. Istripu larri bat gertatu
aurretik konpondu behar da. Atzo
hobeto gaur baino! Oharra:
Bizikleta bideak jartzen du
bainan, oinezkoentzat ere behar
dugu."
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Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira. Foru bidegorriak erabilera bikoitzekoak dira,
bai txirrindulariek bai oinezkoek erabiltzekoak
alegia.

BIDEGORRIEI BURUZKO BESTE PROPOSAMEN BATZUK (27)
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Young Play Añorga bitarte paseo
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
Bai
Ez
eta bidegorria egitea (2)
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
110
“Bizikleta
bideak”
programako aurrekontuan
Bidegorria konpondu Akezko
badira zenbait partida, 1.330.000 euroko
auzotik bidegorria ateratzeko
Bai
Bai
1.330.000 €
kopurukoak guztira, bidegorrietan inbertsioak,
bidera (Zizurkil)
konponketak eta mantentze-lanak egiteko.
Paperontzi gehiago ZumarragaForu sareko bidegorrietan ez da horrelako
Bai
Bai
Legazpi bidegorrian.
ekipamendurik aurreikusten.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Zegamatik Kortaberriko
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
Bai
Ez
bidegorria.
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
Bidegorria: Alzola
Bai
Ez
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Bidegorria Gasteizera hedatzea
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
Bai
Ez
bide zaharretik.
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Komun publikoak ArrasateForu bidegorrien sarean ez da komun publikorik
Bai
Ez
Eskoriatza bidegorrian.
jartzea aurreikusten.
2018rako 1.500.000 euroko ordainketa-kreditu
Bidegorria hondartzara-Maltzaga
Bai
Ez
3.500.000 €
bat jasotzen da, eta 2.000.000 euroko

106
Mugikortasuna eta Lurralde
Antolaketa
Ekarpenak (585)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Bidegorria Narrondotik Arruraino.

Bai

Ez

Zestoaraino bidegorria bukatzea

Bai

Ez

Astigarraga-Donostia bidegorria
egitea.

Bai

Ez

Garraio publiko bidegorriak
hobetzea. Diru publikoaren
inbertsio hobea

Bai

Ez

Azpeitia-Zarautz-Zumaia
bidegorria

Bai

Ez

Urrestillako bidegorria

Bai

Ez

Bidegorria: Lasarte- Andoain

Bai

Ez

Bidegorria Altos hornos-Arrasate
bukatu

Bai

Ez

Azpeititik Urrestillara bidegorria
egitea.

Bai

Ez

Zenbatekoa

830.965 €

830.965 €

Erantzuna

konpromiso-kreditu bat, Eibar-Maltzaga
bidegorria eraikitzeko.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumeneko
bidegorri horren zatiak badira, dagoeneko, gaur
egun.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Obra hori 2018an zehar egingo da.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira. Bidegorri hori amaitzeko jabetza pribatuko
tunel bat erosi beharko litzateke; horrek inbertsio
handia eskatzen du eta, oraingoz, ez zaio
eragiketa horri ekingo.
Ia-ia amaituta dagoen bidegorria da, zailtasun
teknikoak dauzkan Elorregi auzoko zati bat falta
da. Aurrekontu baliabideen arabera ekingo zaio.
Obra hori 2018an zehar egingo da.
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Onkologikoan bukatzen den
bidegorria Amarara iristea.
Astigarra Donostiarekin lotzen
duen bidegorri bat. Gaur egungoa
Martutenen mozten da eta berriz
mozten da Txominen (Loiola)
Bidegorria Soraluzetik
Maltzagaraino eta bertako lotura
Elgoibarkoarekin. Noizko
aurreikusten duzue?
Bidegorria Zumarragara
[Legazpi]. Ekipamendu falta
(paperontziak, iturria eta komuna
eta bankuren bat
Bidegorrien mantentzea
hobetzea. Belar altuak araztegitik
Azpeitira. Urtero gertatzen da
Azkoitia-Zumarraga bidea.
Bidegorria Zestoa-Zumaia
lotu.""1. Ez dakit departamentu
honetako gaia den, baina urte
honen amaieran edo
hurrengoaren hasieran hasiko
den bidegorriaren proiektua
aprobetxatuz, aurreikusi al da
partidaren bat SORALUZErekin
batzeko; horrela, Debagoiena
osoarekin konektatzeko? 2. Nahiz
eta bigarren puntu hori ez den
SORALUZEkoa, hemen sartu dut.
Bidegorriei buruzko gogoeta
erakargarri turistikoaren
mekanismo gisa: Bidegorria
ibaien arro guztietan barrena
Gipuzkoan ibiltzeko aukera
ematen duten zeharkako
konexioekin..."
02 013F Narrondo-Zestoa (Arroa
Behea), I-2 Donostia-Mutriku
ibilbideari dagokiona,
proiektatutako ibilbidea
gauzatzeko lizitazioa; horrela,
dagoeneko gauzatu den 02 012F
ibilbideari jarraipena emango zaio
eta Arroa Beheko auzoa
Zumaiarekin lotu ahal izango da.
Hori guztia Gipuzkoako bizikleta
bideen Lurralde Plan
Sektorialaren arabera. Eskaera
hau Arroa Beheko Bizilagunen
Elkartearen izenean egin dugu,
baina uste dugu abantaila handia

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Ez

Donostiako Udalaren eskumena da.

Bai

Ez

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumeneko
bidegorri horren zatiak badira, dagoeneko, gaur
egun.

Bai

Ez

Bai

Ez

Foru sareko bidegorrietan ez da horrelako
ekipamendurik aurreikusten.

Bai

110 “Bizikleta bideak” programako aurrekontuan
badira zenbait partida, 1.330.000 euroko
kopurukoak guztira, bidegorrietan inbertsioak,
konponketak eta mantentze-lanak egiteko.

Bai

Bai

Bai

Zenbatekoa

3.500.000 €

1.330.000 €

Erantzuna

2018rako 1.500.000 euroko ordainketa-kreditu
bat jasotzen da, eta 2.000.000 euroko
konpromiso-kreditu bat, Eibar-Maltzaga
bidegorria eraikitzeko.

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

izango zela Urola bailara osorako,
Zumaiatik Legazpiraino.

Lizitazioa Zestoa (Arroa Behea)Zestoa 05 001F bitartea
proiektatzeko, Urola bailararen 15 ibilbideari dagokiona; horrela,
Urola bailarako I-5 ibilbidea
amaitzen hasteko. Hori guztia
Gipuzkoako bizikleta bideen
Lurralde Plan Sektorialaren
arabera.
Hernani, Ergobi, Astigarraga,
Martutene eta Loiola Urumea
bazterretik korridore berde bat
egitea. Honek paseatzen eta
bizikleta hiriburura modu
jasangarri eta alternatibo batean
joatea ahalbidetuko luke. Aldi
berean erreka bazterrak
aisialdirako prestatu zitezkeen,
hala nola, Akarregin, AHTaren
zutabeen azpian gelditzen den
lursail handia

Bai

Ez

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.

Bai

Ez

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumeneko
bidegorri zatiak, ibilbide horretan, amaituta daude
dagoeneko.

BIDEGORRIAK: PROPOSAMEN OROKORRAK (42)
Bidegorrien sarea zabaldu;
bidegorri sarea bukatu; bidegorri
sarea hobetu; bidegorri bidez
herriak elkartu; bidegorriak
mantendu (29)

Bai

Bai

5.796.000 €

Sentsibilizazio kanpaina
ziklistekin (2)

Bai

Bai

zehaztugabea

Bidegorri sareak elbarrientzat
egokituak egotea

Bai

Ez

Bidegorria kostaraino. Bizikleten
aparkalekua.

Bai

Ez

Bide berdeak garatzen jarraitzeko
aurrekontuak handitu. Vasco
Navarro trenarena.

Bai

Ez

Pena da errepideak egitean ez
kontuan hartzea bizikleta bide bat
egitea.

Bai

Ez

1.000.000€

110. programan 5.796.000 € jasotzen dira
bidegorriak eraikitzeko.
Publizitate gastuak, aurrekontuari dagokionez,
Diputatu Nagusiaren Alorrean daude
zentralizatuta.
Bidegorrien foru sareak irisgarritasun unibertsala
du, nahiz beti izango den hobegarri.
Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Etorkizuna Eraikiz
proiektuen barnean, bide berdeetako jarduera
osagarri bat jasotzen da 2019ra begira.
Dagoeneko aprobetxatzen ari da errepideen
eraikuntza, aldamenean bidegorriak egiteko.
Kasu honetan, aurrekontua Bide Azpiegituretako
Departamentuarena da.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Bizikletak aparkatzeko guneak
areagotzea. Bizikletaz ibil dadila
sustatzea (batez ere herrietan

Bai

Bai

95.000 €

Segurtasuna bidegorrietan

Bai

Bai

5.796.000 €

Bizikleta bideak egitea, soilik; ez
dira partekatu behar oinezko eta
txakurrekin.

Bai

Ez

Abentura turismoa, mendi-ibiliak,
paseoak bizikletan, ibilbideak
eraztun berde-urdinetan, etab.
(Seinaleztatu ibilbideak zailtasun
mailaren arabera

Bai

Ez

Gipuzkoan bidegorri/bizikleta
bideen proiektua % 48an dago.
Eta aurrera egiten da baina oso
km gutxi egiten dira urtero, eta
horrela gehiegi luzatzen da
kontua eta, ondorioz, nik bezala,
70 urte dituen pertsona batek ez
ditugu osorik ezagutuko.
Beharrezkoa da Frantzian bezala
inbertitzea (hurbileko
administrazioa milaka km-rekin
hexagono osoan eta azkar amaitu
Bizikleta erabiltzeko politiketan
era desberdinean desberdindu
eta komunikatu beharko litzateke,
bizikleta erabil dadila garraiobide
ludiko gisa eta kirol garraiobide
gisa. Ni 30 km/h-an noanean, nire
asmoa ez da bizikleta bide batean
joatea (zeren arriskua eta
abiadura diferentzia handiagoa
da), baina gidari bat baino
gehiagorekin eztabaidak izan
ditut ondoko bizikleta bidea
erabiltzeko eskatzen baitzidaten
(adibidez, Astigarraga-Martutene,
Anoeta-Tolosa bizikleta bidea). 30
km/h-an arriskutsuagoa da
paseatzen ari den batekin edo
bizikletan doan haur batekin
gurutzatzea errepidetik joatea
baino. Mesedez, argitu horrelako
erabilerak eta ez abusatu
bidegorriaz hiri ARTEKO garraio
azpiegitura gisa, edo gutxienez
berriz pentsatu galtzadako
espazioak kasu hauetarako. (Ipar

Erantzuna

110 “Bizikleta bideak” aurrekontu programan
95.000 euro jasotzen dira bizikletaren erabilera
sustatzeko eta bizikleta bideen udal sarea
garatzeko.
110. programan 5.796.000 € jasotzen dira
bidegorriak eraikitzeko; bidegorri horiek betetzen
dituzte indarrean dagoen araudiak eskatzen
dituen segurtasun estandarrak.
Gipuzkoan indarrean dagoen araudiak
bidegorrien erabilera bikoitza jasotzen du, hots,
bizikleta zein oinezkoen erabilera.
Abenturako turismoko ibilbideak eta abar ez dira
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako
Departamentuaren eskumena. Foru sareko
bidegorriek zailtasun maila minimoa dute. Dena
den, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Etorkizuna
Eraikiz proiektuen barnean, bide berdeetako
jarduera osagarri bat jasotzen da 2019ra begira.

Bai

Ez

5.796.000 €

Batzar Nagusiek onartu egin zuten 2/2013 Foru
Araua, ekainaren 10ekoa, Gipuzkoako bizikleta
bideen lurraldearen arloko plana onartzekoa.
Arau horrek Gipuzkoako bizikleta bideen sarea bi
laurtekotan eraikitzea jasotzen du. Orain arte,
aurrekontu bitartekoak hasiera batean
aurreikusitako inbertsio erritmoaren azpitik egon
dira. 2018rako, 5.796.000 euroko inbertsioak
jasotzen dira.

Hein
batean

-

-

Foru sareko bidegorriek irisgarritasun unibertsala
dute, bai bizikletek bai oinezkoek erabil ditzaten.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Europako herrialdeetan bezala,
herrialde horietan bidegorria
bereizi egiten da zentzuan eta
errepidearen galtzadara
txertatzen da, segurtasun irudia
islatuz)

"Ez dakit departamentua ondo
hautatu dudan. Geroz eta gehiago
sustatzen ari da bizikletaren
erabilera, eta orokorrean ondo
iruditzen zait, ingurumena
zaintzen du eta. Baina sustatze
horrekin dena onartzen dugu, eta
ez litzateke posible izan beharko,
bizikletak garraio diren heinean
ezin dira espaloitik joan, are
gutxiago abiadura handian.
Horregatik guztiagatik
proposatzen dut bidegorriak
errepideetan integratzea,ez
espaloietan,bizikleta
erabiltzaileak eta oinezkoak
segurtasunez ibil daitezen Era
berean, espaloitik joate horren
debekatzeari indar gehiago eman
beharko zitzaion, egunen batean
zerbait larria gertatuko da
eta...zelan da posible abiadura
handian doan kotxe bati multa
jartzea eta abiadura handiz
espaloitik bizikletan doanari ez?
Ume edo adineko bat harrapatuz
gero ondorioak imajinaezinak
izan daitezke!!"

Foru sareko bidegorriek irisgarritasun unibertsala
dute, bai bizikletek bai oinezkoek erabil ditzaten.
Oro har, bizikletak errepidetik joan daitezke,
betiere bide lasterrak ez badira. Udalerrietan
bidegorriak eraikitzea udal eskumena da. Beraz,
udalei dagokie espaloietan edo espaloietatik
kanpo bidegorriak eraikitzeko erabakia.

Ez

3. METRO DONOSTIALDEA (30)

Donostiako metroa ez (12)

Ez

Metro Donostialdea bultzatu (7)

Ez

Metroa ez. Erreferendum
proposamena (2)

Ez

Ez da foru eskumenekoa, Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoa baizik.
Ez da foru eskumenekoa, Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoa baizik
Ez da foru eskumenekoa, Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoa baizik
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Forueskumena

Topoa Hondarribiraino (2)

Ez

Topoa

Ez

Hobekuntzak garraio publikoetan,
metroa bezalako asmaketa
handirik gabe.
Aldundiak konfinantza ditzala
Donostiako trenbide pasantea,
Alza-Galtzaraborda bitartea eta
Erriberako aldageltokia eta
Euskotrenen beste hobekuntza
batzuk
Hernanitik Lasartera, Añorgara
eta Antiguora metro bat
eraikitzea. (badakit astakeria dela
baina autobusean mugitzea
jasangaitza da). Uste dut herri
guztiak metro sare batekin
konektatuta egon beharko zutela,
agian modu honetan denak
ibilgailu pribatua alde batera
utziko genuke.
Datozen hilabeteetan ikusiko
dugu garraio publikoaren obrarik
garrantzitsuenetako martxan
jarriko dela, hau da, Donostiako
trenbide pasantea. Honek
Donostialdea eskualdeari
konektibitate handiagoa emango
dio. Halere, azpiegitura hau
kofinantzatu egingo zela ere
aipatu zen, azkenean, Aldundiak
alde batera utzi du egitasmoa.
Aldiz, gainerako sarean
ekonomikoki parte hartzeko
adierazpenak egin dira.
Donostiako "metroaren
pasantea" ezik, edozer gauza
egin ezazue. "pasante" hori ez da
beharrezkoa (Lugaritz eta Amara
loturik daude dagoeneko, eta
aspalditik), eta diru mordo bat
alferrik botako da.
Berehala sustatu behar da
Euskotrenen topoko linearen
Altza-Galtzaraborda bitartea
(Metro Donostialdea). Behar den
azken bitartea da, hiriaren erdiko
pasantearen ondoren, lurraldea
era integralean egituratzeko.

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez da foru eskumenekoa, Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoa baizik
Ez da foru eskumenekoa, Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoa baizik

Ez

Ez da foru eskumenekoa, Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoa baizik

Ez

Ez da foru eskumenekoa, Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoa baizik

Ez

Ez da foru eskumenekoa, Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoa baizik

Ez

Ez da Foru eskumenekoa

Ez

Ez da foru eskumenekoa, Eusko Jaurlaritzaren
eskumenekoa baizik

Ez

Gipuzkoako Foru Aldundiaren apustu
estrategikoetako bat Donostialdeko metroaren
proiektua eta Loiolako Erriberetako aldageltokia
kofinantzatzea da, baina ekimena Eusko
Jaurlaritzari dagokio.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Halere, etorkizunean gabeziak
izango dira zabaltzeak soilik
bitarte hau hartzen baitu kontuan.
Nire proposamena da zabaltzea
erabatekoa izatea Altza eta
Fanderia artean (bi geltokiak
berriak dira, eta gainerako geltoki
zahar guztiak ordeztuko lirateke).
Funtsezkoa da bide bikoitz hori
izatea bi geltoki horien artean,
hori ez litzateke gertatuko soilik
bitarte berri bat eraikitzen bada
Galtzarabordaraino, zeren geltoki
honen eta Fanderiaren artean
bide bakarreko bitarteak daude
eta horiek eragotzi egiten dute
trenak 7,5 minutuko
maiztasunarekin ibiltzea."

4. PASAIALDEA (12)
Pasaiako portua zabaltzea (2)

Ez

Ez

Pasaiako badia berritzea

Bai

Bai

Pasaiako portua indartzea /
egokitzea

Ez

Pasaiako portuari irteera ematea
Lezotik, uretako kirolak egin ahal
izateko eta gune hori duintzeko,
Oarsoaldeari itzuliz Pasaiako
badiarekin duen erlazioa.
Instalazio propultsatzailea
simulatzailea - Pasaiako itsas
eskola
Trintxerpe ahaztuta dago eta
Pasaia Gipuzkoako herririk
itsusiena da. Trintxerpera

6.526.586 €

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik ezin
dizugu erantzun zehatza eman.
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.
Pasaiako portua indartzea Sustapen
Ministerioaren eskumena da. Hala, ildo horretan
neurriren bat hartu nahi baldin badu, Pasaiako
Portuko Agintaritzaren bitartez eraman behar du
praktikara.

Ez

Jarduera hori Sustapen Ministerioaren eskumena
izango litzateke, eta Pasaiako Portuko
Agintaritzaren bitartez inplementatuko litzateke.

Ez

Ez da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena,
Eusko Jaurlaritzarena baizik.

Bai

Bai

6.526.586 €

Gipuzkoako Foru Aldundiak eskumena du
Gipuzkoako hiri espazio eta ekipamendu
andeatuak birgaitzea eta leheneratzea
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

begiratu besterik ez dago: ez da
ezer egiten. Oso tristea da
horrenbeste eman duen herri bat
horrela egotea.

Kaia, enplegu sustapena eta
mugak errekonozitzea.
Herriarentzat onurak
La Herraren berroneratzea
sustatzea, APPri lursailak
desjabetuz herritarrek erabil
ditzaten.

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 Pasaialdera begirako
biziberritze jarduerak jasotzen dira, oro har, eta
Trintxerpera zuzenduak bereziki (Hospitalillo
kaian lurpeko aparkaleku bat eraikitzea edo
Euskadi etorbidean urbanizatze lanak egitea).
Jarduera hori Sustapen Ministerioaren eskumena
izango litzateke, eta Pasaiako Portuko
Agintaritzaren bitartez inplementatuko litzateke.

Ez

Bai

Erantzuna

Ez

Ez da desjabetze bidea aurreikusten.

Pasaiako badiaren proiekturako
inbertsioa eta gauzatzea

Bai

Bai

6.526.586 €

La Herrerarako proiektua
bizkortzea

Bai

Bai

6.526.586 €

Pasaialdeko biziberritzea.
Pasaialdeko bizi kalitatea hobetu.
Pasaiako badian bainu natural
gunea egin, itsasoan

Bai

Bai

6.526.586 €

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.
Laster onartzekoa da Pasaiako Portuko Zerbitzu
Zonako plan berezia. Horren ondotik, 2018an,
zenbait inbertsio egingo dira Herreran. Inbertsio
horiek 200 “Pasaialdea antolatzea eta sustatzea”
programan jasotako 6.526.586 euroko
kopuruaren kargura finantzatuko dira neurri
batean.
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.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

5. HIRIGINTZA (10)

Hirigintza jasangarria (2).

Bai

Ez eraiki etxebizitza gehiago eta
daudenetan inbertitu.

Ez

Lurralde antolamendua Igeldon
(eraikitzeak gelditu)

Ez

Donostiako Udalaren eskumena da.

Pasaia herriaren lurraren jabetza
itzultzea

Ez

Erabaki hori Sustapen Ministerioaren eskumena
izango litzateke, eta Pasaiako Portuko
Agintaritzaren bitartez inplementatuko litzateke.

Laguntza handiagoa periferiako
guneetarako
Ibai paseoa egina AstigarragaDonostiaraino.
Espazioak arrazionalizatu.
Herriek gero eta herritar gehiago
dituzte baina zerbitzuak ez dira
gehitzen: ikastolak,
haurtzaindegiak... Astigarragan
ez dago bigarren hezkuntzarik.
Herrien hazkundea kudeatu
Donostia inguruan diru gutxiago
sartu eta gehiago Debagoienean.
Ez daukagu trenik, topoa... eta
metroa Donostian, hemen ezer
ez. Tranbia egon behar du
hemen. Egon zen proiektu bat
egiteko.

Ez

Gipuzkoako Foru Aldundiak plangintza-tresnak
onartzera begira dituen eskumenak ez dira
aurrekontuetan islatzen, langileen kapituluko
gastuak izan ezik.
Etxebizitza berriak eraikitzeko edo dagoeneko
badirenetan inbertitzeko erabakia udalari dagokio
(etxebizitza babestuen kasuan, udalez gain
Eusko Jaurlaritzak ere badu eskumena).

Ez
Ez

Eskumenik gabe

Ez

Materia horiek ez dira foru eskumenekoak.

Ez

Kontu hori udal eskumenekoa da funtsean.

Ez

Inbertsio horiek Eusko Jaurlaritzaren eskumena
dira.

6. ONDAREA (2)

Edifikazioak kontrolatu, batez ere
kostan

Ez

Materia horiek ez dira foru eskumenekoak.
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Forueskumena

Uste dut inbertsioak egin behar
direla egoitza eta industria eraikin
zaharrak, abandonatuta edo
erortzeko zorian dauden
eraikinak botatzeko, behar den
kasuan partidak ere bideratu
beharko lirateke, horrelako
eraikin batzuk hartu eta
botatzeko. Uste dut kasu
batzuetan, horrelako eraikinetan
bizilagunen bat bizi bada ere
jardun egin beharko litzatekeela,
eta beste etxebizitza baterako
sarbidea eskaini ordain gisa.
Gipuzkoan herri askok orografia
zaila dute eta udalerriak era
kaotikoan garatu ziren. Hori da
Debabarreneko udalerri askoren
kasua eta, orain, horren
ondorioak pairatzen ditugu:
errepide estuak, kale ilunak,
bihurgunetsuak, desnibel
handiak eta horiek guztiek autoilara handiak sortzen dituzte,
aparkalekuak falta dira, udalerri
hauetan airearen kutsadura
areagotuz. Batzuetan eraikin
batek zaildu edo eragotzi egiten
du auzo edo gune bat era egokian
berrurbanizatzea.

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Kontu hori udal eskumenekoa da funtsean.

7. BESTE BATZUK (2)

Bizikleten alokairua (ezelektrikoak)
Guk bai behar dugula
""METROA"", Azpeitian
geldiunea edukiko lukena, bai
DONOSTIAruntz, BILBOraruntz,
GASTEIZeraruntz eta zergatik ez
IRUÑAra

Ez

Kontu hori udal eskumenekoa da funtsean.

Ez

Inbertsio horiek Eusko Jaurlaritzaren eskumena
dira.
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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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Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

1. IRUZURRAREN AURKAKO BORROKA (151)

Tributu administrazioa: Iruzurra kontrolatzea
eta aurka egitea, baliabide gehiago eta
pertsonal gehiago, ikuskapen gehiago (151)

Bai

Bai

Iruzurraren aurkako borroka
2015 - 2019 kudeaketa planeko
helburu estrategikoetako bat da.
Konpromiso hori 2018ko
aurrekontuetan ere jaso da,
noski, 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).

2. POLITIKA EKONOMIKO ETA FISKALA (110)
Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
BEZa arautzea Estatuaren
eskumena da.

Zergak jaistea (7)

Bai

Ez

BEZ kulturala jaistea (4)

Ez

Ez

Udal zergetatik salbuestea erakunde
soziokulturaletako edo kirol erakundeetako
boluntarioei (2)

Ez

Ez

Udal zergak ez dira foru
eskumenekoak.

Enplegatzaileei sustatzea eta bultzatzea
kontratazioa salbuespen fiskalen bidez (2)

Bai

Bai

Badaude kenkariak
kontrataziorako.

Zerga guztiak baserritarrei kendu. (2)

Bai

Ez

Oinordetza zerga kentzea zenbateko baxuko
herentzietan

Bai

Ez

ETE eta autonomoei laguntzea: zergak
jaistea.

Bai

Ez

Merkatzea 35.000 eurotik beherako likidazio
oinarri orokorraren karga.

Bai

Ez

BEZa igotzea tauromakia, futbolean edo
horiek desagartaraztea.

Ez

Ez

Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
BEZa arautzea Estatuaren
eskumena da.
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Ekarpenak (275)

Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

% 23ko zerga oinarri orokorra murriztea
(estatua % 19)

Bai

Ez

Obrengatik enpresek edo partikularrek
egindako ordainketak digitalak izan daitezela.

Bai

Ez

Abantaila fiskalak langile berriak
kontratatzeko (2)

Bai

Bai

Diputazioari eskaera errenta desgrabazio
handiagoa egitea. Guk soldata txikia
daukagu.

Bai

Ez

Enpresako politika fiskala langileak bezala
egiteko.

Bai

Ez

Ondare zerga kentzea.

Bai

Ez

Etxebizitzak alokatzeagatik zergak
itzulgarriak izatea

Bai

Ez

Diru publikoa ondo inbertitu, adibidez herriko
enpresetan

Bai

Bai

Hipoteka ezerezteagatiko zerga kentzea.

Ez

Ez

Politika fiskala eguneratu, asko dutenak
gehiago ordainduz.

Bai

Bai

Tributu onurak amaierako
herritar/kontsumitzaileentzat: BEZa murriztea
(ehunekoa)

Ez

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
Iruzurraren aurkako Helburu
Estrategikoaren barruan, jasota
dago bitarteko teknologikoetan
eta giza baliabideetan
inbertitzea. Eskudirutan
egindako ordainketen kontrolari
dagokionez, arlo teknologikoan
«Ticket bai» proiektua ari gara
garatzen, eta giza baliabideen
arloan, berriz, zerga agenteen
landa lanaren esparrua
zabaltzen ari gara.
Gipuzkoako Foru Aldundiak,
bere zerga araudian, baditu
kenkariak kontrataziorako.
Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
Pertsona fisikoen gaineko
zergak eta enpresen gainekoak
ez dira konparagarriak eta ezin
dira berdindu.
Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
Aurrekontu osoa kudeatzen da
arduraz eta gehiegikeriak
eragozteko eta legezkotasuna
bermatzeko kontrolak eginez.
Ez dago aurreikusita zergak
jaistea edo ezabatzea, gure
ongizate estatuaren oinarria
baitira.
PFEZ bada dagoeeko
progresiboa: gehiago irabazten
duenak gehiago ordantzen du,
bai zenbaki absolutuetan
(zenbetkoan), bai portzentajean
(irabazten duenaren %).
BEZa arautzea Estatuaren
eskumena da.
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Foru-eskumena

"FAMILIA UGARIAK: Laguntza fiskal eta
kenkari handiagoak eta NABARIAK zentzu
eta alor geografiko guztietan baldin eta
benetan errazten badigute daukagun
benetako hilez hilekoa. Etxebizitza erosketa..
Auto erosketa.. Gastu energetikoa
etxebizitzan, zergak, udalekoak barne...
errenta aitorpenaren arabera"

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

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

"Jaistea desagertu arte moduluka tributatzen
duten hainbat sektore, tributa dezatela
lortutako irabazien arabera. Kooperatiben
tributazioa gainerako enpresa
pribatuenarekin berdintzea. Uste dut
abantailak manten daitezkeela kooperatiben
prestakuntzari dagokionez, eskuzabalagoak
izanik kooperatiben funtzionamenduaren
lehen urteetan, baina kokatuta daudenean, ez
dut arrazoitik ikusten gainerako enpresa
pribatuen beste tipo batean tributatzeko."

Bai

Ez

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

Orokorrean, sistema monetario osagarri bat
sortuko litzake Gipuzkoarako. Sistema
monetarioak euroarekin parekotasuna izango
luke, baina soilik foru maila funtzionatuko
luke.

Ez

Ez

Ez da Foru eskumena

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

PFEZetik salbuestea 80 urtetik gorako
pentsiodunak.

Bai

Ez

Orain zure departamentua egiten ari den
politika fiskala egokiagoa da.

-

-

Nire izena xx da eta nire 7 urteko alaba xxx
guraso bakarreko familia osatzen dut. Nire
alabak burmuin paralisi larria du eta iaz bere
alde ""ondare babestua"" delakoa eratu
nuen. Momentuz kontu korronte bat da soilik.
Bertan dirua sartzen dute gure egoera
ezagutzen duten lagun eta familiakoek. Nire
proposamena bertan dirua sartzen duten
tratamendu fiskal desberdinaren ildotik
dator. Aurreko atalean aipatzen den kenkaria
desgaitasuna duen pertsonaren interes
legitimoa duten zergadunei aplikatu ahal
izango zaie desgaitasuna duen pertsonaren
baimenarekin edo bere guraso edo tutore
edo zaintzaileenarekin, ez badu jarduteko
gaitasunik."

Bai

Ez

GASTU PUBLIKOARI LEHENTASUNA (26)

Departamentura zuzendutako
proposamena
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Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Gizarte Politikako
Departamentuaren aurrekontuak
errekorra jo du 2018an:
portzentajean (aurrekontu
osoaren % 48), eurotan (337
M€) eta biztanleko eurotan (525
€/biz.)
Aurrekontuen
egonkortasunerako eta finantzen
jasangarritasunerako araudiak
gehienezko gastu publikoaren
muga batzuk jartzen dizkie
administrazio publikoei, eta
horiek ezin dira gainditu. GFAren
aurrekontuak muga horietara
egokituta daude.
Enpleguari dagokionez, GFAk
2015-2019 Kudeaketa Plan
Estrategikoa jarri zuen abian, eta
bertan berraktibazio ekonomikoa
jaso zen helburu estrategikoen
artean. Gastuen alderdian,
urtero 50 M€ xedatzen dira
Berraktibazio Ekonomikorako
Planera. Fiskalitatearen
alderdian, ekintzailetasunerako
pizgarri berriak jaso dira 2018an.
Banaketa ekitatiboagoa izateari
dagokionez, 2018an ez da
aurreikusten aldaketa
nabarmenik. Zerbitzu sozialei
eusteari dagokionez, Gizarte
Politikako Departamentuaren
aurrekontuak errekorra jo du
2018an: portzentajean
(aurrekontu osoaren % 48),
eurotan (337 M€) eta biztanleko
eurotan (525 €/biz.)

Gizarte zerbitzuei diru gehiago ematea (6)

Bai

Bai

Gastu publikoa handitu (2)

Ez

Bai

Inbertsio handiagoa enplegu garapenean eta
erraztasunak etxebizitzarako sarbiderako...

Bai

Bai

Banaketa bidezkoagoa izan dadila eta maila
mantendu zerbitzu sozialetan (5)

Bai

Bai

Inbertsio gehiago eta gastu korronte
gutxiago (erronken atalean gehiago zehaztu
dut).

Bai

Bai

Aurrekontu osoan inbertsioak
duen pisua 2018an handiagoa
da 2017an baino.

Bai

Kontrolari dagokionez,
iruzurraren aurkako borroka
2015-2019 Kudeaketa Planeko
helburu estrategikoetako bat da.
Konpromiso hori 2018ko
aurrekontuetan ere jaso da,
noski, horretarako baliabide
gehiago aurrekusi baititugu:
langileen plantilla handitzea (2
M€) eta inbertsioak egitea
hobekuntza informatikoetan (7

Kontrolatu zergak, nola banatzen dituzte
zergak

Bai
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Aurrekontuan
aurreikusita

Handitu pentsioetarako, gastu sozialerako…
laguntza partida (3)

Bai

Bai

Benetako laguntza familia ugariei, fiskala eta
kontziliaziokoa. Hezkuntza.

Bai

Ez

Aurrekontua behar den gauzetan banatzea,
beharrezkoak direnetan

Bai

Bai

Mantentzea eta ahal bada igotzea gizarte
zerbitzuetako gastua, inbertsioa gizarte
politiketan.

Bai

Bai

Diru-irteerak hobeto kontratatzeko (txarto
gastatzen da)

Ez

Bai

Inbertsioa industria garapenean,
azpiegituretan eta ingurumenean, oreka
mantenduz bilketa eta inbertsioaren artean

Bai

Bai

Kontrolatzea administrazioaren gastua ahalik
eta gehien.

Bai

Bai

Fitxatzeko aparatuak jartzea, ahal dela hatz
markarekin, ahal den leku guztietan, saihestu
bikoiztasunak.

Ez

Bai

Zenbatekoa

Erantzuna

M€-tik gora) eta kontzientziazio
programetan (unibertsitatean eta
bigarren hezkuntzan).
Gizarte Politikako
Departamentuaren aurrekontuak
errekorra jo du 2018an:
portzentajean (aurrekontu
osoaren % 48), eurotan (337
M€) eta biztanleko eurotan (525
€/biz.). Pentsioak ez dira Foru
eskumena.
Famili ugariei dagokienez,
2018an ez da aurreikusita
aldaketa fiskalik.
Aurrekontuak eragimena eta
eraginkortasuna ditu irizpide.
Gizarte Politikako
Departamentuaren aurrekontuak
errekorra jo du 2018an:
portzentajean (aurrekontu
osoaren % 48), eurotan (337
M€) eta biztanleko eurotan (525
€/biz.)
Gipuzkoako Foru Aldundiak,
bere zerga araudian, baditu
kenkariak kontrataziorako.
GFAk 2015-2019 Kudeaketa
Plan Estrategikoa jarri zuen
abian, eta bertan berraktibazio
ekonomikoa jaso zen helburu
estrategikoen artean. Gastuen
alderdian, urtero 50 M€ xedatzen
dira Berraktibazio
Ekonomikorako Planera.
Fislalitatearen alderdian, 2018an
ekintzailetasunerako pizgarriak
sartu dira eta kontrataziorako
pizgarrian mantentzen dira.
Aurrekontu osoan inbertsioak
duen pisua 2018an handiagoa
da 2017an baino.
GFAk zehatz-mehatz betetzen
du kontratazio publikoaren eta
gardentasunaren araudia.
2018ko aurrekontuak
modernizaziorako inbertsioak
jasotzen ditu, administrazio
elektronikoak aurreratzen
jarraitzeko.

ABERASTASUNAREN BANAKETA (23)
Kobratzea era progresiboan, errentatik
zenbat lortzen den kontuan izanda (10)

Bai

Ez

2018an ez dago aldaketa
nabarmenik grabamen tipoetan.
Bai Errentaren zerga bai
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Aurrekontuan
aurreikusita
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Aberastasunekoa badira,
dagoeneko, progresiboak,
gehiago irabazten duenak edo
gehiago duenak gehiago
ordaintzen baitu.
2018an ez dago aldaketa fiskal
nabarmenik. Bai Errentaren
zerga bai Aberastasunekoa
badira, dagoeneko,
progresiboak, gehiago irabazten
duenak edo gehiago duenak
gehiago ordaintzen baitu.
2018an ez dago aldaketarik
hobarietan.
2018an ez dago aurreikusita
aldaketa fiskalik, baina ez
Errentaren gaineko Zergak ez
Aberastasun Zergak ez dute
ezarpen tasa pertsonaren
adinaren arabera finkatzen,
baizik eta beraren errenta edo
ondasunaren arabera. PFEZk,
gaur egun, badu hobari berezi
bat adineko pertsonentzat.
Ekarpen Lege berrirako
negoziazioa dagoeneko martxan
dago (3 foru aldundien eta
Eusko Jaurlaritzaren artean)
Helburua da 2018an
negoziatzen amaitzea.

Aberastasuna era justuan banatzea (6)

Bai

Ez

Hobari berezia 45 urtetik gorako langabeei.

Bai

Ez

3. adinari fiskalizazioa jaitsi

Bai

Ez

Banaketa justuagoa aldundien artean.
Gipuzkoarako diru gehiago.

Ez

Ez

Zientzialariak, medikuak, ekintzaileak,
artistak, kirolariak, aurreztaileak,
enpresariak... ez dira uxatu behar baizik eta
erakarri. Uste dut izen okerra duen
""aberastasunaren zerga"" gehiegizkoa dela
beste zerga asko ordaintzen ditugun
partikularrentzat: errenta, BEZa, OHZ,
atxikipenak nominan,.."

Bai

Ez

2018an ez dago aurreikusita
aldaketa fiskalik.

Oro har, ados nago Gipuzkoako Foru
Aldundia garatzen ari den lan, garapen eta
ekintza ildoekin.

Bai

Bai

GFAk Berraktibazio
Ekonomikorako Plan bat jarri du
martxan, jarduera ekonomikoa
gure gizarte ongizateko
estatuaren oinarria delakoan.
Aldi berean, 2018an, Gizarte
Politikako Departamentuaren
aurrekontuak errekorra jo du
2018an: portzentajean
(aurrekontu osoaren % 48),
eurotan (377 M€) eta biztanleko
eurotan (525 €/biz.).

Gastu sozialekiko arretak ezin du arreta
bakarra izan. Aberastasuna ez bada zaindu

Bai

Bai

GFAk Berraktibazio
Ekonomikorako Plan bat jarri du
martxan, jarduera ekonomikoa
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Foru-eskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

eta suspertzen, ez da dirurik lortzen behar
horiek estaltzeko.

Diru sarrerak lortzeko bitarteko bat bila
dezatela, etxebizitzetarako asmatu dutena
baino arrazionalagoa, osasun arrazoiak
direla eta, hilabete batzuetan utzi egin behar
baitugu. Lapurreta bat da.

Erantzuna

gure gizarte ongizateko
estatuaren oinarria delakoan.
Aldi berean, 2018an, Gizarte
Politikako Departamentuaren
aurrekontuak errekorra jo du
2018an: portzentajean
(aurrekontu osoaren % 48),
eurotan (337 M€) eta biztanleko
eurotan (525 €/biz.).

Bai

Ez

Ez da Foru eskumena

LANGILE AUTONOMOAK (11)
Autonomoen baldintzak eta eskubideak
hobetzea, ordaintzen diren zergei dagokienez
Bai
Ez
(11)
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA (O.H.Z) (7)
OHZ jaistea (7)

Bai

Ez

2018an ez dago aurreikusita
aldaketa fiskalik.

OHZ udal zerga da eta, beraz,
Foru Aldundiek ez dituzte
eskumenak zuk planteatzen
dituzun neurriak ezartzeko.

BESTE PROPOSAMEN FISKAL BATZUK (4)

Zerga hori Estatuaren
eskumenekoa da.
2018an ez dago aurreikusita
aldaketa fiskalik.

Tabakorako zergak igotzea

Ez

Ez

Errentaren aitorpena elizaren laukia kendu.

Bai

Ez

Bilduren gobernua baino lehen Aldundiak
ematen zituen 100 euroak berreskuratzea

Bai

Ez

2018an ez dago aurreikusita
aldaketa fiskalik.

Ez

Gipuzkoako Foru Aldundiak
zerga bilketarako eskumena du
(zergadunei zergak
kobratzekoa), gero EAEko
zenbait erakunde-mailari eta
Estatuari transferitzeko.
Transferentzia horien
kuantifikazioak zerikusia du
erakunde bakoitzak garatzen
dituen eskumenekin (Estatua,
Eusko Jaurlaritza eta udalak),
eta erakunde horrek ezarriko ditu
bere lehentasunak. Minbiziaren
kontrako ikerketaren kasuan,
GFAk ez du eskumenik; beraz,
ezin du erabaki (proposatutako
laukiaren bidez) gai horri buruz.

Errenta aitorpenean minbiziaren aurkako
ikerketarako lauki bat jartzea

Bai
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3. HERRITARREI ARRETA (7)

Dirua nola gastatzen den jakitea (3)

Bai

Bai

Aspaldidanik galdera bat egin nahi dizuet:
Zergatik errenta aitorpena egiteko 902 batera
deitu behar dugu eta ez 943 batera, ia denok
tarifa laua badugu?

Bai

Bai

Euskadiko BOEren jabeak, Euskaditik
kanpoko bigarren etxeak, etab. kontrolatzea"

Ez

Ez

"Edozein pertsonak negozio/enpresa berri
bat irekitzean dituen trabak gainditzeko
erraztasun eta tresna gehiago jartzea: tramite
ugari egin behar dira, toki ugaritan,
konplexuak... Lagungarria izango liteke gaur
egungo informatika/teknologia/informazio
tresnen bidez ordenagailuaren bidez
tramiteak egiteko aukera ematea. Gainera,
pertsona bat kontratatzeko ere trabak eta
arazoak ugariak dira: burokrazia eta
""paperak"" edo prozesua erraztu egin behar
da."

Bai

Bai

Ogasunaren bulego bat jartzea Arrasaten.

Bai

Ez

20.010 €

Informazioa Aldundiaren web
orrian dago eskuragarri.
902 jartzea 2001etik dator eta
943aren aldean zituen
abantailengatik ezarri zen.
Abantaila teknologikoen artean
hauek daude: malgutasuna
(beste kokaleku batera aldatu
ahal izatea), tipologiaka
desbideratzea, zentralitaren
kolapsoak ekiditea, zerbitzurako
baliagarriak diren estatistikak
sortzea, lurralde guztirako kostu
berdina izatea. Kostuari
dagokionez, ez dago zerbitzu
publikorik «doan» Dena
ordaintzen da: edo denen artean
edo erabiltzaileak. 902an, beste
zerbitzu publiko batzuetan
bezala, kostu banatu egiten da:
1/3 Aldundiak jartzen du, eta 2/3
erabiltzaileak.
Babes Ofizialeko Etxebizitzak
Jaurlaritzaren eskumenekoak
dira, ez foru eskumenekoak.
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
GFAren ardura diren ohiko
gestio izapideen kudeaketa
sinplifikatzea, arintzea eta
desburokratizatzea. Arlo eta
proiektu ezberdinetan egingo
dugu lan, besteak beste, dirulaguntzen plataforma
korporatiboa, kirolen app bat eta
online tramitaziorako
formularioak.
Gaur egun dauden eskualde
bulegoak kontuan hartuta, ez
dugu aurreikusten Arrasaten
bulego bat jartzea.
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4. ZOR PUBLIKOA (6)

ZOR PUBLIKOA ETA GARDENTASUNA (6)
Gardentasuna aurrekontuetan. (4)

Bai

Bai

Zor publikoa kentzea. Ez gastatzea sartzen
dena baino gehiago.

Bai

Bai

Gastu publikoa handitzea

Ez

Bai

Azken urteotan zerga infomazio
guztia Aldundiaren web orrietan
dago eskuragarri. Aurrekontuen
bilakaeraren berri ere ematen
da.
GFAk 6 urte daramatza defizit
gabeko aurrekontuekin, hau da,
zor berririk sortu gabe. Egia da
zor publiko metatu bat dugula
(historikoa eta krisialdian
sortutakoa), eta murrizten joan
behar dugula. Ildo horretan,
2017an, GFAk 9 M€-an murriztu
zuen zorra, eta 2018an 16 M€an murriztea aurreikusten da.
Aurrekontuen
egonkortasunerako eta finantzen
jasangarritasunerako araudiak
gehienezko gastu publikoaren
muga batzuk jartzen dizkie
administrazio publikoei, eta
horiek ezin dira gainditu. GFAren
aurrekontuak muga horietara
egokituta daude.

5. TRANSFERENTZIAK (1)

Konpromiso instituzionalak: Diru gehiago
Gipuzkoarako (1)

Ez

Ez

Ekarpen Lege berrirako
negoziazioa dagoeneko martxan
dago (3 foru aldundien eta
Eusko Jaurlaritzaren artean)
Helburua da 2018an
negoziatzen amaitzea.
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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.

127
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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Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

1. ERREPIDE SAREAREN MANTETZEA ETA ERAIKUNTZA (251)

PROPOSAMEN ESPEZIFIKOAK (136)

DEBA (35)
Mutriku-Deba errepidea (29)

Bai

Bai

1.500.000 €
(2018)
9.415.280 €
(2019)

2018-2019ko ekitaldietan ekitea dago
aurreikusita, 0710.110.611.01.07 partida.

2018-2019ko ekitaldietan ekitea dago
aurreikusita, 0710.110.611.01.07 partida

Mutriku-Deba errepidea eta
Hondarbeltz ingurua antolatu.(4)

Bai

Bai

1.500.000 €
(2018)
9.415.280 €
(2019)

Deba-Ondarroa errepidea

Bai

Bai

1.500.000 €
(2018)
9.415.280 €
(2019)

2018-2019ko ekitaldietan ekitea dago
aurreikusita, 0710.110.611.01.07 partida.
Mutrikura arte.

Errepideak hobetzea, Deskargagoa
amaitu (Debagoiena)

Bai

Bai

22.122.000 €
(2018)

Egiten ari den obra. BIDEGI ari da egiten.
Guztira 42 milioiko inbertsioa (BEZ kanpo).
Bukaera 2019ko hasieran aurreikusita

BERGARA ETA ANTZUOLA (9)
Bai

Bai

22.122.000 €
(2018)

Egiten ari den obra. BIDEGI ari da egiten.
Guztira 42 milioiko inbertsioa (BEZ kanpo).
Bukaera 2019ko hasieran aurreikusita

Bai

-

-

Proposamenean zehaztasun handiagoa
behar da

Bai

Ez

-

Amaitu Zumarragarako errepidea
[Bergara]

Bai

Bai

22.122.000 €
(2018)

Egiten ari den obra. BIDEGI ari da egiten.
Guztira 42 milioiko inbertsioa (BEZ kanpo).
Bukaera 2019ko hasieran aurreikusita

Bergarako Bolua auzorako bide berri
bat egitea proposatuko nuke, herri
erditik pasatzen da eta trafikoa
gehiegizkoa delako

Ez

Ez

-

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Gorlara bidea konpondu (Bergara)

Bai

Ez

-

Ohiko artapenetik aparte ez da aurreikusten
inolako aktuazio berezirik.

1.500.000 €
(2018)
9.415.280 €
(2019)

2018-2019 ekitaldietan gauzatzea
aurreikusten da, 0710.110.611.01.07
partida

Bergara-Antzuola errepidea bukatu
(4)
Aurreikusten da 2019an amaituko
dela Antzuola-Bergara bitartea;
beraz, aurrekontu kargak,
kontserbazio lanak eta jarduketa
txikiagoak izan ezik, jaitsi egingo
dira departamentu horretan
Sarrerako biribilgune arriskutsua
(Antzuola)

MUTRIKU (9)
Mutriku-Deba errepidea konpondu
ahalik azkarren (3)

Bai

Bai
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Mutriku-Deba errepidea eta oinezko
bidea (3).
Murriztu Mutriku egunero
zeharkatzen duen zirkulazioa, kamioi
eta auto asko ibiltzen baitira.
Aparkatzeko arazoak.
Komunikazio hobea egitea Mutrikun.
Kostako errepideak zirkulazio
handia du eta beste alternatiba
batek egon behar du.
Hobetu Mutrikurako sarbidea eta
beste alternatiba bat kostako
errepidearen ordez

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Bai

Bai (Zirriborroa)

1.500.000 €
(2018)
9.415.280 €
(2019)

2018-2019 ekitaldietan gauzatzea
aurreikusten da, 0710.110.611.01.07
partida

Ez

-

-

Ez da inolako saihesbiderik aurreikusten.
Aparkaleku arazoak udal eskumenekoak
dira.

Bai

1.500.000 €
(2018)
9.415.280 €
(2019)

Bai

1.500.000 €
(2018)
9.415.280 €
(2019)

Bai

Bai

Oraingo errepidea hobetzeko bada
proiektua. 2018-2019ko ekitaldietan ekitea
dago aurreikusita, 0710.110.611.01.07
partida
Bada egungo GI-638 errepidea hobetzeko
proiektua. 2018-2019ko ekitaldietan ekitea
dago aurreikusita, 0710.110.611.01.07
partida. Ez da beste inolako aukerarik
aurreikusten.

GASTEIZERAKO ERREPIDEA (4)

Salinas errepideak konpondu (2)

Bai

Bai

-

Gasteizerako errepidea egoera
txarrean dago bi noranzkoetan

Bai

Ez

-

Hobetu autobideko seinaleak, batez
ere, Gasteiz parean, Madrildik
gatozela. Seinale txarrak Madrildik
Donostiara

Ez

-

-

Errepideen artapena Departamentuaren
eginkizun ohikoa da (urtean 55 milioiko
aurrekontua mantentze lanetarako).
Errepide horretan ez da inolako jarduera
espezifikorik aurreikusten.
Ez dakigu zer errepideri buruz ari den.
Arlabango GI-627 errepideari buruz ari
bada, baloratuta dago beharrezko jarduera,
baina AP-1en aukera badagoenez, gaur
egun ez zaio lehentasunik ematen.
Gasteizko seinaleztapena Arabako
Aldundiari dagokio. AP-1 / AP-8k izan behar
du seinaleztatu beharreko ibilbide nagusia.

IRURA (4)
Irurak bi aldeetarako irteera eta
sarrera izatea gustatuko litzaidake

Bai

Ez

-

Beso bat bariantera irteteko

Bai

Ez

-

Ikastolako biribilgunetik trafikoa
arriskutsua da kamioak
pasatzerakoan arazoak dituzte eta
trafikoa eragozten dute. N-I herri
erditik denetako trafikoa pasatzen
da: zarata eta abiadura handiz
pasatzen dira, abiadura moteltzeko
zerbait jarri behar da.

Bai

Ez

-

Gaia behin eta berriro aztertu da Irurako
Udalak eskatuta, baina arazo teknikoak
daude hori egin ahal izateko, orografiak
eragotzi egiten du.
Gaia behin eta berriro aztertu da Irurako
Udalak eskatuta, baina arazo teknikoak
daude hori egin ahal izateko, orografiak
eragotzi egiten du.
Printzipioz, ez dira aurreikusten orain ez
dauden bestelako ekintzak trafikoa
murrizteko. Kontutan izan behar da zatiaren
luzetara dagoeneko badaudela semaforoak,
oinezkoen pasabideak eta irtenguneak,
abiadura handiko pasatzea eragozten
dutenak.
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Irurako ikastolako biribilgunea
berritu, horrela arazo gutxiago
sortzeko trafiko aldetik (kamioiak,
umeak, lantegiko langileak...)

Bai

Ez

-

Ez dakigu zein den arazoa, udalak ez baitu
inoiz aipatu. Detaileak bidaltzea eskertuko
genuke udalaren bitartez.

DONOSTIA – SS (4)
Donostiarako errepidea konpondu:
bai deskargatik eta baita autopista

Bai

Donostiako errepideak konpondu

Donostiako saihesbidea asfaltatu

Bai

Donostiatik Larraitzera konpondu

Bai

-

-

-

-

-

-

-

Aipamen orokorregia. Errepideak egoera
onean edukitzea departamentuaren
eguneroko lana da
Aipamen orokorregia, ez dakigu udalerrikoei
edo ingurukoei buruz ari den; azken horiek
foru errepideak dira.
Errepideen artapena Departamentuaren
eginkizun ohikoa da. Aztertzen eta
lehenesten ari dira jarduketa-guneak
2018an sare gipuzkoarrean.
Ez dago Donostiatik Larraitzerako
errepiderik.

A15 (4)
A15 errepide guztiaren zehar zuhaitz
eta zuhaixka gehiago landatzea.
Gorago aipatu dudan bezala,
Hernani bezala beste herriko tarte
batzuetan ere gauza bera gertatzen
da.
A-15 saihesbideak Hernani
zeharkatzen duen tartean, sortzen
duen zarata kutsadura murrizteko,
intsonorizazio panelak jartzea.
Berari begira bizi garenok etengabe
entzun behar izaten dugu. Akarregin
dauden egurrezko paneletatik, Portu
auzora dauden kristalezko panelak
bitarte intsonorizatzea proposatzen
da
"Urnietatik Andoainera datorren A15 bi erreitik batera pasatzen da.
Auto pilaketak izugarriak izaten dira
eguneko edozein garaitan. Jaitsieran
autoak eta bereziki kamioiak
izugarrizko abiadura hartzen dute,
Andoaindik Tolosarako bidera
sartzea oso arriskutsua bihurtuz."
Konpondu A15 tartea Iruñerantz
Tolosatik

Bai

Ez

-

Errepideen inguruak txukun mantentzea
baloratzen dugu baina aldi berean artapen
kostuak ere kontuan izan behar ditugu.

Bai

Ez

-

Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten, markatuko diren
lehentasunen arabera.

Bai

Ez

-

Aztertzen ari da A-15etik N-Irako sarrera
hobetzea Andoainen.

-

Aipamen orokorregia. Errepideen artapena
Departamentuaren eginkizun ohikoa da.
Errepide horretan ez da inolako jarduera
espezifikorik aurreikusten.

-

Aipamen orokorregia. Errepideen artapena
Departamentuaren eginkizun ohikoa da.

Bai

Bai
N-1 (4)

N-I hobetu (2)

Bai

Bai
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Hobetu auto ilarak eta istripuak NIean Andoain parean. Gune beltza:
stop Escalextric. Andoain irteera.
Aldatu bihurgune tartea N1en,
Andoainen ondo amaitu AP-15 N1
arteko konexioa Andoainen.

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Bai

Ez

-

Andoainen A-15etik N-Ierako sarrera
hobetzea ari da aztertzen. Scalextricaren
irteeran ez dago inolako stopik.

Bai

Ez

-

Andoainen A-15etik N-Ierako sarrera
hobetzea ari da aztertzen.

ZEGAMA (4)

Errepidea hobetu, batez ere,
Kortabarriatik Zegamara (3)

Bai

Bai

443.513 €

Zegamarako errepidea [Legazpi]

Bai

Ez

-

Ondaraldetik Zegamarako tartean
hobekuntza lanak 2017ko urte honetan
bertan hasiko dira. Aurrekontu osoa:
1.160.079,13 €, 0710.110.611.01.04
partida. Kortabarria eta Ondaralde
bitarterako badago proiektu erredaktatua.
Ez dakigu zer errepideri buruz ari den edo
zer proposatzen duen.

LEGAZPI (4)
Beasain-Durango autobian
biribilgune bat egin Legazpiko
errepidera zuzen sartzeko
Biribilgunea egin Legazpitik
Bergararako errepidean BeasainBergara autobiara joateko
Biribilgunea Legazpin BeasainDurangora sartzeko
Biribilgunea Gurutze Gorrian,
autobiarako sarbidea (Legazpi)

Bai

Ez

-

Dagoeneko bada Legazpirako sarrera
ematen duen lotura bat.

Bai

Ez

-

Dagoeneko bada Legazpirako sarrera
ematen duen lotura bat.

Bai

Ez

-

Bai

Ez

-

Dagoeneko bada Legazpirako sarrera
ematen duen lotura bat.
Dagoeneko bada Legazpirako sarrera
ematen duen lotura bat.

ZUMAIA (3)

Begiratu luiziak Zumaia-Getaria
tartean, orain dela 8 egun istripu bat
izan zen luiziagatik. Erantzun egokia
espero dut. Ez baita halakorik izaten

Bai

Bai

984.000 €

Zona horren jarraipena etengabea da. Izan
ere, gaur egun kostako murruaren
egonkortasuna hobetzeko lana egiten ari
da. Era berean, aurten bertan ezponda
egonkortzeko lanak aurreikusi dira, 23.
kilometro-punturako (Azkixuko
bidegurutzea) eta 2018an mozketaezpondaren estabilizazioaren exekuzioa
egingo da 25’915 eta 26’085 kilometro
puntuen artean, dena 0710.120.611.02.07
partidan

A-8 Elgoibar-Zumaia berrikuntza

Bai

Ez

-

Aipamen orokorregia. Ez dakigu zoruari
buruz edo trazatuari buruz ari den

-

Proiektua idatzita dago eta tramitatzen ari
da, bai Ura-n eta lurzoru kudeaketan.
Departamentuaren lehentasuna da.
Bidegorria Mugikortasuneko
departamentuari dagokio

"Zumaiarra naiz eta Zumaian bizi
naiz Joan den astean istripu bat izan
nuen eta nahiko ohikoak dira
istripuak Arroa behea eta Narrondo
artean dagoen bide gurutzean,
Bombas Azkue dagoen lekuan.
Bertako langileek ere askotan
lantokira sartzeko arazoak izaten
dituzte. Askotan entzun izan dut
biribilgunea / errotonda egiteko

Bai/Ez

Bai
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

asmoa dela. Proposamena 1:
Biribilgune hori edota bidegurutze
hau ahalik eta azkarren hobetzea.
Proposamena 2: Narrondora arte
iristen den bidegorria, Arroa behera
luzatzea."

ORIO (3)
N-634ko Orioko saihesbidea noizko
izango da? 1990. Urte askoan
aurreikusita dago eta oraindik ez da
egin. Egin diren beste jarduketa
batzuei esker lan asko eginak daude
eta zubia bakarrik geratzen da.
Datorren urteko aurrekontuetan
sartzea proposatzen dut.
"Mesedez, amaitu Orioko bariantea
N634 errepidean
"Aspaldidanik dago mahai gainean
Orioko saihesbidearen proiektua.
Krisiaren ondorioz behin eta berriz
atzeratua izan den arren, uste dut
iritsi dela proiektuari ekiteko unea.
Bertan bizi garenontzat garrantzi
handikoa da egunero pairatu behar
izaten baititugu erdigunetik
pasatzen diren auto eta batez ere
kamioien zarata eta hautsak. Hauxe
da ba nire proposamena.
Saihesbidearen proiektua epe
laburrean aurrera eramatea
pentsatzen baduzue, ederki! Bestela,
noiz egitea aurreikusten duzuen
esango bazenidate eskertuko
nizueke."

Bai

Ez

-

Saihesbide horrek 35 milioiko aurrekontua
du eta ez dago epe motzean gauzatu
daitezkeen lehentasunetan.

Bai

Ez

-

Jarduera hori ez dago lehentasunezkoen
artean.

Bai

Ez

-

Saihesbide hori ez dago lehentasunezko
jardueren artean eta ez du epe finkorik
egiteko

40.000 €

Egoera aztertu da eta proposatutako
konponbidea ez da errotonda izango, baina
gune horri ekingo zaio. 0710.100.611.02.13
partida

-

Produkzio jarduerari lotutako
proposamenak dira, interes esklusibokoak,
eta beraz industriari berari edo udalari
legokioke horiek gauzatzea.

ZONA FAGOR EDERLAN (3)
Biribilgunea Aretxabaletako Fagor
Ederlanen irteeran. (gune beltza:
istripu ugari) eta belarra altu badago
arriskua handiagoa da) noizko?
Usurbilen (Fagor Ederlanen
instalazioa: Luzuriaga N. 634 parean,
instalaziorako sarbideak oso
arriskutsuak dira. Ez zen
alternatibarik eman Donostiarako 2.
gerrikoa gauzatu zenean. Irtenbidea:
Atzeko aldean adar bat jarri
biribilgunetik ibilgailu pisutsuentzat
eta aurreko aldean jarri (zati

Bai

Ez

Bai

-
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-

Produkzio jarduerari lotutako
proposamenak dira, interes esklusibokoak,
eta beraz industriari berari edo udalari
legokioke horiek gauzatzea. Dena den,
konponbide teknikoa lantzen ari da
errepidea segurtasunez gurutzatu ahal
izateko.

nagusia) langileentzako zirkulazioan
sartzeko errei bat.

Ederlanerako sarbidea, bai
errepidearen gaineko bai azpiko
pasabidearekin, bidegorritik hasita,
edo, bestela, Ederlanen atzeko
aldean. Autobidearen biribilgunean
azpiko pasabide bat dago
baratzetara joateko, bertatik eta
ibaiaren ertzari jarraituta
Ederlanerako sarbide bat ireki ahal
izango litzateke Eskoriatzakoentzat,
kostu oso txikiarekin. Pertsona
askok, askok, askok zeharkatzen
dugu errepidea Ederlanen aurrean
egunero, goizean, eguerdian eta
arratsaldean, eta arrazoi horregatik
izan daitekeen edozein istripu
saihestu behar da. Halaber, zaila da
ulertzea Ederlan bezalako enpresa
batek ez izatea bere
instalazioetarako sarbide egokiak.

Ez

-

ZUMARRAGA (3)
Zumarragako errepidea

Bai

-

-

Azpeitia-Zumarraga errepidea
konpondu ondo

Bai

-

-

Orokorregia. Ez dakigu zeri buruz ari den.
Aipamen orokorregia. Ez dakigu zoruari
buruz edo trazatuari buruz ari den.

Zumarragako errepidea konpondu

Bai

-

-

Aipamen orokorregia. Ez dakigu zer
errepideri buruz ari den.

IRUN (2)
Irunen AP-8 rako beste irteera eta
sarrera noizko egin behar da?
Egunkarian zerbait egin behar zela
irakurri nuen baina noizko? GI-636
errepidea txikia gelditu da...eta
egunero sortzen diren ilarak
desesperagarriak dira.

Bai

Ez

-

Proiektua tramitatzen ari da. 2018. urteko
bukaeran Bidegik obrak hastea aurreikusten
da.

Alde guztietatik Irunera sartzeko
bideak hobetu

Bai

Ez

-

Aipamen orokorregia. 2018. urteko
bukaeran aurreikusten da Bidegik hastea
autobidearekiko lotura berrirako obrak.

ZARAUTZ (2)
Zarautzeko N-634 errepidean
"saihesbide" bat eraikitzea
Zarautzen, Nafarroa kaleko
zirkulazioa ateratzeko zain gaude

Bai

Ez

-

Saihesbide hori ez dago lehentasunezko
jardueren artean

Bai

Ez

-

Jarduera hori ez dago lehentasunezkoen
artean.
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(errepide nagusia). Nagusia
Zarautzerako.
GETARIA (2)
Aldundiari eskatzen diogu
nolabaiteko sakanguneak edo
antzeko zerbait jartzea errepide
nagusian. Haurrak ondoan ibiltzen
dira jolasten eta autoak azkar
pasatzen dira (Getaria)
Getaria-Zarautz lotzeko bide
alternatiboan inbertitu

Bai

Ez

-

Ez dakigu zer zonari buruz ari den. Erdiko
zonan, haurrek jolas egiten duten inguruan,
semaforoak daude, eta igarotzeko
lastertasuna oso txikia da.

Bai

Ez

-

Ez da ikusten beharrik Getaria eta
Zarautzen artean N-634-ren ordezkorik.

248.988€

Obrak 2018ko hasieran bukatuko dira.
Aurrekontu osoa: 555.123,20 €.
0710.110.611.01.02 partida

HONDARRIBIA (2)
Biribilgunea herrira sartzeko
(Hondarribia) (2)

Bai

Bai

BESTE PROPOSAMEN ESPEZIFIKO BATZUK (35)
N-630 hobetu

-

-

Ez dago izen hori duen inolako errepiderik.

Errepidea Sasiolara

Bai

Ez

-

Kostako errepidea hobetzea aukeratu da,
beste alternatiba batzuk baztertuta.

Konpondu Arlabango zorua

Bai

Bai

-

Aurreikusita dago egitea errepideen
mantenimendurako partida orokorraren
bitartez.

Konpondu Mendarorako errepidea

Bai

Bai

-

Aipamen orokorregia. Errepideen artapena
Departamentuaren eginkizun ohikoa da.

Konpondu Urolako errepideak

Bai

Bai

-

Aipamen orokorregia. Errepideen artapena
Departamentuaren eginkizun ohikoa da.

Eskoriatza-Arlaban lotura

Bai

Ez

-

Bai/Ez

Ez

-

Ez

Ez

-

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Donibane-Lezo arteko bidea edo
espaloia zabaldu
Zorua hobetu Erain ikastetxean
Usategieta hotelerako noranzkoan.
Errepidearen lehen kilometroa
(Errekalde bailarako auzoa).
Seinaleak falta dira.
Elias Salaberria 4, 2 eta Jaizkibel
Ibilbidea 16ko tartean GI-2638 (7501250 puntu perimetrikoa). Espaloia
errepidea baino baxuago dago (1)
euria dagoenean. Kamioiak eta
kotxeek oinezkoak bustitzen dituzte

Aipamen orokorregia. Errepideak egoera
onean edukitzea departamentuaren
eguneroko lana da
Ez da ikusten errepidea zabaltzeko
beharrik. Espaloia udalari dagokio

Ez

-

-

Udalak azaldu du arazo hau eta 2
administrazioen arteko ekintza bateratua
behar du. Aztertzen ari da, baina orain ez
da ikusten konponbide egingarririk.

Tolosatik gertuko bigarren mailako
errepideak

Bai

Bai

-

Aipamen orokorregia. Errepideen artapena
Departamentuaren eginkizun ohikoa da.

Hobetu Astigarragatik
Martutenerako errepidea

Ez

-

Errepidea udal titularitatekoa da, ez foru
titularitatekoa.
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Ez
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Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa
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-

Oinezkoen lotuneak udalari dagokie

Ez

-

Ez da ikusten hobetzeko behar zehatzik.

Azkarate bidean bi karrilak
bereiztea, istripuak ekiditeko

Bai

Ez

-

Ez da ikusten hobetzeko behar zehatzik.

Kanpazartik Elgetara doan errepidea
hobetu

Bai

Bai

-

Errepideak egoera onean edukitzea
departamentuaren eguneroko lana da

-

Aipamen orokorregia. Errepideak egoera
onean edukitzea departamentuaren
eguneroko lana da. Errepide sare lokalean
indarra jartzea kontuan hartuk oda.

Bigarren mailako errepideak
konpontzea

Azpeitia-Zumarraga tartea hobetu
Lasartetik Bazkardora asfalto hobea,
arriskutsua motoentzat. Arban
Amara bideraino, tarte arriskutsua
motoentzat."
Mirandaolako parkean sartzeko
biribilgune bat egitea
Errepideak konpontzea (AzpeititikZumarragarantz)
Asteasu-Zizurkil errepide
arriskutsuan hobekuntzak:
bidegurutze mordoa erregulatu.
Bazterbidea egin (ez da
bazterbiderik). Ertz babesa kendu.
Soraluzen, herritik irten eta sartzeko
biribilguneak behar ditugu,
saihesbidearekin loturak ondo
eginikoak. Noizko aurreikusten
duzue lan hori?

Bai

Bai

Bai

Ez

-

Eraikuntza proiektua idazten ari da, tarte
batean aurreratzeko hirugarren erreia
eraikitzeko. 10 milioi euroko inbertsioa,
aurrekontu xedapenaren faltan.

Bai

Ez

-

Ez da hobekuntza behar espezifikorik
ikusten. 80 km/h abiadura mugatuko tartea
da.

Bai

Ez

-

Ez da ikusten beharrik

-

Zati baten aurreratzeak errazteko
hirugarren lerroa egiteko eraikitze proiektua
idazten ari gara. 10 milioiko aurrekontua
aurreikusten da eta aurrekontu
erabilgarritasunaren zain geratuko da..

Bai

Ez

Bai

Ez

-

Alkizako gurutzea baino lehenagoko
aurreratzeko tartea bertan behera uztea
aurreikusten da (kamioien maniobrekin
zuzena, enpresaren aurre-atean)

Bai

Bai

328.975 €

2018ko hasieran bukatuko dira obrak.
0710.110.611.01.01 partida.
Irungo saihesbideari eta Plaiaundi
institutuaren eta Hondarribirako irteeraren
arteko azelerazio eta dezelerazio erreiari
buruz ari baldin bada, aurreikusten da
egingarria den aztertzea.
Zure proposamena udal eskumenen
arlokoa da eta, horregatik, ezin dizugu
erantzun zehatzagoa eman.

Saihesbide kolapsatua
Hondarribirako noranzkoan irteera
arriskutsuekin; gehitu erreia

Bai

Ez

-

Errepide hobeak: Pasai Antxon
Gelasio Aramburu eta Amarratxeta.

Ez

Ez

-

Bai

Ez

-

Zure proposamena aintzat hartuko dugu eta
Bidegiri pasako zaio, azter dezan.

Bai

Ez

-

Ez da hobekuntza behar espezifikorik
ikusten. Istripuei buruzko datuek ez dute
arriskutsua denik erakusten.

Ondo argiztatu AP8ren irteerak,
bereziki, Elgoibarkoa, ez baitago
farolarik.
Oxinatik Arrasaterako sarrera
nagusia oso arriskutsua da.
Berrantolatu egin behar da
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Espaloia N634 tartean; bertan,
Arrazabalerainoko espaloia
amaitzen da (errepidea trenbiderantz
mugituz)
Impregi (Iberdola) parean Bergara
eta Mekolalde artean, jarri
oinezkoentzako semaforo bat eta
abiadura jaisteko gailuak. Abiadura
70 km/h-ra dago mugatua eta askoz
azkarrago pasatzen dira (zarata eta
oinezkoentzako arriskua). 12
bizilaguni eragiten die.
GI 3256 errepidea bulebar bihurtzea,
trafikoaren abiadura murrizteko
egiturak, paseoa, bidegorria,
oinezko gune konkortuak, zebrabide
konkortuak, biribilguneak, mediana,
...eginez
Eskatzen dut GI2131 (km0)
biribilgune bat egitea. Zaldibia,
Arama, Itsasondo eta Ordizia artean
dagoen bidegurutze hau arriskutsu
dago.
Intxaustiko baserri arteko
errepidean (baserrien ingurukoa)
zerbait ipini kotxeak abiadura
murrizteko
Nire etxebizitza Aita Lertxundi
kalean erosi nuen (N634 tartea)
1994an, saihesbidea 1995ean amaitu
behar zuten, 2017an gaude eta
amaitu gabe dago. Zubi bat
eraikitzea falta da. Mesedez, eman
lehentasuna obra honi. Zarata
jasanezina da.
Akarregi bailarako errepidean 50
km/h abiadura errespetatzeko
medioak jartzea; radarrak,
konkorrak, baliza erdibitzaileak...
egun edozein abiaduran igarotzen
dira ibilgailuak, bertatik paseatzen
dutenen segurtasuna (zebra bideak
zeharkatzea) lasaitasuna eta
osasuna (ke isuriengatik diot)
murriztuz. Orbegozo zubian
radarrak edo brearekin egindako
konkorrak, medianak... jartzea 50
Km/h abiadura errespetatzeko eta
aurreratzeak galarazteko, Askotan
ibilgailuen gehiegizko abiadurak eta
motoen aurreratzeak etxetik eta

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

-

-

Espaloiak udal eskumenekoak dira.

Bai

Ez

-

Trafikoa moteltzeko jarduerak aztertu dira.

Ez

Ez

-

Ez dago izen hori duen inolako errepiderik.

Bai

Ez

-

Aztertzen ari gara bidegurutzea,
segurtasuna hobetzeko, baina ez da posible
errotonda jartzea puntu horretan.

Bai

Ez

-

Ez da ikusten beharrik.

Bai

Ez

-

Aurrekontu erabilgarritasuna asko aldatu da
azken urteotan eta jarduera hori ez dago
lehentasunezkoen artean.

-

Abiaduraren kontrola ez dagokio aldundiari,
Ertzaintzari baizik. Martindegi inguruan hiru
zebrabide daude, ez da ikusten laugarrena
jartzeko beharrik.

Bai/Ez

Ez
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bertan dagoen paseotik entzun
behar izaten ditugu. Martindegi
auzoan Troya errepidea
zeharkatzeko zebra bide bat.
Bidegorriaren aldetik Iretza aldera
igarotzeko ia Alkain lantegiraino
joan behar da."
Añorga txiki auzoan, G! autobusak
Txiki Park parean duen autobus
geltokitik errepidea zeharkatzeko
zebra bide bat egitea. Ez dut
ulertzen autobus geltoki bat bertan
egotea eta errepidea zeharkatzeko
zebra biderik ez egotea.
Hobetu errepideetako seinaleak.
Adibidez, lehenago seinalizatu
oinezkoen pasabideak, eta ez justu
iristear zaudela. Arroatik Zestoarako
bidegurutzea, seinale bat dago eta
Zestoako irteera ikustea oztopatzen
du (N-634). Zestoaren sarreran (N634) soberan dagoen utzi pasatzen
seinale bat dago. Zestoara biratzean.
Saturraranen (N-634) errepidearen
zentroan oztopoak daude
(mutiloiak).

Forueskumena

Bai

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

-

Donostiako udalak aurreikusten du
Añorgatik biribilgune horretaraino bidea
aldatzea. Proiektu horrekin aipatutako
arazoa konpontzen da.

-

Hobekuntza puntualak dira eta
mantenimenduko partida orokorraren
kontura egingo dira. Mila esker zure
lankidetzagatik.

ERREPIDE SAREAREN MANTENTZEA ETA ERAIKUNTZA: PROPOSAMEN OROKORRAK (73)

Azpiegiturak hobetu; errepideak era
jarraituan mantendu; hobetu
errepide sarea; errepideak hobetu;
errepideko zulo guztiak konpondu;
inbertitu errepideetan; asfaltatu
behar bezala, drainatze egokiarekin,
kontuan izanik hemen euri asko
egiten duela (61)

Bai

Bai

-

Errepideak hobetu. Saihesbidea:
errei bat gehiago (2)

Bai

Ez

-

Errepideko puntu beltzak ekidin eta
asfaltoa berritu, segurtasuna
errepideetan

Bai

Bai

7.000.000 €

Komunikazioak hobetu
Gipuzkoarekin eta beste
probintziekin

Bai

Bai

-

Aipamen orokorra. Errepideen artapen eta
hobekuntza Departamentuaren eginkizun
ohikoa da. 2018ko aurrekontuak 55 milioi
jasotzen ditu errepideen artapenerako.

Ez dakigu zer saihesbideri buruz ari den
eta, horergatik, ezin diogu erantzun
zehatzagorik eman.
Aipamen orokorregia. Errepideak hobetzea
eta egoera onean edukitzea
departamentuaren eguneroko lana da.
Firmea (asfaltoa) berritzen 7 milioi eurotik
gorako kopurua inbertituko dugu.
Aipamen orokorra. Errepideen artapen eta
hobekuntza Departamentuaren eginkizun
ohikoa da. Beste probintzia batzuekiko
komunikazioa ongi osatuta dago Gipuzkoa
biribilgunea deitutiko irteeretatik zehar (A-15
/ N-I / AP-1 / AP-8).
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Azpiegitura erraldoiak alde batera
uztea

-

-

-

Proposamenean zehaztasun handiagoa
behar da. Zein azpiegitura handiari buruz
ari gara? Antzuola-Bergara tartea bukatuta,
Gipuzkoako errepideen sare nagusia
eraikita egongo da.

Herritik irten eta sartzeko
BIRIBILGUNEAK behar ditugu.
Noizko aurreikusten dituzue?

-

-

-

Ez dakigu zein herriri buruz ari den.

Autobideko errepideko obra
ordutegia aldatzea

-

-

-

Deskargako lanak bukatu

Bai

Bai

22.122.000 €
(2018)

Hobetu bigarren mailako errepideak.

Bai

Bai

-

Bai

Bai

-

Konpondu errepideak zulorik ez
izateko eta arazorik ez izateko
autobusean
Aldundiari eskatzen diogu errepide
nagusian suabeago pasatzea eta
sakanguneak jarri
Errepideen alboetan, medianetan eta
biribilguneetan zuhaitzak landatzea;
AMR lantegiaren parean dauden
berdegune linealetan, Zikuñagako
paper fabrikaren ondoan dagoen
berdegunean, Young Play ondoan
dagoen medianan, Aieteko
bidegorriaren ondokoan dagoen
berdegunean zehar, Martindegiko
biribilgunean, Añorga txikiko
biribilgunean, Carlos I etorbidean,
posible den leku guztietan.

Bai

Bai

Ez

Ez dakigu zein obrari buruz ari den. Obrak
egiterakoan beti izaten da kontuan trafikoari
eragiten zaion afekzioa eta kasu batzuetan
gauez ere egiten dira segurtasun neurriak
ala baimentzen dutenean.
Egiten ari den obra. BIDEGI ari da egiten.
Guztira 42 milioiko inbertsioa (BEZ kanpo).
Aipamen orokorra. Errepideen artapen eta
hobekuntza Departamentuaren eginkizun
ohikoa da.
Aipamen orokorra. Errepideen artapen eta
hobekuntza Departamentuaren eginkizun
ohikoa da.

-

Ez dakigu zer errepideri buruz ari den.

-

Ez da lehentasunezko jarduera.
Etorkizuneko arriskuak saihesteko
zuhaitzen landatzea irizpidez egin behar da.
Ikuste-inpaktua kontutan izaten den gaia da
proiektu berrietan.

TXIRRINDULARIEN SEGURTASUNA (7)
Babesa motorzale eta ziklistentzat
gure galtzadetan; txirrindulariak
beste errepide batetik ibiltzea eta
errepideak hobetzea, bazterbideak
garbi mantentzea ziklistak errazago
ibiltzeko galtzadan (5)
Milaka zikloturista gaude Gipuzkoan.
Errepideetako zuloak estali behar
dira, behar bezala, zorroztasunez eta
sistematikoki.
Errepideak hobetu, mantentzea
hobetu eta kontuan izan ziklistak eta
motorzaleak beren mugikortasuna
errespetatzeko

Bai

Bai

-

Aipamen orokorra. Errepideen artapen eta
hobekuntza Departamentuaren eginkizun
ohikoa da.

Bai

Bai

-

Aipamen orokorra. Errepideen artapen eta
hobekuntza Departamentuaren eginkizun
ohikoa da.

Bai

Bai

-

Aipamen orokorra. Errepideen artapen eta
hobekuntza Departamentuaren eginkizun
ohikoa da.
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2. ISOLAMENDU AKUSTIKOA (190)
ANDOAIN (138)
Andoainen zarata akustikoa
gutxitzeko N-1ean panelak jartzea
Aita Larramendi Ikastolaren pareko
zatian, behinik behin. Bertan 500
ikasle baino gehiago dihardute eta
N-1etik oso gertu egonik, zarata eta
kutsadura akustiko oso handia
jasaten dute, egun osoan zehar Con el fin de reducir la
contaminación acústica en Andoain,
colocar paneles de protección en la
N1, al par de la Ikastola Aita
Larramendi, hasta la entrada de
Sorabilla. En ese centro estudian
más de 500 alumnos y, al estar tan
cerca de la N1, sufren el ruido del
tráfico y una gran contaminación
acústica todos los días y durante
toda la jornada." (137)
Etxean parean, panel akustikoak
altuagoak ez atrintzeratu geratzeko.
Kanalizazioa (25 m) biribilgunearen
alboan (Andoain).

Bai

Ez

-

Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten, markatutako
lehenesten arabera.

Bai

Ez

-

Zehaztasun gehiago behar da
proposamenean. Ez dakigu non kokatzen
den aipatutako etxea.

-

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

-

Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten. Dena den,
errepide eta aipatutako etxeen artean
trenbidea dago eta bere alboan ez badira
panela jartzen, errepidekoek ez dute
zentzurik.

A8 (13)

Autobide panelak A-8 (13)

Bai

Ez

ORDIZIA (13)
"Ordiziako San Juan auzoan,
Karrillazpi eta Filipinak kaleetan
dauden etxeetako bizilagunok oso
gertu daukagu bai autobidea eta
baita trenbidea ere, eta bertatik
iristen den zarata etengabea eta
gogaikarria da. Antzeko arazoa izan
duten udalerrietan panel akustikoak
ezarri dira autobide ertzetan,
Tolosan, Villabonan, Lasarten edo
Errenterian esaterako. Gurean ere,
arazo bera izaki, zarata txikiagotu
eta bertako bizilagunen bizi
baldintzak hobetzeko beharrezko
diren panel akustikoak ezartzea
aurrekontuetan aintzat har dezala
eskatzen diogu Aldundiari (3)

Bai

Ez

140
Bide Azpiegiturak
Ekarpenak (499)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Ordizian Filipinak 34 etxebizitzak N-1
errepide eta trenaren aldamenean
kokatzen dira eta etxean entzuten
den zarata kentzeko panelak izatea
beharrezkoa ikusten dut (3).

Bai

Ez

-

N-1eko zarataren aurkako panelak
jarri Ordizian (Gipuzkoa), Karrillazpi
kalearen parean (2)

Bai

Ez

-

Pantaila akustikoak Ordizia-Beasain
autobian, Beasainerako sarreran
(Zaldizurreta kalea 4 eta 6)

Bai

Ez

-

Ordiziako Karrillazpi kalean Zarata
ekiditeko panelak jartzea

Bai

Ez

-

Ordizian, hilerriaren parean, 270
BOE etxebizitza daude autobiatik eta
trenbidetik gertu eta gustatuko
litzaiguke zarataren aurkako panelak
instalatzea, gune honetako metro
gutxi batzuetara egiten ari diren
bezala.

Bai

Ez

-

Ordiziako San Juan auzo berria
eraikita, auzo hori N1 errepidearen
etengabeko zaratarekiko eta
Renfeko trenbideekiko esposizioan
dago; izan ere, etxeetatik metro
gutxi batzuetara daude. Errepide
honetan ibilgailu asko ibiltzen dira
bai egunez bai gauez eta molestia
larriak eta haserrea sortzen dizkie
Ordiziako udalaren proiektu honen
aldeko apustua egin duten
bizilagunei. Eskaera egin nahi dut
soinu barrerak instala daitezen
auzotik pasatzen den tarte osoan,
lehenengo etxetik hasi eta
azkenekora arte eta, horrela, zarata
minimizatuko litzateke.

Bai

Ez

-

Erantzuna

Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten. Dena den,
errepide eta aipatutako etxeen artean
trenbidea dago eta bere alboan ez badira
panela jartzen, errepidekoek ez dute
zentzurik.
Legedian ezarriari jarraituz,
Departamentuak zarataren kontrako ekintza
plan bat dauka. Bere aurreikuspenak hartan
jasoaren arabera gauzatuko ditu. Dena den,
kale horren eta errepidearen artean
trenbidea dago, eta trenbide ondoan panelik
jartzen ez den bitartean ez du zentzurik
errepidean jartzeak.
Legedian ezarriari jarraituz,
Departamentuak zarataren kontrako ekintza
plan bat dauka. Bere aurreikuspenak hartan
jasoaren arabera gauzatuko ditu.
Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten. Dena den,
errepide eta aipatutako etxeen artean
trenbidea dago eta bere alboan ez badira
panela jartzen, errepidekoek ez dute
zentzurik.
Legedian ezarriari jarraituz,
Departamentuak zarataren kontrako ekintza
plan bat dauka. Bere aurreikuspenak hartan
jasoaren arabera gauzatuko ditu. Dena den,
kale horren eta errepidearen artean
trenbidea dago, eta trenbide ondoan panelik
jartzen ez den bitartean ez du zentzurik
errepidean jartzeak.

Legedian ezarriari jarraituz,
Departamentuak zarataren kontrako ekintza
plan bat dauka. Bere aurreikuspenak hartan
jasoaren arabera gauzatuko ditu. Dena den,
kale horren eta errepidearen artean
trenbidea dago, eta trenbide ondoan panelik
jartzen ez den bitartean ez du zentzurik
errepidean jartzeak.
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IRURA (5)
Zarata kontrako panelak (3)

Bai

Ez

-

Oraindik falta diren zatian pantailak
jarri, zeren Irurak asko sufritzen du
autobiarekin. Konpondu pixka bat
ikastolaren biribilgunea.

Bai

Ez

-

Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten.
Legedian ezarriari jarraituz,
Departamentuak zarataren kontrako ekintza
plan bat dauka. Bere aurreikuspenak hartan
jasoaren arabera gauzatuko ditu.

SORABILLA (5)
Pantaila akustikoak Sorabillan (5)

Bai

Ez

-

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

-

Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten.

-

Legedian ezarriari jarraituz,
Departamentuak zarataren kontrako ekintza
plan bat dauka. Bere aurreikuspenak hartan
jasoaren arabera gauzatuko ditu. Dena den,
kale horren eta errepidearen artean
trenbidea dago, eta trenbide ondoan panelik
jartzen ez den bitartean ez du zentzurik
errepidean jartzeak.

-

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

MENDARO (5)
A-8an Mendaron soinuaren aurkako
pantaila (5)

Bai

Ez

SAN JUAN (3)
Soinu barrerak behar ditugu San
Juan auzo berrian, bai N1 errepide
nazionalerako bai trenbiderako.
Zaratak sortzen duen
nahasmenduak bizilagun
bakoitzaren osasunean eragiten du
eta are gehiago haur eta
adinekoetan, batez ere, bero
handiko egun hauetan, zeren ezin
dira etxeetako leihoak ireki zarata
dela eta (3)

Bai

Ez

N1 (2)
Jarri soinu panelak N-1ean (2)

Bai

Ez

ISOLAMENDU AKUSTIKOA: BESTE PROPOSAMEN ESPEZIFIKO BATZUK (6)
Soinuaren aurkako panelak eta
murriztu abiadura Legazpiko
saihesbidean bi biribilguneen artean

Bai

Ez

-

Urnietatik Andoainera (A-15?) doan
errepideak sortzen duen zarata
saihesteko (gutxitu) panelak jarri.

Bai

Ez

-

Legedian ezarriari jarraituz,
Departamentuak zarataren kontrako ekintza
plan bat dauka. Bere aurreikuspenak hartan
jasoaren arabera gauzatuko ditu.
Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten.
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Nahiko nuke jakin ze puntutan
dagoen hurrengo gai hau:
http://www.diariovasco.com/sansebastian/201701/21/ciudadprotegera-ruido-20170121010840v.html

Bai

Ez

-

Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten.

Erriberako panel akustikoen
inguruko gaia.

Bai

Ez

-

Legeak ezartzen duena jarraituz,
departamentuak zarataren aurkako
jarduketa plana du. Hor aurreikusten diren
lanak joango dira egiten.

-

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

-

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

-

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

Duela urte batzuk Aldundiak txosten
bat egin zuen AP8ko zaratari buruz.
Koloreekin lotutako mapa batzuk
ezarri zituen. Gorria gehieneko
zarata maila da. AP8a Elgoibartik
pasatzen denean, zehazki, Altzola
auzotik, gehieneko zarata maila
erregistratzen da, gorriz dago
adierazitako planoan. Mesedez, egin
behar diren lanak gorri kolorekoa
izateari utzi diezaion
LOIOLAKO ERRIBEREN (Donostia)
parean A8aren alde bat zein bestea
berdintzat jotzeko urte asko pasatu
ondoren, berriz eskatzen ditugu
PANTAILA AKUSTIKOAK, ASFALTO
ALDAKETA ETA JUNTURA
HOBEKUNTZA. Zarataren mapan,
gure auzoa gehien pairatzen
duenetako bat da, batez ere,
A8arengatik. Ez dugu ulertzen La
Salleren aldean egitea eta bestean
ez egitea. 10 urte daramatzagu
KUTSADURA AKUSTIKOAREN
arazo honekin
Hernaniko bariantearen zarata
kutxadura murrizteko, ibilgailuen ke
isuriak garbitzeko eta inpaktu
bisuala murrizteko, belarra soilik
hazten den zelaien zehar zuhaitzak
landatzea. Berdegune dezente
daude zuhaitzak landatzeko aukera
ematen dutenak; Zikuñaga auzoaren
ondoan dagoen rotondaren
ondokoetan eta bariantea bi
norantzak artzeko daudenetan,
Akarregi bailaran zehar, hilerriaren
inguruetan eta GI 3265 errepidearen
hasierakoetan. Gainera, leku
batzuetan zuhaitz gaixoak kendu
dira eta beste batzuetan zuhaitz
gazte batzuen bajak egon dira

Bai

Bai

Bai

Ez

Ez

Ez
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("tutoreak " bertan jarraitzen dute)
reposizioak egin gabe.

3. BIDESARIAK (43)

Bidesarien kostua jaitsi Errepideetan bidesari gutxiago
ordaintzea (13)

Bai

Ez

-

Bidesariak kentzea (5)

Bai

Ez

-

A-8 ibilbidea hobetu eta bidesaria
kendu (4)

Bai

Ez

-

Autopisten prezioa jaitsi eta Euskal
Herriko autopisten prezioa bateratu
(3)

Bai/Ez

Ez

-

TAG era partekatuan erabiltzeko
aukera ematea (2)

Bai

Ez

-

VIA-Tren hilean 28 euroko tasa
Euskadi osorako(2)

Bai

Ez

-

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.
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.
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. AP-8ren trazatuaren
hobekuntzak gaur egun aurre egin ezin
zaien inbertsioak eskatzen ditu.
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. Gipuzkoako Foru Aldundiak
Gipuzkoako autobideen bidesariak
arautzeko eskumena du, ez Euskal Herri
osokoak.
Vía-T modeloko teleordainketak erabilera
partekatua onartzen du. Abiatu modeloak
ez, hain zuzen deskontuen unean iruzurrak
saihestearren.
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.
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A-15 bidesaria Irunen doan

Bai

Ez

-

A-15 ez da Irundik igarotzen.

"Guztia ez, zergarik gabe".
Gipuzkoakoentzat bidesaririk
gabeko errepideak - enpresentzat
kuota murriztuak

Bai

Ez

-

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.

VIA T bat egitea Euskadirako balioko
duena eta Eusko Jaurlaritzak diruz
lagundua

Ez

Ez

-

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
Bizkaian eta Araban dagoeneko erabil
daiteke Vía-T. Abiatuari buruz ari bada,
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.
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.
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.

VIA T erabili ahal izatea Bizkaian eta
Araban

Bai/Ez

-

-

Autobia dohainik: Antzuola-Bergara

Bai

Ez

-

AP-8ko bidesaria kendu

Bai

Ez

-

Bidesaria urtez urte igotzen doa eta
ez da posible horrela jarraitzea.

Bai

Ez

-

Zarauzko bidesaria kentzea edo
behintzat prezioan beherapenak
izatea.

Bai

Ez

-

-

Autobidea oso garestia da, beste
erkidego batzuekin alderatuta.

Bai

Ez

-

Esaten den hori ez da egia. Prezioak
merkatuko prezioen ildotik doaz.

Gipuzkoarrei laguntzak eskaintzea
bidesariak ordaintzean.

Bai

Ez

-

Zergatik jarri behar dugu
zarauztarrok bidesariak ordaintzen

Bai

-

-

Dagoeneko badago deskontu eta gastu
mugarako politika bat.
Gaur egun, kostuaren muga dago
erabilgarri, ohiko autobidearen erabiltzearen
kostua txikiagotzen duena. N-I-ek
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Bide Azpiegiturak
Ekarpenak (499)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Gipuzkoako beste herritar batzuen
aurrean desberdintasuna sortuz

Batu eta murriztu 3 probintzietako
autobideetako prezioa

Bai

Ez

-

Abiatu global bat Euskal Herrirako.

Bai

Ez

-

"VIATren (abiatu) deskontuak batzea
proposatzen da. Arazo ekonomiko
handia da Bizkaiaren ondoko herri
batean bizitzea (Eibar), eta egunero
Bilbora edo inguruetara joan behar
izatea lan egitera. Horrek esan nahi
du, ez banago oker, egunean 10
euro ordaintzea edo hilean 200 euro,
hau da, soldataren zati handi bat.
Hori gertatzen zaie Gipuzkoan lan
egiten duten Ermukoei. Gaur egun
N-634ko zirkulazioa eta ibilbide hori
egiten pasatzen den denbora dela
eta, ez da bideragarria. Halaber, ez
da bideragarria jende askorentzat
garraio publikoa, zeren ez dira herri
guztietara iristen eta denbora asko
pasatzen dute. Idatzi dudana
eskatzen duten hainbat plataforma
daudela badakidanez, eskatzen dut,
jende askoren izenean, VIATren
tarifak batzea 3 lurraldeetan."

Bai

Ez

-

Erantzuna

gurutzatzen dituen guneetako biztanleak
bidesaririk gabeko errepide gutxiago
dituztenak dira, baina azpiegituren kalitatea
txikiagoa 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.

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.

4. BESTE BATZUK (15)
Santa Catalina begiratokia Deba (5)

Ez

Ez

-

Dikea amaitu (Mutriku) (2)

Ez

Ez

-

Deba-Mutriku bidea konpondu

Bai

Bai

1.500.000 €
(2018)
9.415.280 €
(2019)

AGE-kanpoko portua berreskuratu

Ez

Ez

-

Arriaga industrialderako sarbidea

Ez

Ez

-

Zure proposamena ez da foru eskumenen
arlokoa eta, horregatik, ezin dizugu
erantzun zehatza eman.
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
2018-2019 ekitaldietan gauzatzea
aurreikusten da.
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
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Ekarpenak (499)

Aita Lertxundi kaleko lauza txikiak
solte daude, helduak erori daitezke
Orioko zubia eta ibaiertzeko paseoa
berritzea
Kontxaren hondartzaren gainetik
pasatzen den errepidea lurperatzea
eta bertan berdegune bat eraikitzea
Trenbide-pasagunearen
problematika geltokiaren inguruan.
Oso arriskutsua da. Aldiz, pertsona
eta negozio askorentzat bide
pasagune bat den pasagune bat itxi
zuten (Deba)
Elgoibarren 2 biribilgune daude bi
semafororekin, badirudi bi
biribilgune egin dituztela
gastatzearren, besterik gabe.
Semaforo batean oinezkoen
pasabide bat dago baina bestean.
Mutrikuko portua edo dikea bukatu,
Sasiola.
Azpiegiturak ez dira horren
garrantzitsuak Lezoko kanpoko
kaiarekin demostratu den bezala
Donostian oinezko kale gehiago
egitea; Zurriolako errepidea,
Zurriolako zubia, Bulebarra eta
Hernani kalea bitarte. Agian
oinezkoa soilik izatea ez da
bideragarria, baina behintzat karril
batzuk kentzea posible izango bazen
hiria onurak ekarriko lizkioke.
Barianteko argiteria, Akarregiko
errepidekoa eta Zikiñako argiteria
led argiteriarekin jartzea eta
ibilgailuen presentziaren arabera
intentsitatea igo edo jaisten diren
sistema elektronikoak jartzea. Argi
kutsadura sortzen ez duen argiteria
erabiltzea proposatzen da besteak
beste.
Oinezkoaren aldera apustu bat
eginez, trafikoaren abiadura
lasaitzeko, ke isuriak murrizteko...
besteak beste, koexistentzia guneak
herrietan sustatzeko partida bat
sortzea. Uste dut oinezkoa ez dela
zebra bide batera soilik mugatu
behar, bere presentzia handitu
beharra dago errepideei lekua
kenduaz. Hernanin baditugu
koexistentzia gune gutxi batzuk

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Ez

Ez

-

Ez

Ez

-

Ez

Ez

-

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Ez

Ez

-

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Bai

Ez

-

Zehaztasun gehiago behar da
proposamenean, erantzun zehatzagoa
eman ahal izateko.

Ez

Ez

-

-

-

Ez

Ez

Bai

Bai

Bai

-

-

Erantzuna

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
Zehaztasun gehiago behar da
proposamenean

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Aldundiak martxan ditu hainbat proiektu
energia-efizientzia hobetzeko. Legorretako
N-I tunela aitzindari izan da horrelako
azpiegitura batean LED teknologia
ezartzean.

-

Aldi bereko izatea, trafikoaren baretzeak…
foru sarearen errepideetako zeharbideetan
planteatzen diren aukerak dira
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Ekarpenak (499)

baino gehiago egin daitezke. Leku
hauek ibilgailuak abiadura motel
batean igarotzeko, eta oinezkoa
errepidearen kotara ez jaisteko,
konkortuak egitea eskatzen dut,
baita ere asfalto liso batekin egitea
ibilgailuak bertatik igarotzean zarata
ez sortzeko eskatzen dut.

Forueskumena

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 abian jarriko da.
 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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Ekarpenak (836)

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

1. GIZARTE EKINTZA (393)
EGOITZAK ETA HIRUGARREN ADINEKOAK: PROPOSAMEN OROKORRAK (147)
Egoitzetako plaza kopurua handitzea,
Egoitza-plaza berrietara bideratutako
adinekoentzako egoitza publiko gehiago,
Bai
Bai
658.080 €
igoera da. Legegintzaldi honetan 200
egoitza eskuragarriagoak, ratioak
egoitza-plaza sortuko dira.
igotzea, itxarote-zerrenda murriztea (87)
Etxeko laguntza zerbitzuak udal
eskumenekoak dira. Nolanahi ere
Tutoretzapeko pisuak, etxez etxeko
Etxeko Laguntza Zerbitzua, zehazki,
Ez
Bai
9.620.533 €
laguntza zerbitzua areagotzea (43)
Foru Aldundiak kofinantzatua da, eta
horretarako 9.620.533 euroko
aurrekontua du 2018an.
Eguneko zentroetan plaza gehiago eta
ordutegi malgutasuna goizak edo
Plaza berrietarako igoera da.
arratsaldeak soilik), itxarote-zerrenda bat
Bai
Bai
108.793 €
Legegintzaldi honetan 108 egoitzamurriztea eguneko zentroetan, eguneko
plaza sortuko dira.
zentro merkeagoak, guneko zentro
bakoitzean gaixotasun arabera (11)
Zentro gehiago erretiratuentzat, zentro
Zure proposamena udal eskumenen
onak erretiratuentzat hainbat jarduerekin
Ez
Ez
arlokoa da eta, horregatik, ezin dizugu
erantzun zehatzagoa eman
(3)
Egoitzetako hitzarmena hobetzeko diru
Bai
Bai
Egiten ari da. Zifra negoziazioan.
laguntza gehitzea.
Autobusak egoitzetara bisitetara joan
Garraioa ez dago Gipuzkoako Foru
Ez
Ez
ahal izateko.
Aldundiak finantzatuta.
Adinekoentzako topaketa guneak
Proposamenak zehatzagoa izan
sortzea; horietan nolabaiteko jarduera
beharko luke, planteatu nahi denaren
egin ahal izan dezaten (ez daitezela izan
Ez
Ez
arabera udal eskumenekoa edo foru
eguneko zentroak ezta erretiratuen
eskumenekoa izan daiteke eta.
etxeak ere).
Pausoka elkartearentzat errehabilitazio
zentroa: zentru berri bat sortzea, bere
Arreta Goiztiarreko zerbitzu berriak
funtzional eta lekuzko beharrei moldatu
sustatu baino lehen, zerbitzu horien
dezala. Lokal baten erabilera eta
Bai
Ez
finantzaketaren inguruko akordioa lortu
moldaketa, eta esandako programari eta
behar da Osasunarekin eta
beharrei erantzun dezala. (proiektuaren
Hezkuntzarekin.
txostena atzikituta)
MENDEKOTASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO LAGUNTZA ETA ANIZTASUN FUNTZIONALA (92)
Laguntza soziala areagotzea
mendekotasuna duten pertsonentzat,
laguntza mendekotasunarentzat,
pertsona desgaituentzat, dibertsitate
GFAk arreta berezia eskaintzen dio
funtzionalarentzat, etxez etxeko laguntza
mendekotasunaren arloari eta,
mendekotasuna duten pertsonentzat,
berariaz, desgaitasuna duten pertsonak
275.000.000
tutoretzapeko pisuak, itxarote denbora
Bai
Bai
atenditzeari. 2018an, mendekotasuna
€
murriztea, egoitzak mendekotasuna
atenditzeko dagoen gastu
dutenentzat, laguntza materiala erosteko
aurreikuspena 275.000.000 eurokoa
(Elbarrientzat diru laguntza gehiago
da.
tramankuluak erosteko, diru laguntza
gutxi dago) eta oinarrizko beharrak
estaltzeko. Mendekotasuna duten
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Ekarpenak (836)

Forueskumena

pertsonak dituzten senitartekoen egoera
hobetzea (ekonomikoki eta/edo osasun
laguntzarekin) eta laguntzak
desgaitasuna duten adingabeak
integratzeko gizartean, oro har (74)
Laguntza gaixo mentalei, eskizofrenia
dutenei, Alzheimerra duten pertsonei,
desgaitu psikikoei: laguntza sozialak eta
tutoretzapeko pisuak pertsona
hauentzat. Gaixotasun mentalak
dituztenentzat tailerrak eta ekintzak
etxetik gertu. Eta beraiek zaintzen
dituzten pertsonentzat laguntza
psikologiko gehiago (10)
Kaleak elbarrientzat egokitzera behartu
udaletxeak (2)

Mendekotasun legea hobetu egin
beharko litzateke eta mendekotasuna
duten pertsonak era egokian baloratu
beharko lirateke
Nola daiteke familiako laguntza eduki
pertsona bat desgaitua izan da eta honek
18urte betetzen dituenean, hau da berak
gehien behar duenean laguntza kendu?
Eskumen hau zoritxarrez agian ez
dagokio Diputazioari. Bainan, kontutan
eduki eta planifikatu behar da arazo hau
konpontzeko. Badirudi ""linbo"" batean
gelditzen dela

Zenbatekoa

Erantzuna

Bai

Bai

88.000.000 €

Desgaitasun eta osasun mentaleko
gutxi gorabeherako gastua 88.000.000
eurokoa da 2018an
(mendekotasunaren barnean)

Ez

Ez

-

Zure proposamena udal eskumenen
arlokoa da eta, horregatik, ezin dizugu
erantzun zehatzagoa eman

Bai

3.000.000 €

Eskumena Hezkuntzarena / Badira
mendekotasunerako laguntzak.

Bai

60.000.000 €

Eskatutako bi gai horiek gure
Aurrekontuan daude dagoeneko.

Ez

-

Eusko Jaurlaritzak laguntzak dauzka
kontziliaziorako; baimenak lan
legedikoak dira.

Ez

-

Garraioa ez dago Gipuzkoako Foru
Aldundiak finantzatuta.

Bai

Ez

-

Administrazioak kalitatezko arreta
eskaintzen du, eta erabiltzaileek ondo
baloratzen dute.

Bai

Ez

-

Mendekotasun Legea estatu mailako
legea da.

-

Gizarte Segurantzaren prestazioez ari
dela ulertzen dugu; Diputazioaren
prestazioetan ez dago horrelako
kasurik.

Behar bereziak dituzten haurren
hezkuntza integrala bermatzeko irakasle
laguntzaileak kontratatzeko diru
Hein batean
laguntzak eskolei. Ez gaitasuna dute
haurrentzat diru-laguntza gehiago (2)
Laguntzak elbarrientzat eta
familientzat edo zaintzaileak
Hein batean
(desgrabac. fiscal)
Dependentziarako baimenak sortzea.
Langileek aita/ama zaintzeko aukera izan
Ez
dezaten.
Gurearen garraio zerbitzua hobetzea.
Zerbitzuagatik ordaindu behar dugu
Ez
enpresak egoitza aldatu duelako
Funtzionariek elbarrituei ondo tratatzea.

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Ez

LAGUNTZA HIRUGARREN ADINEKOEI (80)
Diru laguntza gehiago helduentzat
Kalitatezko zerbitzuak 3. adinari; zerbitzu
berriak nagusientzat; gehiago gastatu 3.
adinekoen aisialdian; 3. adinerako
informazioa eman. Baliabide gehiago

Bai

Bai

275.000.000
€

GFAk arreta berezia eskaintzen dio
mendekotasunaren arloari eta,
berariaz, desgaitasuna duten pertsonak
atenditzeari. 2018an, mendekotasuna
atenditzeko dagoen gastu
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

bakarrik bizi diren eta dementzia duten
adinekoentzat; Adineko pertsonak
zaintzeko lege berriak (70)
Familian mendekotasuna duen bat (edo
gehiago) daukagunak, diru laguntza
kopurua igo, eta aseguru soziala
kotizatu. 24 ordu lan egiten dugu ezer
kotizatu gabe. Nagusiak zaintzen duten
familiarrak ez dute errekonozimendurik
bai lana moduan bai paro moduan (2)
Laguntzak igogailuak instalatzeko
adinekoak dauden etxebizitzetan
Errolda bat egitea zuzenean ezagutzeko
adinekoen eta bakarrik daudenen
beharrak.
Helduei ikasketak erraztu, kurtso
ikasketen malgutasuna hobetuz

Deskontuak hirugarren adinerako
garraio publikoan eta ikuskizunetan

Kontrol handiagoa era partikularrean
kontratatutako adinekoen zaintzaileetan
Abusu kasuak edo adinekoaren
ondareaz aprobetxatzen dira.
Garraioaren zerbitzu publiko bat ezartzea
baserrietako helduentzat. Badira
baserrietan bizi diren helduak edo
mugitzeko zailtasunak dituztenak eta
ezin dira herrira jaitsi (erosketak,
medikua, paseatzea eta beste pertsona
batzuekin erlazionatzea). Ondo egongo
litzateke deitu ahal izango litzatekeen
zerbitzu bat eta etxetik ateratzeko
laguntza hori eduki ahal izatea.

Erantzuna

aurreikuspena 275.000.000 eurokoa
da.

Hein batean

Ez

60.000.000 €

Mendekotasuneko prestazioetako
gastua / Estatuak gizarte segurantza
ordaintzeari utzi zion 2012an

Ez

Ez

-

Eskumena Eusko Jaurlaritzarena eta
udalena.

Hein batean

Hein batean

48.000 €

Pobrezia eta bazterketari buruzko
inkesta / Zenbait udalek egin dute.

Ez

Ez

-

Hezkuntzaren eskumena.

-

Garraioa ez dago Gipuzkoako Foru
Aldundiak finantzatuta. Ez da kultur
egitarau espezifikorik aurreikusten adin
sektoreen arabera, gazteei eta haurrei
zuzendutako programen salbuespenaz;
izan ere, uste dugu kalitateko kultura
adin guztietako pertsonek goza
dezaketela.

Ez

Ez

Hein batean

Ez

-

Araudi eta jarraipen sistema berria
jarriko dugu 2018tik aurrera.
Horretarako udalen laguntza beharko
da.

Ez

Ez

-

Garraioa ez dago Gipuzkoako Foru
Aldundiak finantzatuta; udalak dira gai
horretan esku hartzen dutenak.
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Pertsonei zerbitzuak emateko sektorea
garatzeko plana: A) mendekotasuna
duten eta mugitzeko arazoak dituzten
biztanleen bizi kalitatea hobetzea
zerbitzu berriak eta horietarako sarbide
neurriak garatuz B) enplegua eta
dinamismo ekonomikoa sustatzea.
Pertsonei zerbitzuak emateko sektorean
enpleguak dinamismoa eskaintzen du
eta horrek azpimarratzea merezi du.
Sortutako enplegu horien zati handi bat,
hurbiltasuneko enpleguak dira.
Enpleguak sortzea, baldin eta horiek
sortzeak konfiantzazko giza erlazio bat
ezartzea ekartzen badu aurrez. Bestela
esanda, DESLOKALIZAZIOAK
mehatxatzen ez dituzten enpleguak dira;
izan ere, industria sektoreko enplegu
askoren mehatxua da deslokalizazioa.
Lege esparru erakargarri bat sortzea,
hauen bidez: a) laguntzak jaso
ditzaketen jardueren katalogoa
eguneratzea b)zaintzaile gisa pertsonak
kontratatzen dituzten enplegatzaile
partikularrentzako sariak ezartzea
c)enplegatzaile partikularrentzako
pertsonei zerbitzuak emateko enpleguari
buruz informazio gida egitea
d)pertsonen zerbitzuetarako BEZ
murriztuaren tasa bat arautzea
e)kalitatezko garapena zerbitzuetan
f)homologa daitezkeen lanbideen
zerrenda bat ezartzea, sektorean esku
hartzen duten agente guztien arteko
akordioen bidez finkatuko da. 2)
Pertsonentzako zerbitzu berrietarako
sarbidea garatzea, herritar guztiek bizitza
sinplifikatzea eta herritarren ongizateari
ekarpena egitea. Herritar guztiek izatea
pertsonentzako zerbitzuetarako
sarbiderako aukera. 3) Sektoreko
enpresek, elkarteek eta udalek
zerbitzuak eskaintzeko moduak eta erak
areagotzea. Zerbitzu berriak sor
daitezela eta martxan jar daitezela
sustatzea. Osasuna sustatzeari lotutako
zerbitzuak, bai etxean bai lantokian:
etxez etxeko zainketa, etxeko
ospitaleratze aldiei lotutako arreta,
informazio ekintzak, irakaskuntza,
prebentzioa, laguntza psikologikoa

Forueskumena

Hein batean

Aurrekontuan
aurreikusita

Bai

Zenbatekoa

Erantzuna

Guztia

Aurrekontu guztia ia-ia / Enplegu
sorrera ez den arren zuzeneko
eskumena, zeharkako helburua bada
bai ekintzailetza politikentzat bai
enpresen lehiakortasuna areagotzeko
politikentzat; eta enpleguaren kalitateari
buruzko atal espezifikoa ere behar du./
BEZa ez da foru eskumena.
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gaixoei edo desgaitasuna dutenei, etxez
etxeko elikadura eta nutrizio zerbitzu
bereziak, terapia okupazionala
hirugarren adineko pertsonentzat, etxez
etxeko edertasun zainketa pertsonalak,
ile-apaindegia eta manikura, janaria
etxez etxe egitea eta entregatzea...
Etxebizitzari lotutako zerbitzuak (zaintza,
segurtasuna, lorezaintza, konponketa
txikiak...) Bitartekaritza zerbitzuak
(unean uneko aholkularitza juridikoa,
laguntzak eginkizun administratiboak
egiteko, laguntzak etxebizitza
bilatzeko,...) Pertsonentzako zerbitzuen
sektoreko jardueren artean eta beren
izatea informazioaren eta
komunikazioaren teknologia berrien
aplikazioan oinarritzen dutenak,
esaterako: etxebizitzen zaintza,
adinekoen segimendua (telelaguntza),
zainketa medikoak (telemedikuntza),
hezkuntza (teleprestakuntza),
teleerosketa, diseinua, aplikazioan
garapena eta zerbitzuen ezarpena,
laguntza zerbitzuak eta urruneko
orientazioa arazoa konpontzeko"
Nagusien ordezkaritza: 1) Nagusien
Kontseilua eratu eta martxan jartzea
eskatzen dugu. Ze arazo dago
dagoenekoz abian ez egoteko? Nagusien
ongizatea eta bizi baldintzak 1) DSBE
delakoaren erreformak nola eragingo die
pentsiodunei?. Zertan gauzatuko dira
aldaketak?. Baldintzak ez okertzea
eskatzen dugu eta tramitazioa erraztea 2)
Pentsioen kudeaketaren eskumena
lortzeko saiakeran jarraitu eta lortu
ezkero, pentsioen igoera eskatzen dugu.
3) Gure herriko nagusien hainbat egoera
ezagutzea beharrezkoa zaigu beraiei
zuzendutako ekimenak modu egokian
zehazteko eta gauzatzeko. Ez dugu
daturik lortzen: bakarrik bizi direnen
kopurua, baldintza ekonomiko txarrak
dituztenak, beste nolabaiteko laguntza
behar dutenak... Herriz herrizko datuak
argitaratzea eskatzen dugu, betiere legez
babestuta dauden datu pertsonalen
anonimotasuna bermatuz, noski.

Forueskumena

Hein batean

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

Kontseilua 2017ko urtearen barnean
sortuko da/DSBE ez da foru
eskumena/Nahiz eta DSBEa (Diru
Sarrerak Bermatzeko Errenta) Pentsio
sistemaren osagarria den eta nahiz eta
pentsioen sistema Estatuaren
eskumena den, Gipuzkoako Foru
Aldunditik eskatzen ari gara pentsioen
eguneratze sistema Kontsumorako
Prezioen Indizearen arabera egin
dadin, eta pentsio politikak transferitu
daitezen, pentsio sistema Euskaditik
bertatik gestionatu ahal dadin, ez
Madridetik./Ez dago hainbeste datu
munizipalizatuta, dauzkagunak Behagin
daude.

EGOITZAK ETA HIRUGARREN ADINEKOAK: PROPOSAMEN ESPEZIFIKOAK (63)
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Eguneko zentroa (Mutriku) (41)

Bai

Bai

39.000 €

Eguneko zentroa: Zaldibia (2)

Bai

Ez

-

100.000 2017an. 2018tako sustatzen
ari gara.
Aztertuko da beste lehentasunekin
batera

Bergarako egoitzarako sarbidea
hobetzea (2)

Bai

Ez

-

Zaharren egoitza Pilarrean (Elgoibar) (2)

Bai

Ez

-

Eguneko zentroa Iruran.

Bai

Ez

-

3. adinak Zaldibian ez dauka zerbitzurik

Hein batean

Ez

-

Plaza gehiago egoitzan (Legazpi)

Bai

Ez

-

3. Adinak: Debak ez dauka egoitzarik.
Eguneko zentroa bai baina egoitza ez.

Bai

Ez

-

Egoitza berri bat (Alai zinema
kokapenean) (Arrasate)

Bai

Ez

-

Plaza gehiago Usurbilgo eguneko
zentroan

Bai

Ez

-

Egoitzak Andoainen

Bai

Ez

-

Laguntza gehiago: Atxegiren eta etxez
etxeko laguntzak.

Hein batean

Ez

-

Aretxabaletako moja komentuan gizarte
zerbitzukoak diru laguntzak

-

Ez

-

Hein batean

Ez

-

Bai

Bai

-

Ez

Ez

-

Bai

Ez

-

Nagusien zaintzarako zerbitzuak handitu
Elgoibarren
Goierriko hainbat udalerrietan ez dira
oinarrizko baliabideak betetzen;
pertsonal aldetik ratioak ez dira
gutxieneko batera ere iristen
Adinekoentzat egoitza bat eraikitzea
proposatzen dut, ez bereziki
desgaitasuna dutenentzat baina adina
dela eta egunerokoan beren kabuz
moldatzen ez direnentzat. Bere garaian,
hitza eman zuten egoitza bat eraikitzeko
baina azkenean ez zen gauzatu (Irun)
Egoitza bat eraikitzea Elgoibarren

Aztertuko da.
Aztertuko da beste lehentasunekin
batera
Aztertuko da beste lehentasunekin
batera
Udalerri txikietako biztanleei begira,
ditugun baliabideak optimizatzearren,
Gipuzkako Foru Aldundiak eskualde
mailako zerbitzuak eskaintzen dizkie.
2018an egoitza-plaza berriak sortzeko
gehikuntza bat aurreikusi dugu,
658.000 eurokoa. Legegintzaldi
honetan 200 egoitza-plaza sortuko dira.
2018an egoitza-plaza berriak sortzeko
gehikuntza bat aurreikusi dugu,
658.000 eurokoa. Legegintzaldi
honetan 200 egoitza-plaza sortuko dira
2018an egoitza-plaza berriak sortzeko
gehikuntza bat aurreikusi dugu,
658.000 eurokoa. Legegintzaldi
honetan 200 egoitza-plaza sortuko dira
2016 eta 2017an kopurua handiagotu
zen jada.
Aztertuko da Buruntzaldeko beste
lehentasunekin batera
Proposamenean zehaztasun
handiagoa behar da
Zure proposamena ambiguoegia da
erantzun zehatzago bat eman ahal
izateko. Nolanahi ere, eskerrik asko
zure ekarganagatik.
Aztertuko da beste lehentasunekin
batera
Enplegu publikoa/egoitza publikoak?
Estatuko lan hitzarmenik onena eta
ratio altuenak dauzkagu.

Arbesko proiektuari berriro ekin zaio

Aztertuko da beste lehentasunekin
batera

157
Gizarte Politikak
Ekarpenak (836)

"Couhousing programa bat
adinekoentzat: Cohousing-a ez da soilik
gune fisiko bat eratzea, erosotasun mota
guztiekin egokitutako barruti bat,
erabiltzaileek diruz lagundutako hotel
bat balitz bezala, hori beste garapen
mota bat da. COHOUSINGa bizilagunen
komunitateak eratzea da, pertsona
bakoitzak bere independentzia
ekonomikoa mantenduz kooperatiba
sistema batean irabazi asmorik gabeko
erabilera lagapenean. (…) Ekimen hauek
dituzten aukerak kontaezinak dira; izan
ere, kooperatibak, hau da, eraikinaren
jabeak energia enkantean eros dezake,
erabiltzaile bakoitzak era indibidualean
baino era abantailatsuagoan zerbitzuak
partekatu eta kontrata ditzake, bazkideak
ordezkatu ditzake edozein erakunde
publikotan edo pribatutan edo
Administrazioan, era berean,
kooperatiba da hipoteka mailegua
itzultzen duena; beraz, abantailak ditu
hipoteka indibidualen aldean"
Diru laguntzak couhousing proiektuen
ikerlan tekniko eta sozialetarako:
programa bat garatzea elkarteek edo
bestelako taldeek aurkeztutako
couhousing proiektuen ikerlan tekniko
eta sozialak diruz laguntzera bideratua,
baldin eta elkarte edo talde horiek
couhousing-aren gutxieneko ikerlan bat
eta/edo oinarrizko proiektu bat aurrez
egiten badute
Nagusien egoitzak: Gaur egun, itxaron
zerrenda dago egoitzetan sartzeko, hala
aitortu du Aldundiak berak. Dagoen
eskaera guztiei aurre egiteko baliabideak
gehitzea eskatzen dugu, zehazki egoitza
publiko nahikoak Debagoienan.
Antzuolakook, Bergarako Mizpirualdera
bideratzen ditugu zerbitzu horren premia
duten pertsonak. Orain, KABIA
arduratuko da zerbitzu honetaz. Zertan
aldatuko da zerbitzua prestazio aldetik,
kudeaketa, langileen lan baldintzak...
Eskatzen dugu inongo alorretan
galerarik ez izatea. Eguneko zentroa
asteburuetan irekitzeko eskaera egiten
dugu. Ba al du Aldundiak -edo beste
erakunde publiko batek- eta egoitzei

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Ez

-

Ez da Foru eskumena

Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza
Sailaren eskumena.

658.080 €

Egoitza-plaza berrietarako aurrekontua
da/Gizarte Zerbitzuen Mapa (70
egoitza-plaza gehiago 2018an) /
KABIAk ez du kalterik eragingo / Ez
dakigu zer esperientziari buruz ari
den/mendekotasun egoeran dauden
adineko pertsona gehienak bere etxean
bizi dira.

Bai

Bai
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

dagokienez, esperientzia berriak
martxan jartzeko, beste Elkarte
Autonomo/Herrialdeetan dauden
antzera? Zer plan dago zerbitzua
etxeetan ematea/ egoitzetan ematea
uztartzeko? lehentasunak...

HAURTZARO ETA NERABEZAROARI LAGUNTZA (11)
Haurrei laguntzea, errekurtso gutxiko
haurrentzat diru laguntza gehiago,
kontzientziazio kanpainak ezartzea
DSBE/GLL/EPO sistema eta
Ez
Ez
bullying-aren eta eskola jazarpenaren
Hezkuntza (Eusko Jaurlaritza)
aurka, elikadura arazoak dituzten haurrei
laguntzea (7)
Haurtzaindegi gehiago, ordutegi
Hezkuntzaren (Eusko Jaurlaritza) eta
Ez
Ez
zabalagoak dituzten haurtzaindegiak(4)
udalen eskumena (HAURRESKOLAK).
2. GIZARTE POLITIKETAN INBERTSIOAK (169)
GIZARTE ZERBITZUEN INDARTZEA (122)
Gehiago inbertitzea gizarte zerbitzuetan gizarte zerbitzuak indartzea, gizarte
zerbitzuen funtzionamendu ona – gizarte
zerbitzuen kalitatea eta hurbiltasuna,
zerbitzuetan murrizketarik ez, gizarte
zerbitzuek duten garrantzia
aurrekontuetan jarraitu, (111).
Laguntzak, egoitzak etab. lortzeko
izapideak arintzea, erantzun azkarragoa
eskatzen denari, diru laguntzetarako
baldintzak malgutzea aparteko kasuetan,
gizarte zerbitzuetan hitzarmenak
sinatzean baldintza berdinak eman
mundu guztiari(7)

Bai

Bai

377.000.000
€

Gizarte Politikako 2017ko aurrekontua.

Departamentua aurrera ari da egiten,
ahalik eta zerbitzu onena
eskaintzearren. 2018rako Politika
Sozialen aurrekontua GFAren
aurrekontu osoaren % 48 da

Bai

No

-

Gizarte ekintza gehiago.

Hein batean

Ez

Guztia

Jangela sozialak herrietan

Ez

Ez

-

Gizarte zerbitzuentzako dirua % 5
igotzea.

Bai

Bai

377.000.000
€

Gipuzkoako Foru Aldundiak bere
Aurrekontuaren oso zati garrantzitsua
zuzentzen du obra sozialera.
Udalaren eskumena
Departamentua aurrera ari da egiten,
ahalik eta zerbitzu onena
eskaintzearren. 2018rako Politika
Sozialen aurrekontua GFAren
aurrekontu osoaren % 48 da
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Forueskumena

Gizarte zerbitzuetan pisua jartzea krisi
garaian

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Bai

Zenbatekoa

Erantzuna

377.000.000
€

Departamentua aurrera ari da egiten,
ahalik eta zerbitzu onena
eskaintzearren. 2018rako Politika
Sozialen aurrekontua GFAren
aurrekontu osoaren % 48 da

GIZARTE - LANGILEAK (29)
Enplegu publiko gehiago kalitatezko
gizarte zerbitzuetan, enpleguaren
eskaintza areagotzea egoitza
publikoetan, gizarte langileen plaza
kopurua areagotzea, langile prestatu eta
ondo ordaindu gehiago egoitzetan,
egoitzetan lan egiten dutenentzat lan
baldintzak hobetu, laguntzak
zaintzaileentzat (estualdi eta estres
handia pasatzen da), kalitatezko
zerbitzua eskaini, gehitu pertsonala
eguneko zentroetan, gerokulturako
langileen lan egoera eta adinekoen
arreta hobetzea. Ratioak igotzea
profesional bakoitzak adineko gutxiagori
emateko arreta, egoitzetan lan egiten
dauden pertsonak duintasunez bizitzeko
soldatak behar ditu. (23)
Prestakuntza espezifikoa
mendekotasuna duten pertsonen
zaintzaileentzat. Prestakuntza kalitatezko
zerbitzua emateko egoitzetan (3)
Herri guztietan gizarte zerbitzutako ekipo
tekniko bat egotea (psikologoak eta
gizarte hezitzaileak) (2)
Ez baimentzea ordaindu gabeko
praktikak enpresetan: praktiketako
kontratazioa gainbegiratzea eguneko
zentroetan

Bai

Bai

Guztia

Enplegu publikoa/egoitza publikoak?
Estatuko lan hitzarmenik onena eta
ratio altuenak dauzkagu.

Hein batean

Bai

280.000 €

2018tik aurrera bultzatuko da prestazio
ekonomikoen erregulazio berriaren
bidez

Ez

Ez

-

Proposamena udalen eskumenen
arlokoa da.

Hein batean

Ez

-

Lan ikuskaritza/Foru ikuskaritza.

IRISGARRITASUNAREN SUSTAPENA (15)
Herriari barrera arkitektonikoaren legea
betearazi (elbarrientzat), Diru-laguntzak
udaletxeari irisgarritasunerako (barrera
arkitektonikoak kendu) (10)
Laguntzak udalari barrera
arkitektonikoen obrak egiteko (eskailera
mekanikoak, arrapalak, igogailua
Mendaro ospitalera) (2)
Diru-laguntzak oso txikiak dira
goragailuak erosteko, konpontzea
igogailurik ez duten eraikin zaharrak (2)
Udalari betearaztea barrera
arkitektonikoak bete daitezela (Deba)

Ez

Ez

-

Proposamena udalen eskumenen
arlokoa da.

Ez

Ez

-

Proposamena udalen eskumenen
arlokoa da.

Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren eskumena.

Ez

Ez

-

Proposamena udalen eskumenen
arlokoa da.

PLANIFIKAZIOA ETA INFORMAZIO SISTEMAK (3)
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Forueskumena

Informazioa hobetzea laguntzetan,
gizarte zerbitzuetan aholku gehiago eta
laguntza gehiago, komunikazioan
(zuzena) mendekotasuna duen
pertsonaren irisgarritasuna zerbitzuaren
edozein erreklamaziorako (3)

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

-

Departamentua aurrera ari da egiten,
ahalik eta zerbitzu onena
eskaintzearren. 2018rako Politika
Sozialen aurrekontua GFAren
aurrekontu osoaren % 48 da

3. GIZARTE LAGUNTZAK ETA PENTSIOAK (140)

LAGUNTZA SOZIALEN PERTZEPZIOA ETA KONTROLA: PROPOSAMEN OROKORRAK (140)
Kontrol handiagoa ematen diren gizarte
laguntzetan - Zaintzea gizarte laguntzak
jasotzen dituztenak; kontrolatzea etxez
etxeko gizarte langileen laguntzak;
gizarte laguntzetarako sarbide bitarteak
berrikustea; hobetzea benetan behar
dituzten pertsonei mesede egingo dieten
gizarte laguntzak emateko irizpideak;
berrikustea laguntzak errentaren
arabera; berrikustea etxebizitza edo gela
alokatuak deklaratzen ez dituzten
pertsonentzako laguntzak; kentzea
laguntza ekonomikoak behar bezala
gastatzen ez duenari (87)
Lehenik arreta eman hemengoei gizarte
laguntzei dagokienez - Diru laguntzak
guri eta ez hainbeste kanpokoentzat.
Arreta eta aurrekontu gehiago
bertakoentzat, laguntzak gutxituz
atzerritarrei eta legez kanpokoei, azken
hauek zehatz-mehatz kontrolatuz (32)
Areagotzea heldu eta langabeentzako
laguntza ekonomikoak; laguntza eta
babes handiagoa euskal familiei;
laguntzak gurasoan etxean bizi diren eta
langabezian dauden seme-alaba
helduentzat (erakundeen betebeharra)
(10)
Gizarte sektore edo talde bat berak ere
ez du gelditu behar gizarte laguntzetatik
kanpo. Jarraitu gizarte laguntzekin.
Kolektibo guztien gizarte inklusioa
sustatzea. (2)
DSBE itzultzea Aldundiari.
Diru laguntza mugagabea 55 urtetik
gorako langabeentzat
Utzi horrenbeste inbertitzeari gizarte
politiketan, zeren zenbait gizarte taldek
inoiz ez lan egitea besterik ez baitute
sustatzen

Ez

Ez

-

Kontrol neurriak martxan daude.
DSBEari (Diru Sarrerak Bermatzeko
Errenta) dagokionez, eskumena Eusko
Jaurlaritzarena da

Ez

Ez

-

Ez da aurreikusten babes publiko
horiek ezabatzea.

Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren eskumena.

Bai

Bai

1.200.000 €

Elkar Ekin Plana eta udal eskumeneko
esku hartzeak bultzatuko ditugu zure
proposamenari erantzuna emateko.

Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren eskumena

Ez

Ez

-

Gobernu zentralaren eskumena.

-

Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburua
da Gipuzkoa bihurtzea Europan diren
desberdintasun sozial txikieneko
lurraldeetakoa.

Ez

Ez
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Gehieneko denbora ezartzea laguntzak
kobratzean. Laguntzak pertsona guztiei
errentaren arabera, ez aita edo ama
izatearen edo lan egitearen edo ez
egitearen arabera (enplegua ez da
kalitatezkoa eta soldatak baxuak dira).
"Atzerriko emigranteei eta ijitoei ematen
zaizkien gizarte gastu guztiak ezeztatzea
nahiko nuke. Ezin ditugu funtsak xahutu
parasito hauek mantentzen jarraitzeko.
Atzerritarrak, beraien herrialdeetara.
Eskulana behar badugu, ezarri obra
kontratuak eta soilik denbora, lanerako
eta kontratatutako pertsonarentzat, ez
bere familia guztiarekin etor dadin. Ez
bazaizkie baldintzak gustatzen bere
herrialdean gelditu behar dute.
Herrialdean jaio diren ijitoei ez zaie euro
bakar bat ere eman behar. Bizi nahi
badute legezko eran lan egin dezatela.
Ez badute nahi, joan daitezela. Ez naiz
arrazista, soilik ordenatua eta justua. Ez
baduzu lanik egiten, ez duzu jaten eta,
jakina, ezta euro bakar bat ere nire
zergetatik."
"Laguntzak hobeto banatzea.
Laguntzarik ez duten 35-55 arteko
langabeak daude eta profesionalki
prestatuak daude. Kontrol handiagoa
laguntzak jasotzen dituzten pertsonei
iruzurra kontrolatzeko (bai baitaude)
Adibidea: laguntzak jasotzen dituzten eta
gelak deklaratu gabe alokatzen dituzten
pertsonak."
Denbora muga bat ezartzea lan egiten ez
duten edo inoiz lan egin ez duten
atzerritarrei ematen zaizkien
laguntzetarako, laguntza horiek
Gipuzkoan lan egindako denborari lotuz.
Era berean, kopuru finko bat ezartzea
atzerritarrentzako laguntzetarako.
Kopuru hori pertsona horien artean
banatuko da, eta ez da handituko iristen
diren pertsonen arabera."
Diru laguntzak jasotzen dituzten familiei,
ekonomikoki laguntzeaz gain beste
behar batzuk jarriko nizkieke. Adibidez,
euskara ikasi, klaseetara joan...
Integratzeko modurik egokiena hau dela
iruditzen zaidalako eta ez dirua ematea
bakarrik.
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Zenbatekoa
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Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren eskumena.

Ez

Ez

-

Ez da aurreikusten migratzaileak
gizarteratzeko politika publikoak
kentzea.

- Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren eskumena.

Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren eskumena.

Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren eskumena.
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Kontrolatzea gizarte laguntzak (DSBE),
alokairurako laguntzak eta beste batzuk.
Pertsonalizatuagoa eta ez dadila soilik
baloratu emigranteak izatea eta semealaba asko izatea, kontrola dadila beren
herrialdeetan ondareak dituzten. Eta
horren trukean zerbitzu bat egin dezatela
udalerrian. Lan egiten duten baina
alokairu bat ordaindu ezin duten eta
gurasoen etxean bizi diren biztanleei
lagunduko dieten politikak. Politikak eta
planak biztanleria helduagoa,
arduratsuagoa eta independentea
sustatzeko. Hala, gizartea
konprometituago eta solidarioagoa
izango da.

Ez

Ez

-

Eusko Jaurlaritzaren eskumena.

4. GIZARTE TALDEEI LAGUNTZAK (134)

GIZARTE-BAZTERKERIAN DAUDEN PERTSONAK (31)
Laguntzak ahulenei; areagotzea
baliabideak gizarte bazterketari arreta
emateko; gizarte zerbitzuek esku hartze
Elkar Ekin Plana eta udal eskumeneko
Hein batean
Bai
1.200.000 €
handiagoa egitea kalean; gaua kalean
esku hartzeak.
pasatu behar duten pertsonen kopurua
jaitsi dadila saiatzea (31)
FAMILIAK ETA JAIOTZA TASA (28)
Laguntza gehiago familiei, familia
ugariei; areagotzea seme-alabak
Zure eskaera Eusko Jaurlaritzaren
izateagatiko laguntzak; Laguntza jaiotzaEz
Ez
eskumenen arlokoa da, ez Foru
Aldundiaren eskumenekoa.
tasa bultzatzeko; Laguntzea
amatasunerako laguntzekin (24)
Aldatzea gizarte laguntzen baldintzak
familia bakoitzaren gastuak ere kontuan
Zure eskaera Eusko Jaurlaritzaren
hartuta, gutxieneko errenta seme-alabak
Ez
Ez
eskumenen arlokoa da, ez Foru
Aldundiaren eskumenekoa.
zaindu nahi dituzten gurasoei hazkuntza
errazteko (2)
Ikerlan bat egitea familien benetako
Pobrezia eta bazterketari buruzko
beharretarako, eta propaganda
Hein batean
Bai
48.000 €
inkesta/Zenbait udalek egin dute.
bizioetara lerratu gabe.
Gizarte laguntzak eta erraztasuna ama
gazteak independiza daitezen eta pisu
Eusko Jaurlaritzaren eta Udalen
Ez
Ez
bat edo gela bat aloka dezaten eta
eskumena
ikasten edo lanean jarrai dezaten
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Uste dut oso garrantzitsua dela politika
irmo bat izatea Euskadiko jaiotza-tasa
areagotu dadila lortzeko. Horretarako
hau proposatzen dut: 1)Euskadiko
familietan jaiotza tasa sustatuko duten
kanpaina handiak egitea. Adibide
sendoak jartzea jaiotza tasa baxu baten
onura eta alderdi negatiboei buruz.
Helburua da Frantziakoarekin pareka
daitekeen maila lortzea, esaterako. 2)
Areagotzea emakumearen baimena –
soldataren % 60 bermatuz– erditzearen
ondoren eta bermatzea lanean jarraituko
duela laneratzeko unean arrazoizko epe
baten ondoren, adibidez, 8 hilabete.
Europako beste herrialde batzuetan
bezala, adibidez, Alemania. 3) Aitari epe
–ordaindu– bat ematea erditzearen
ondoren, esaterako, hilabete 1 eta
gurasoek erditzearen egunaren ondoren
urte bateko gehieneko epean aukeratu
ahal izatea"

Ez

Ez

-

Planteatutako neurriak ez dira gure
eskumenekoak.

575.000 €

Emakumeek bultzatzen ari diren
enpresa proiektuak laguntzen dira.
2018rako 575.000 euroko partida bat
jaso da helburu horretarako.

LANGABETUAK (16)
Laguntzea lanik gabe gelditu direnei eta
iraupen luzeko langabeei; laguntzak
lanik ez duten 40 urtetik gorako
emakumeentzat; gainbegiratzea lana
bilatzen duten 40 urtetik beherako
gizarte laguntzak (14).
Langabezian dagoen jendeak edo
prestazio ekonomikoak jasotzen ari den
jendea, giza zerbitzuetan lana egitea,
zaharrekin, urritasun duen jendearekin...
laguntza ekonomikoak eman, lanaren
truke.
Laguntza handiagoa langabezian dauden
pertsonei, bereziki, 45 urtetik gorako
emakumeei. Langabezian dauden 55
urtetik gorakoen taldekoa naiz, nire
proposamena da egoera honetan dauden
pertsonak kontratatzea erretirora iritsi
ahal izateko falta zaizkien urteak kotizatu
ahal izateko. Ez da bidezkoa 18 urtetik
lan egiten aritu ondoren, lanik ez
aurkitzea eta soilik 55 urtetik
gorakoentzako laguntzarako aukera
izatea, eta gero 61 urterekin erretiroa
hartu beharra erretiro oso pobrearekin.

Ez

Bai

Ez

Ez

-

Aurkztu diguzun eskaerari dagokionez,
ezin dugu kontuan hartu, legez
kontrakoa izango bailitzateke. Eskerrik
asko 2018ko Aurrekontuen partaidetza
prozesuan esku hartzeagatik..

Ez

Ez

-

Ez da foru eskumenekoa eta,
horregatik ezin dizugu erantzun
zehatza eman.

INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMAK (15)
Laguntzak gaizki tratatutako emakumeei
- Indarkeria sufritzen duten emakumeak
lagundu; Indarkeria matxistaren biktimei
babes gehiago eskaintzea; prebentzio

Bai

Bai

890.000 €

Indarkeria matxistaren biktima den
emakumea laguntza eta kanpaina
bidez babestera zuzendutako
zenbatekoa.
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Bai

Bai

1.156.229 €

Harrera zerbitzu horretara bideratutako
zenbatekoa milioi bat eurokoa da
2018rako.

kanpainak gizonekiko eta emakumeekiko
tratu txarrak prebenitzeko (14)

Harrera etxebizitzak genero
indarkeriarako

GAZTERIA ETA ETXEBIZITZAK (15)
Gazteentzako gizarte laguntza
areagotzea; laguntza finantzarioa
etxebizitza sarbiderako; langabezian eta
gazteentzat etxebizitza laguntzetan
inbertitzea; hobetzea gazteen bizi
kalitatea, laguntzak ematea etxerik ez
badute edo bakarrik bizi badira. Gazteak
etxetik joateko laguntzak izatea (15)

Ez

Ez

-

Ez da foru eskumenekoa eta,
horregatik ezin dizugu erantzun
zehatza eman.

ALARGUNAK (15)

Emakume alargunen pentsioak hobetzea
(14)

Ez

Ez

-

"Nire proposamena hobetzeko Gipuzkoa
hobe bat: lehentasunetako bat izango
litzateke kobratzen ez dugun alargunez
gogoratzea, zeren sistema honek dio
gure senarrek gutxi kotizatu dutela eta
duela asko. Zergatik dago dirua eta
laguntzak beste kolektibo batzuentzat,
esaterako, gazteak, ama ezkongabeak,
baztertuak, etab. Eta gu ikusezinak gara?

Ez

Ez

-

Nahiz eta DSBEa (Diru Sarrerak
Bermatzeko Errenta) Pentsio
sistemaren osagarria den eta nahiz eta
pentsioen sistema Estatuaren
eskumena den, Gipuzkoako Foru
Aldunditik eskatzen ari gara oentsioen
eguneratze sistema Kontsumorako
Prezioen Indizearen arabera egin
dadin, eta pentsio politikak transferitu
daitezen, pentsio sistema Euskaditik
bertatik gestionatu ahal dadin, ez
Madridetik.
Nahiz eta DSBEa (Diru Sarrerak
Bermatzeko Errenta) Pentsio
sistemaren osagarria den eta nahiz eta
pentsioen sistema Estatuaren
eskumena den, Gipuzkoako Foru
Aldunditik eskatzen ari gara oentsioen
eguneratze sistema Kontsumorako
Prezioen Indizearen arabera egin
dadin, eta pentsio politikak transferitu
daitezen, pentsio sistema Euskaditik
bertatik gestionatu ahal dadin, ez
Madridetik.

MIGRATZAILEAK (4)
Etorkin eta, orokorrean, ekonomikoki
egoera larrian daudenei laguntzak
handitzea, Igualdad refugiados Euskadi,
Laguntza ekonomikoa behar duen eta
marginazio egoeran dagoen guztiak,
kanpotarrak izan zein bertakoak izan,
zerbitzu guztiak bermatu behar dira,
hezkuntza, osasungintza, zein ekonomia
beharrak asetuta izan behar ditu edozein
pertsonak (4).

Bai

Ez

-

Departamentua aurrera ari da egiten,
ahalik eta zerbitzu onena
eskaintzearren. 2018rako Politika
Sozialen aurrekontua GFAren
aurrekontu osoaren % 48 da
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5. KABIA (2)
Aldundiko langileen baldintzetan edo
soldatakj errespetatu eta kabiak dena
errespetatu.

Bai

Bai

18.998.000 €

Zentroen kostu osoa 18 milioi eurotik
gorakoa da.

Kabiak dena errespetatu

Bai

Bai

18.998.000 €

Zentroen kostu osoa 18 milioi eurotik
gorakoa da.

6. BESTE PROPOSAMEN BATZUK (10)
Diru gehiago boluntariotzako
antolakunde eta elkarteentzat (2)

Bai

Bai

1.150.000 €

Asoziazioei emandako diru - laguntza

Bananduentzako laguntza

Ez

Ez

-

Ez da Foru eskumena

Laguntzak ematea ezkongabeei.

Ez

Ez

-

Ez da Foru eskumena

Ez

Ez

-

Ez da Foru eskumena

Ez

Ez

-

Ez da Foru eskumena

Hein batean

Hein batean

300.000 €

Ez

Ez

-

Ez

Ez

-

Ez

Ez

-

Laguntzea sexuz aldatu nahi duten
pertsonei
Hobeto kudeatzea Legorretako harrera
etxea.
Laguntza ekonomiko eta psikologikoak
alkoholikoentzat.
Presoei tratamendurako diru gehiago
errehabilitaziorako
Handitzea udaletara bideratutako gizarte
zerbitzuetarako partida
Handitzea herriko gizarte laguntzetarako
partida (Bergara)

Agipad eta IZANekiko
hitzarmenetarako 300.000 euroko
aurrekontua aurreikusi dugu.
Proposamenean zehaztasun
handiagoa behar da
Proposamenean zehaztasun
handiagoa behar da
Udal eskumena.
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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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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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1. HONDAKINEN KUDEAKETA (211)
ERRAUSKETA (118)
Erraustegiaren proiektua bertan behera
uztea - Zaborrei erraustegia ez den beste
irtenbide bat ematea. Erraustegirako:
Hondakinen eredu integral baten alde
egitea, birziklapenean oinarritua. Birziklatze
kopurua igotzea erraustegia ekiditeko.
Errauskailurik ez, milioiak aurreztuko
ditugu - Gipuzkoar guztion dirua guztiok
nahi ez ditugun makroproiektuetan ez
gastatzea (errauskailua) Gaikako bilketa
sisteman inbertitzea eta ez minbizia
sorraraziko digun munstro batean.
Erraustegiari alternatiba osasuntsua.
Errauskailua ez dadila eraiki eta
birziklapena, hondakinen murrizketa eta
berrerabilpena sustatzen jarrai dadila.
Errauskailua gehiegizko gastua da eta
herritarren osasunaren aurkako instalazio
bat. Erreferenduma egin (110).

Ez

Gaur egun, Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioaren bidez,indarrean dagoen
GHHKPOn onartutako ekintzak egiten
ari dira, hondakinen tratamendu zikloa
osatzeko.

Erraustegia martxan jarri (5)

Bai

Proiektua eraikitzen hasia da eta
2019rako aurreikusten da martxan
izatea

Ez

Gaur egun, Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioaren bidez,indarrean dagoen
GHHKPOn onartutako ekintzak egiten
ari dira, hondakinen tratamendu zikloa
osatzeko.

Ez

Gaur egun, Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioaren bidez,indarrean dagoen
GHHKPOn onartutako ekintzak egiten
ari dira, hondakinen tratamendu zikloa
osatzeko.

Errauskailurik ez!! Interes pribatuen
gordeleku bihurtzen ari da Aldundiaren
lana. Bide horretatik obra erraldoiei
bultzada eman, ez doaz gipuzkoarron
ongizatearen mesedetan. Adibide argiak
dira errauskailua, politikagatik onartu nahi
izan ez den zaborren kudeaketa zentzudun
baten galerarako. Gure zaborren jabe gara
eta kontsumo eraren kontzientzia indartuko
beharko litzateke.
Zubietako erraustegia planifikatuta dago
Gipuzkoako herritarrok urtean 200.000 tona
zabor nahasi sortu eta kiskaltzeko. 2016an
gutxiago sortu dugu, 150.000 tona inguru,
baina oso denbora gutxian 50.000 tonatara
murriztu genezake. Oso erraz. 2017an
Gipuzkoako lau herritarretatik batek etxeko
hondakinak ongi bereizten ditu, % 70etik
gora birziklatzeko moduan bilduz eta
pertsonako/urteko 80 kilo errefus baino
gutxiago entregatuz. 2016an Debagoienak
osorik hartuta % 80 bereizi eta errefusa 80
kg-tara murriztea lortu du, eta badira
Gipuzkoan herriak 50 kg edo gutxiagotan
dabiltzanak. Arazoa azken errefus kopurua
da, hori gutxitzeak dauka lehentasuna. Udal
eta herritar guztiek gaikako bilketa ona eta
zuzena egitea da lehenbiziko gakoa. Mundu
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osoan ezaguna da nola egin, eta Gipuzkoan
ere bai: hondakinak ondo sailkatzea
herritar guztien betebeharra da eta
administrazioak erraztasunak jartzen dizkio
herritarrari bilketa on batekin. Gipuzkoa
osoak lortu dezake eta lortu behar du
hondakinak kopuru horietara murriztea. Ez
da onargarria batzuek pertsonako 50 kg
azpitik sortzea eta beste udal batzuek 250
kg edo 300 kg sortzea. Ez da logikoa, ez
justua. Gutxienez Debagoienak 2016an
lortu duen pertsonako 80 kg-taraino denak
murriztea lortu daiteke eta lortu behar da.
Hori eginez gero, Gipuzkoak 50.000 tona
errefus sortuko ditu. Bigarren urratsa
administrazioak eman behar du gaika ondo
bildutako hondakinak ondo tratatzeko
azpiegiturak prestatuz. Betiere hondakinen
hierarkia zorrotz errespetatuz, hau da,
lehentasuna emanez ondoko aukerei:
prebentzioa, berrerabilpena, birziklatzea,
bestelako balorizazioa eta azken biltegia.
Materia ez baita eliminatzen, transformatu
baizik. Azken errefusari, Tratamendu
Mekaniko Biologikoa (TMB) ematen zaio
planta berezi batean. Tratamendu
Mekanikoarekin errefusari ateratzen zaizkio
aprobetxatzeko dauzkan materialak eta
gainerako guztiak ondo sailkatzen.
Tratamendu Biologikoarekin egonkortzen
zaio biologikoa duen guztia, organikoa den
guztia. TMB tratamendua da, baina planta
eredu bat baino gehiago daude. Gipuzkoak
trantsizioko fase honetan errefus asko
tratatu beharko du, baina 50.000 tonatara
hurbildu ahala gero eta gutxiago, gero eta
organiko gutxiagorekin, gero eta errefus
“garbiagoa”. Gipuzkoak behar duen TMB
planta horretarako diseinatuta egon behar
du. GHKk alternatibaren proiektua egina
dauka lehendik; 70 miloi € nahikoak dira,
erraustegi beharrik gabe hondakinen gaia
bideratzeko. Dirutan ere ez dago
konparaziorik, errauste-plantak 212 miloi €ko aurrekontua baitauka. Eta TMBak
errefusari aprobetxatzekoa –botilak,
metalak, paperak…- kendu eta organikoa
neutralizatu ostean, TMBra iritsitako 50.000
tona horiek azkenean gera daitezke 25.000
tonatan gehienez ere eta inerteentzako
biltegi. ondo prestatuetan utziko dira.
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"Zubietako ingurumen eraikuntza berriari
dagokionez, non Gipuzkoatik datozen
hondakin guztian era integralean tratatuko
diren, herritarrek informazio falta handia
dute horri buruz. Balorizazio
energetikoaren instalazioak izan duen
prentsa txarra dela eta, jendeak ez du
ezagutzen funtzionamendua eta dituen
abantailak, zabortegi bidezko tratamendu
arruntaren aldean. Garrantzitsua da
herritarrei ondo komunikatzea zer dakarren
aprobetxamendu energetikoak bai errefusa
era kontrolatuan erreta bai metanoa lortu
eta ondoren energetikoki aprobetxatuta.
Beraz, proposatzen dut gaiari buruzko
mezu positiboak herritarrei helaraziko
dizkien komunikazio kanpaina bat. Gainera,
horrek herritarrak gehiago inplikatuko
lituzke birziklapenean eta
jasangarritasunaren sustapenean."

Forueskumena

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Bai

Zenbatekoa

Erantzuna

90.000 €
(programa
100)

Ingurumen Zuzendaritza
Nagusiarentzat biziki garrantzitsua da
herritarrei egiazko informazioa
helaraztea hiri hondakinen
kudeaketaren inguruan, eta zehazki
balorizazio energetikoaren inguruan;
horregatik, askotariko informazio
kanpainak eta ekintzak sustatzen ditu
komunikabideetan.

BIRZIKLAPENAREN SUSTAPENA (61)
Birziklapen kanpainak egin; birziklapena
sustatzeko kontzientziazio
kanpainak;hezkuntza jarduerak
birziklatzeko; birziklapena sustatu (51)
Birziklapena sustatu azalera handietan eta
behartu horrenbeste plastiko sortzen ez
duten bestelako ontziratzeak egitera.
Birziklapen kanpainak bultzatu enpresetan
eta supermerkatuetan. Zaborrak murriztu
enpresei ontzi gutxiago erabiltzea behartuz
(4)

Bai

Bai

378.000 €
(programa
110)

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da.

Bai

Bai

Jada
adierazita
(378.000 €)

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da.

Birziklatzea saritu: hori nola egin aztertu.

Bai

Bai

Hondakin solidoak kudeatzeari buruzko
kontzientziazio eta prestakuntza kanpainak

Bai

Bai

Herritarrek nola birziklatzen duten
kontrolatzeko sistema bat ezarri

Ez

Isurketen kontrola hondakinen
mankomunitateen eskumena da.

Errefusa edukiontzi gehiago Zizurkilen

Ez

Edukiontzien sarea hondakinen
mankomunitateen eskumena da.

15 urte dira gure etxean sortzen den
zaborra ongi bereizi eta birziklatzen dugula,
urte hauetan guztietan zintzo-zintzo
ordaindu dugu zaborren tasa, tonto
aurpegiarekin beti, ze berdin dio
birziklatzea ala ez, azkenean ordaindu
beharrekoa berdina da denentzat.
Proposamena: kutsatzen duenak ordain
dezala, eta gainontzekoak saritu gaitzatela.
Ez da oso zaila ulertzeko, ezta?

Ez

Zaborren tasa hondakinen
mankomunitateen eskumena da.

Jada
adierazita
(378.000 €)
378.000 €
(programa
110)

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da.
Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

HONDAKINEN ARAZOA LARRIA DA. EZIN
DUGU HORRELA JARRAITU. BADIRUDI
GIPUZKOA ZABORTEGI BAT BIHURTU
NAHI DUGULA. Hondakinen arazoa landu
eta pedagogia egin behar da. DENOK
BEHAR DEN BEZALA BERZIKLATU BEHAR
DUGU! Guztiok birziklatzera behartuta
gaude. Gure ingurumena eta osasuna
ezinbestekoak ditugu. Oinordekoei ezin
diegu egoera larri hau utzi. Hau gauzatzen
denean, aterako ditugu ondorioak eta egin
behar direnak egin behar ditugu. Baina,
kontuz ondorengoei hipotekak laga Gabe.
HAU, EZ DUGU MEREZI!

Bai

Bai

Jada
adierazita
(378.000 €)

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da.

HONDAKINEN TRATAMENDUA (21)
Inbertitu edukiontzi erosoagoetan
hondakinen birziklapen tasak hobetzeko;
hondakinen kudeaketa hobetu eta sustatu;
hondakinen kudeaketa kontrolatu.
Ingurumena eta osasuna errespetatzen
duten zaborra kudeatzeko moduak
aurkitzea. Irtenbide garbiak sortutako
hondakinentzat. Berriz pentsatu
hondakinen politika; azpiegitura hobea
bilketan eta hondakinen kudeaketan (8)

Bai

Handitu lurpeko hondakin edukiontzien
kopurua (2)

Ez

Edukiontzien sarea hondakinen
mankomunitateen eskumena da.

Diru-laguntzak Gipuzkoa osoan hondakinak
batzeko % 80ko sailkatze tasa bermatzen
duten sistemak.

Bai

Hondakinen arloko diru laguntzak
emateko politikak indarrean dagoen
GHHKPOk eta jarraibide europarrek
nahiz Estatuko eta autonomia
erkidegoko araudiek definitutako
irizpideak jarraitzen ditu.

Zabor gehien sortzen duenari gehiago
ordainaraztea

Ez

Zaborren tasa hondakinen
mankomunitateen eskumena da.

Hondakinak Bizkaiko errauskailura eraman

Ez

Gaur egun, Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioaren bidez,indarrean dagoen
GHHKPOn onartutako ekintzak egiten
ari dira, hondakinen tratamendu zikloa
osatzeko.

Birziklapen sistema hiriko paperontzietan,
esaterako Gaskuña plazako paperontziak,
gehiago egon daitezela udalerrietan.

Ez

Kaleko paperontziak udalen ardura dira.

Ingurumena (irtenbidea hondakinentzat)

Ez

Ingurumena gutxiago kaltetzeko
norbanakoak produzitzen dugun zaborra
gutxiarazteko ekintzak sustatu. Hau da,

Bai

Bai

Bai

Bai

300.000 €
(programa110)

250.000 €
(programa
110)

Programa 110
Hondakinak

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak,
mankomunitateekiko lankidetzan,
bilketa sistemen hobekuntza jarraitua
bultzatzen du. Zehazki, 5. edukiontzian
lanean ari gara.

Gaur egun, Gipuzkoako Hondakinen
Kontsortzioaren bidez,indarrean dagoen
GHHKPOn onartutako ekintzak egiten
ari dira, hondakinen tratamendu zikloa
osatzeko.
Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, hondakinen inguruan 110
programan dauden ekintzen bidez
egiten dena oro har .
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

produktuek daramaten zorroak gutxitu,
itzultzeko ontziak izan daitezela behartu.

Garbigune bakoitzean, latak, tetrabrikak,
aerosolak, etab. jasotzeko aparatuak. x
partida bat esleituko nuke x zentimo
emateko partikular batek birziklatzen duen
lata, tetrabrik, aerosol... bakoitzeko. Eta
berdina egingo nuke olio, etxetresna
elektriko, papera/kartoi, plastiko eta
abarrekin. Birziklatzen dena neurtzen duen
mekanismo bat sortu eta birziklatzeagatik
zerbait ordaindu."
Europan, Valentzian eta Katalunian Retorna
sistema bezalako bat Gipuzkoan ere
jartzea.
Donostiako kaleetan, parkeetan eta
hondartzetan, kalean sortzen dugun
zaborra modu egoki batean sailkatzeko,
birziklatzeko ontzi txikiak jartzea. Egun
dena nahastuta botatzeko ontzi gris horiek
daude eta hondartzetan ibiltariaren gertu,
bi hondakin soilik sailkatze ontziak daude.
Zabor organikoa alde batetik bestera ez
garraiatzea. Zabor gutxiago sortzeko,
ontzien legea aldatzeko indar egitea.
Ingurumena: Hiri hondakinen prebentzioan,
murriztapenean, berrerabilpenean eta
birziklapenaren inguruan benetako
esfortzua egitea, balorizazio energetikoan
zentratu aurretik.

Garbiguneak kudeatzea hondakinen
mankomunitateei dagokie.

Ez

Ez

Ez

Ez

Bai

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

150.000 €
(programa
110)

Zure proposamena udal eskumenen
arlokoa da eta, horregatik, ezin dizugu
erantzun zehatzagoa eman.

Ez

Bai

Donostiako Udalari urteko diru laguntza,
hondartzen garbiketarako.

Bai

Programa 110
Hondakinak

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, hondakinen inguruan 110
programan dauden ekintzen bidez
egiten dena oro har .

ATEZ ATEKO ZABOR BILKETA (11)

Atez atekoa ezarri Gipuzkoa osoan - Atez
ate errekuperatu (7)

Bai

Bai

Jada
adierazita
(300.000 €)

Atez atekoa kendu: zaborrak jasotzeko
maiztasuna txikia da, ez da
herritarrentzako, irudi txarra ematen du,
arratoiak daude... (3)

Bai

Bai

Jada
adierazita
(300.000 €)

Bai

Jada
adierazita
(300.000 €)

Atez ateko sistema ez duten hiri eta
herrietan bosgarren edukiontzia ezartzea
eta erabiltzea derrigorrezkoa izango da lege
bat sortzea. Ez dut ulertzen 21. mendean
nola ez den derrigorrezkoa hondakin
guztiak ondo sailkatzea.

Bai

2. INGURUMENAREN BABESA (114)
INGURUMENAREN DEFENTSA (74)

Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak,
mankomunitateekiko lankidetzan,
bilketa sistemen hobekuntza jarraitua
bultzatzen du. Kasu honetan, 5.
edukiontziaren alde ari da.
Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak,
mankomunitateekiko lankidetzan,
bilketa sistemen hobekuntza jarraitua
bultzatzen du. Kasu honetan, 5.
edukiontziaren alde ari da.
Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak,
mankomunitateekiko lankidetzan,
bilketa sistemen hobekuntza jarraitua
bultzatzen du. Kasu honetan, 5.
edukiontziaren alde ari da.
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Ingurumena zaintzea - Ingurumena
zaintzeko plan gehiago - Hobetzea
ingurumenean, ingurumenarekiko
kontzientziazioa, kanpainak ingurumenari
laguntzeko, Ingurumena esparru guztietan
kontuan eduki. Ingurumena benetan
zaintzea, benetako, errealak diren politiken
bitartez. Hedapen handiagoa eta informazio
gehiago gai sozial eta ingurumenekoei
buruz (65)
Zigorrak areagotzea ingurumenaren
alorrean (2)

Forueskumena

Bai

Bai

Zenbatekoa

Erantzuna

110.000 €
(programa
120)

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da. Bereziki Gipuzkoa Naturaldiaren
bidez eta 120 programan dauden
jasangarritasunerako hezkuntzako
beste hainbat ekitaldiren bidez
erantzuten zaio behar horri.

Jada
adierazita
(110.000 €)

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da. Bereziki Gipuzkoa Naturaldiaren
bidez eta 120 programan dauden
jasangarritasunerako hezkuntzako
beste hainbat ekitaldiren bidez
erantzuten zaio behar horri.

Ez

Ingurumena zaintzeko kanpainak
antolatzea umeentzat bai eskoletan bai
etxeetan.

Bai

Hernaniko airearen kalitatea txartzen duten
lantegiei (AMR, Zikuñagako eta Norte
papelerak, Atofina, kimikak...) beren
tximinietako ke isuriak murrizteko eskaera
egitea. Askotan papeleraren usaina eta
honen konposizioa arnastu eta usandu
behar izaten ditugu, baita ere AMR
enpresaren kea. Azken honen keak
batzuetan Akarregi bailaran gelditzen da
"txapel" baten modura. Atofina eta kimikak
egia esan herritik ez dira antzematen,
bainan ziur airea kutxatzen ibiliko direla.

Ez

Plastikoaren erabilera murrizteko plan bat
eraikitzea. Frantzian, San Frantziskon..
antzera; supermerkatuetan plastiko poltsak
erabiltzea debekatzea, birziklatzea zaila
diren plastiko gogor... erabilpena murriztea,
konzientziazio kanpainak sortu..

Bai

Gero eta gehiago dira zarata kutxadura
sortzen duten ibilgailuen kopurua. Motoen
eta Quac-en casuan, Akrapovik...tutu
hodiak jartzen dituzte serieko tutu odiaren
ordez, antzeko zerbait gertatzen da ere
zilindrada desberdineko mendiko
motoekin. Hauek izugarrizko zarata sortzen
dute ordenantzak arautzen duten dezibelio
maila gaindituz. Kotxeen kasuan ere
antzeko zerbait gertatzen da. Badakit arau
hauste hauek herriko udaltzaingoen
eskumenak direla, baina nik ertzainak ere
horretarako inplikatzea proposatzen dtu.

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Bai

Eskaera hau, izatekotan, Bide
Azpiegituretako Departamentuari eta
Udalari zuzendu behar zaie.

Bai

100.000 €
(programa
110)

Eskaera hau, izatekotan, Eusko
Jaurlaritzari eta Udalari zuzendu behar
zaie.

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da. Zeharka egiten da hondakinei eta
hondartzei buruzko 100 programan
dauden ekintza guztietan, baina
bereziki plastiko hondakinak murrizteko
xedez herritarrei zuzentzen zaizkien
sentsibilizazio ekintza puntualen bidez,
Euskal Herriko Unibertsitatearekin
sinatzen diren lankidetza hitzarmenen
bidez eta itsasoko zaborrak biltzeko
proiektuaren bidez (LIFELEMA).
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Zuhaitzak ez dituzten kaleak, plazak...
naturalitzatzeko partida bat sortzea.
Hernanin baditugu kale eta plaza baten bat
zuhaitzarik ez dituztenak. Hala nola, florida
kalea, elkano kalearen zati batzuk,
Agustindarren plaza, Lizeaga kalea
Ingurumenari dagozkion legeak bete
daitezela eta errespetatzen ez duen
enpresa, partikular zein administrazioari
dagokion isuna jartzea. Bete dadila.
Enpresa hori berriz ere ezingo lukeelarik
inongo dirulaguntzarik eskatu eta jasoko
isunaren zergatia argitu arte.

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Eskaera hau, izatekotan, Eusko
Jaurlaritzari eta Udalari zuzendu behar
zaie.

Ez

Ez

Erantzuna

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Ez

ENERGIA JASANGARRIA (15)
Energia berriztagarrien aldeko ekintzak
sustatzea (6)

Burujabetza energetikoan inbertitzea

Energia berriztagarrien plantak sortzea,
haize errotak, eguzki plakak, itsas energia,
ur saltoak berreskuratu...
Errepidetako argiteria eta eraikin publikoak
led sistemarekin ordezkatzea eta sistema
inteligente batekin egitea, non ibilgailua
edo pertsona gerturatzen den heinean
intentsitatea igo edo jaistea.
Ibilgailu elektrikoa kargatzeko estazioak
prestatzea.
Energia: Energia kontsumo arduratsua
sustatzea, energia efizientzia eta energia
berriztagarrien ekoizpena herri, hiri,
landagune eta industrian, balorizazio
energetikoan zentratu aurretik.

Herri txikietako diru laguntzak handitzea,
eraginkortasun energetikoan

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

2.071.000 €
(programa
130)
2.071.000 €
Jada
adierazita
(programa
130)
2.071.000 €
Jada
adierazita
(programa
130)
2.071.000 €
Jada
adierazita
(programa
130)

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, egun berrikusten ari den
Jasangarritasun Energetikoko
Estrategiaren barruan sartzen dena.
Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, egun berrikusten ari den
Jasangarritasun Energetikoko
Estrategiaren barruan sartzen dena.
Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, egun berrikusten ari den
Jasangarritasun Energetikoko
Estrategiaren barruan sartzen dena.
Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, duela gutxi abiarazitakoa, eta Klima
Aldaketaren Aurkako Borrokaren
Estrategian jasoa.

Bai

Bai

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

2.071.000 €
Jada
adierazita
(programa
130)

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

2.071.000 €
Jada
adierazita
(programa
130)

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, egun berrikusten ari den
Jasangarritasun Energetikoko
Estrategiaren barruan sartzen dena.
Herrietan eta eskualdeetan energiaren
arloan garatzen diren ekintzak
bultzatzea lerro estrategiko nagusietako
bat da , energiaren eskualdeko planak
sustatzeko sinatutako hitzarmenen
bidez, diru laguntza lerroaren bidez, eta
eskualde mailan energia berriztagarrien
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

inguruan garatzen diren ekintzak
sustatzeko bestelako kredituen bidez.

Hornidura kontratuak amaitzea jatorri
nuklearreko energia duten enpresekin eta
Gipuzkoako energia produkzio
berriztagarria kontratatu.

Ez

Energia berriztagarriak sustatu eta amaitu
eraikin publikoen hornidura kontratuak
enpresa NUKLEARREKIN eta kontratatu
tokiko kooperatiba berriztagarriak.

Ez

"Errekuntza ibilgailuak ibilgailu
elektrikoekin ordez daitezela sustatzea;
horretarako, funtsezkoa da kargatzeko
guneen azpiegitura ona izatea. Lurraldean
horiek ezartzea sustatu behar da. Bi
eratako guneak egongo lirateke. Batetik,
azkarrak izenekoak daude. Horiek
bidaiatzeko balio dute, autoaren % 80 ia 20
minutuan kargatzen dute eta errepide
nagusietan egon behar dute. Bestetik, gune
mantsoak edo erdi azkarrak daude. Horiek
parking publiko edo azalera handietan
egon behar dute; hala, beste zerbait egiten
den bitartean autoa kargatzen da (4 ordu,
gutxi gorabehera, % 100 kargatzeko). AUVE
(Ibilgailu Elektrikoen Erabiltzaileen
Elkartea), bertako kidea naiz, prest dago
edozein zalantza argitzeko"

Bai

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, egun berrikusten ari den
Jasangarritasun Energetikoko
Estrategiaren barruan sartzen dena.
Autokontsumorako energia
berriztagarrietan oinarritutako sorkuntza
banatua eta energia garbi eta
berriztagarrien erosketa Zuzendaritza
honen funtsezko politikak dira, egun
berrikusten ari den Jasangarritasun
Energetikoko Estrategiaren barruan
sartzen direnak. Hala ere, kasu
honetan, energia erostea Gobernantza
Departamentuari dagokio. Egun
sinatuta dagoen kontratuaren arabera,
eskuratzen den energia elektrikoaren %
100 berriztagarria da.

Ez

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, duela gutxi abiarazitakoa, eta Klima
Aldaketaren Aurkako Borrokaren
Estrategian jasoa.

JASANGARRITASUNA (11)
Garapen jasangarria, Zaindu aireko
kalitatea, Ingurumena nagusitu ekonomia
esparru guztietan (5)

Orokorregia
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Forueskumena

Enpresei diru laguntzak ingurumena
zaintzeko. Enpresa kutsatzaileei laguntzea
isuriak murrizten (2)

Bai

Paper-fabrika legea betearazteko
isurketetan

Ez

Laguntzak Legazpiko enpresa kutsatzaileei
(Bereciartu) isuriak murrizteko

Kontzientziazio kanpainak (eta partaidetza)
ingurumen jasangarri baterako (herritar
aktiboak). Kontzientziazio kanpainak
ingurumena zaintzeko eta garbiketa
mantentzeko
"Gipuzkoako herritarrengan
jasangarritasunaren kultura garatzeko
bitartekoak mobilizatzea. Gipuzkoako
gizartearen balio estimatuenen artean
kontsumismoa, erosotasuna, lehia,
arrakasta bilatzea eta dirua lortzea dira
(Gipuzkoa Aurrera! Ikerfeld, 2009).
Horrelako gizarte batek ezin die aurre egin
dagoeneko gainean ditugun erronkei: klima
aldaketa, karbonorik gabeko ekonomia
baten beharra, biodibertsitatearen
kontserbazioa, baliabideen agortzea,
soldaten beheranzko joera,
aberastasunaren banaketa bidegabea, ea.
Jasangarritasunaren kultura garatzeko
beharrezkoak dira Aldundiaren
departamendu desberdinen ekarpenak,
elkarren arteko koordinazioa eta
kolaborazioa, gai hauek zeharkakoak
direlako. Ezinbestekoa da arazo
hauenganako sentiberatasuna jada erakutsi
duten gizarteko eragileekin kontatzea euren
ahalegina bide beretik joan dadin. Uste dut
Aldundiak Jasangarritasunaren Agentzia
moduko bat sortu beharko lukeela lan ildo
estrategiko hau taxuz garatzeko."

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Gaur egun, Zuzendaritzak Ingurumen
Egokitasuneko Ziurtagiria ematen die
legez ezarritako kutsadura murrizketak
gainditzen dituzten teknologia garbietan
inbertitzen duten enpresei, eta ziurtagiri
horrekin kenkaria jaso dezakete
Sozietateen gaineko Zergan.

Gaur egun, Zuzendaritzak Ingurumen
Egokitasuneko Ziurtagiria ematen die
legez ezarritako kutsadura murrizketak
gainditzen dituzten teknologia garbietan
inbertitzen duten enpresei, eta ziurtagiri
horrekin kenkaria jaso dezakete
Sozietateen gaineko Zergan.

Bai

Bai

Bai

Erantzuna

Transbertsala

Bai

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, zeharka garatzen dena
aurrekontuko programa guztietan.

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, zeharka garatzen dena
aurrekontuko programa guztietan, eta
bereziki klima aldaketaren aurkako
borrokaren programan.

LEKU DEGRADATUAK (8)
Bilore hustu eta eraitsi (2)

Ez

Kaiako kutsadurari aurre egin
(Donostialdea)

Ez

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.
Eskaera hau, izatekotan, Eusko
Jaurlaritzari zuzendu behar zaio.
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Portuak sortzen duen kutsadura akustiko
eta zikinkeria (jasangaitza). Azkar hartu
neurriak (kokoteraino nago). (Donostialdea)
Garai bateko lantegi huts eta kutsatuak
botatzeko edota egokitzeko, diru zein
zuzeneko ekimenak bideratzea. Esaterako
SAPA, Embalajes Ansola, Tornillería
Churruca, Tornillería Lete, Tornillería
Torrano...
Garai batetako fabrikak, orain, eraikin zahar
eta kutsatuak dira. Horiek botatzeko eta
garbitzeko asmoak, noizko aurreikusten
dituzue?
Garai batetako industria eta fabrikak, hil
ondoren, eraikin kutsatu eta arriskutsuak
bertan gelditzen dira. Noiz arte? SAPA,
Embalajes Ansola.. Soraluzen asko ditugu,
gainera metro karratu piloa hartzen dituzte,
herria zatartu eta gainbehera itxura eman.
Noizko aurreikusten duzu alor honetan
esku hartzea ?
Altzola auzoa (Elgoibar) gune degradatu
izendatu zuen Eusko Jaurlaritzak.
Kalifikazio hori zati batean arintzeko, hau
proposatzen dut: 1. Ibaiaren arroko
zuhaitzak txukuntzea, auzoan. Zehazki,
platanoak kimatu edo moztea. Horiek
habitat ezin hobeak dira Asiako
liztorrarentzat (kasu bat baino gehiago izan
dira), belarra haztea oztopatzen dute
hostotsuak direlako, zuhaitz horien
hostoek askotan buxatzen dituzten ondoko
eraikinen erretenak, eta pasealekuak
arriskutsu bihurtzen dituzte adarrak
askotan erortzen direlako. 2. Elgoibarko
Udalari eskatzen diot antzeko ekintza bat
egin dezala Zelaia parkeko platanoentzat,
baita Altzolakoak ere; izan ere, hesi txiki
batek bereizten ditu ibaiko platanoak eta
parkekoak

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Eskaera hau, izatekotan, Eusko
Jaurlaritzari eta Udalari zuzendu behar
zaio.

Ez

Proposamen hau udal esparrukoa da
eta, beraz, Udalean aurkeztu beharko
litzateke.

Ez

Proposamen hau udal esparrukoa da
eta, beraz, Udalean aurkeztu beharko
litzateke.

Ez

Proposamen hau udal esparrukoa da
eta, beraz, Udalean aurkeztu beharko
litzateke.

Ez

Proposamen hau udal esparrukoa da
eta, beraz, Udalean aurkeztu beharko
litzateke.

KLIMA ALDAKETA (6)

Klima aldaketaren aurka egitea (5).

Oso aintzakotzat hartzea klima aldaketa:
autobus elektrikoak, eguzki plakak dituzten
kiroldegiak, etab...

Bai

Bai

Bai

Bai

Programa 150

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, zeharka garatzen dena
aurrekontuko programa guztietan, eta
bereziki klima aldaketaren aurkako
borrokaren programan.

Programa 150

Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da, zeharka garatzen dena
aurrekontuko programa guztietan, eta
bereziki klima aldaketaren aurkako
borrokaren programan.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

3. HONDARTZAK (12)

Ingurumena: hondartzen kudeaketa.
Hondartzen kudeaketa bateratu
Ingurumena zaintzea, hondartzan
zakarrontzi gehiago (3)

Bai

Bai

2.000.000 €
(programa
110)

Saturraran hondartza ahaztuta dago
(hondar beltz)

Bai

Bai

2.000.000 €
Jada
adierazita

Hondartza garbi mantendu denboralditik
kanpo (Hondarribia)

Bai

Bai

2.000.000 €
Jada
adierazita

Uste dut martxan dagoela, baina Santioko
hondartzak txukuntzeko premi handia du

Bai

Bai

2.000.000 €
Jada
adierazita

Zumaiako hondartzetako azpiegiturak
hobetzea, gaur egungoak zaharkituak
baitaude.

Ez

Ekintzak mendietan eta hondartzetan
garbitasun handiagoa mantentzeko.

Bai
(Hondartzak)

Bai

2.000.000 €
Jada
adierazita

Isunak erreka, hondartza zikintzen
dituztenentzat

Ez

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.
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.
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.
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.
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. Hala
ere, badirudi hondartzako
ekipamenduez ari dela; beraz, eskaera
Udalari zuzendu behar zaio.
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.
Ez da foru eskumena, politika horiek
eramaten dira URA agentziatik (Eusko
Jaurlaritza) eta Kantaurialdeko Uren
Kondeferaziotik
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"Pasaialdeko biziberritzea. Pasaialdeko bizi
kalitatea hobetu. Zehatza: Pasaiako badian
bainu natural gunea egin, itsasoan."
"Patris elkartearekin lankidetzan, itsasotik
datorren detritusa jasotzen dugu Zurriolako
hondartza garbitzeko eta itsasoarekiko eta,
oro har, naturarekiko jarrerak aldatzeko.
Elkarte baten estatutuak ari gara egiten.
Elkarte horren helburu nagusia da
informazio lana eta itsasertzeko
hondakinak biltzea. Proiektua daukagu
animalia frakzioa (1) erabiltzeko gure lana
egin ahal izateko eta atentzioa emateko,
erakutsi ahal izateko gure jarrerak aldatuta
ingurumena hobetu dezakegula eta, aldi
berean, gure bizitza. Hitzordu bat eskatzen
dizuet argi eta garbi azaltzeko gure
helburuak. Horiek ikus-entzunezko batean
eta testuan jasota ditugu.
Penagarria da gure kostako hondartzen
egoera ikustea. Lan asko dago egiteko
ingurumen kontzientziazioan eta eskolatik
hasi beharko luke. Azkenak izaten
jarraitzen dugu gizalegezko hezkuntzan eta
herritartasunean.

Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Ez da foru eskumenekoa eta, horregatik
ezin dizugu erantzun zehatza eman.

Bai

Ekimen partikularretarako laguntza
eskatzeko Ingurumen Zuzendaritzara
zuzendu behar zarete, hitzordua
jartzeko.

Bai

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.
Informazio eta sentsibilizazio kanpainak
egiten ari dira.

Bai

2.000.000 €
Jada
adierazita

4. URAREN KALITATEA (83)
IBAIEN GARBIKETA: EKARPEN ESPEZIFIKOAK (41)

Mijoa erreka garbitzea (11)

Saturraran ibaia garbitzea (5)

Partziala

2018rako
proiektuan

2018
1,000 €
2019
661,000 €

Partziala

2018rako
proiektuan

2018
1,000 €
2019
661,000 €

Erreka horren saneamendua
aurreikusita dago Eusko Jaurlaritzaren,
Aldundiaren, Ur Kontsortzioaren eta
Añarbe eta Txingudiko
mankomunitateen artean sinatutako
esparru akordioan. Eusko Jaurlaritzaren
(URA) ardura da proiektua egin eta
exekutatzea, baina Aldundiak % 25
finantzatu behar du. 2018an hastea
aurreikusita dago.
Saturraranen itsasoratzen da Mijoa
erreka. Erreka horren saneamendua
aurreikusita dago Eusko Jaurlaritzaren,
Aldundiaren, Ur Kontsortzioaren eta
Añarbe eta Txingudiko
mankomunitateen artean sinatutako
esparru akordioan. Eusko Jaurlaritzaren
(URA) ardura da proiektua egin eta
exekutatzea, baina Aldundiak % 25
finantzatu behar du. 2018an hastea
aurreikusita dago.
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Forueskumena

Oria ibaia garbitzea (3)

Ez

Debako ibaia birsortzea (2)

Partziala

Paper fabrikaren isuriak zaintzea (Ordizia)
(2)

Ez

Barrendiola garbitu eta mantentzea,
Aldundiarena da (2)

Ez

Oria ibaia gainezka egiten du euri asko
dagoenean (2)

Ez

Errekak garbitzea (Deba erreka)

Ez

Hondakin urak Urolaren goi ibarrean

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

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.
Deba ibaiaren arroan daude
saneamendu sareari lotu gabe dauden
herrigune handienak. Batetik, egiteke
daude Antzuolako eta Mendaroko
saneamenduak, zeinak sartuta baitaude
Eusko Jaurlaritzak, Aldundiak,
Gipuzkoako Ur Kontsortzioak eta
Añarbe eta Txingudiko
mankomunitateek sinatutako esparru
akordioaren handitzean. Obra horien
proiektua, exekuzioa eta finantzazioa
Eusko Jaurlaritzari (URA) dagozkio %
100ean. Bestalde, saneamenduari
lotzeke daude, oraindik, Ermuko eta
Mallabiko hondakin urak, eta hori ere
URAk egin behar du. Datorren urtetik
aurrera, Aldundiak ibaien
iragazkortasunerako plan berri eta
handi bati heldu nahi dio, eta plan
horrek lehendabizikoz Deba ibaia ere
hartuko du barruan.
Kantauri Ekialdeko Ur
Konfederazioaren eskumena da, URAri
agindu zaiona.
Barrendiolako urtegia mantendu eta
ustiatzea Gipuzkoako Ur Kontsortzioari
dagokio, URAren zaintza eta
kontrolpean.
Zure proposamena URA agentziaren
eskumena da eta, horregatik, ezin
dizugu erantzun zehatzik eman.
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.
Oraindik ere saneamendu sareari lotu
gabeko herrigune txikiren bat geratzen
bada ere, arazoaren jatorria gehiago da
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

idorraldian emari naturalik ez dagoela,
hondakin uren isurketak baino.

Alegia ibaia garbitu

Ez

Oria erreka garbitu eta arbolak kontrolatu
(batzuk kendu)

Partziala

UROLA ibaia eta bere ibaiadarrak garbi
mantenu behar dira. Protokolo bat gauzatu,
Diputazioa eta Azpeitiko Udalaren arten
ibaia ondo mantentzeko baliabideak jarriz
(Azpeitia)

Partziala

Kilimon eta Intxuzai ibaiak egokitu

Ez

Estuarioa Deba-Ibaia (Reiner). Deba ibaia
Sasiolarantz

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.
Ibaiertzeko landaredia, arazo zehatzen
kausa ez den bitartean, babestu egin
behar da. Bestalde, 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.
Aldundia, Ekonomia Sustapeneko,
Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako
Departamentuaren bidez, Urola Erdiko
udalekin lanean ari da, Urola ibaiaren
ertzeko flora inbaditzailea
desagerrarazteko. Bestalde, 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.
Kilimon ibaiak uholde arazoak sortzen
dituenez, defentsa obra batzuk egin
ziren iraganean; obra horiek gogorrak
bezain beharrezkoak ziren. Duela 10
bat urte, URAk proiektu bat egin zuen,
ibaiaren Mendaroko tartea ahal zen
neurrian naturalizatzeko. Mendarotik
gora, ibaiaren ura iragazi egiten da,
kareharritik, ia urte osoan.
Itsasadarra mantentzea, zein arrotan
dagon gorabehera, Kantauri Ekialdeko
Ur Konfederazioaren edo Uraren Euskal
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Agentziaren eta Ingurumen Ministerioko
Kosten Zerbitzuaren eskumena da.

Deba ibaia garbitzea (Zubiaurre eta Martoko
kalea, Bergara)

Ez

Deba ibaia garbitzea Marioko eta Zubiarren

Ez

Mutrikuko Deba ibaiaren irteera. Lotsagarri
dago. Kantauri itsasoan ez dago
horrelakorik.

Partziala

Kilimon eta Intxusi erreka moldatu

Ez

2018rako
proiektuan

2018
1,000 €
2019
661,000 €

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.
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.
Mutrikuk ez du Deba ibaira isurtzen.
Mutrikuko hondakin ur gehienak
saneamendu sare batean biltzen dira,
eta portuan dagoen araztegian arazten
dira. Udalerrian beste arro txiki bat ere
badago, Mijoa erreka, Saturrarango
hondartzara isurtzen dena, eta bertan
araztegi txiki bat duten eta araztu
gabeko beste isurketak dituzten
kontserba enpresak daude. Egoera hori
ez da onargarria. Erreka horren
saneamendua aurreikusita dago Eusko
Jaurlaritzaren, Aldundiaren, Ur
Kontsortzioaren eta Añarbe eta
Txingudiko mankomunitateen artean
sinatutako esparru akordioan. Eusko
Jaurlaritzaren (URA) ardura da
proiektua egin eta exekutatzea, baina
Aldundiak % 25 finantzatu behar du.
2018an hastea aurreikusita dago.
Kilimon ibaiak uholde arazoak sortzen
dituenez, defentsa obra batzuk egin
ziren iraganean; obra horiek gogorrak
izan ziren, baina beharrezkoak. Duela
10 bat urte, URAk proiektu bat egin
zuen, ibaiaren Mendaroko tartea ahal
zen neurrian naturalizatzeko.
Mendarotik gora, ibaiaren ura iragazi
egiten da, kareharritik, ia urte osoan.
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Forueskumena

Urola erreka garbitzea (DSBE kobratzen
dutenek edo langabezian daudenek egin
dezakete). Baita mendiak garbitzea

Partziala

Ibai arroak garbitzea (hondakin asko dago)
(Oria ibaia Andoainen, kasu honetan)

Ez

Ataungo errekan arbolek dena tapatzen
dute. Moztu. Ez da ezer ikusten . Ergoyena
auzoa.

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Partziala

Erantzuna

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. Mendiei
dagokienez, Gipuzkoako mendi
gehienak pribatuak dira.
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.
Ibaiertzeko landaredia, arazo zehatzen
kausa ez den bitartean, babestu egin
behar da. Agauntza ibaia Naturgune
Babestua da.

IBAIEN GARBIKETA: EKARPEN OROKORRAK (42)

Errekak garbitu- Erreka mantentzea Uren
politika (29)

Ez

Ibaiaren landare garbiketa

Partziala

Ibaiertzak aisialdirako egokitu

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.
Ibaiertzeko landaredia, arazo zehatzen
kausa ez den bitartean, babestu egin
behar da. Bestalde, 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.
Foru Aldundiak ez du programarik xede
horretarako, nahiz eta udal proiektuetan
parte hartu dezakeen.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Ibaiak garbitu (DSBE jasotzen dutenek)

Ez

Ez

Ibaiak eta kostak kontrolatu (garbitu eta
garbitu).

Ez

Ez

Ibaien estuarioa

-

-

Ur partzuergoa. Ur zikinak.

-

-

Kontrola handiagoa ibaietara hondakinak
botatzearen inguruan.

Partziala

Zenbatekoa

Erantzuna

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. Mendiei
dagokienez, Gipuzkoako mendi
gehienak pribatuak dira.
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. Itsasadarra
mantentzea, zein arrotan dagon
gorabehera, Kantauri Ekialdeko Ur
Konfederazioaren edo Uraren Euskal
Agentziaren eta Ingurumen Ministerioko
Kosten Zerbitzuaren eskumena da.
Proposamen zehatzagoa beharko
genuke, ezin diogu erantzun zehatzik
eman.
Proposamen zehatzagoa beharko
genuke, ezin diogu erantzun zehatzik
eman.
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. Kosten
mantenimendua eta kontrola,
Ingurumen Ministerioaren Kosten
zerbitzuari dagokio. Isuriak arrainhazkuntza arriskuan jartzen baldin
badu, Foru Aldundiak eskua hartu
dezake. Oihanzaingo-zerbitzuak daude
zigorrak jartzeko ahalmenarekin.
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Forueskumena

Erreka garbitu eta erreketako arbolak
moztu. Jendeak zaborra botatzen du
errekara, zerbait egin dezakezu?

Partziala

Ibaiak eta bertan bizitzen diren animaliak
zaindu (baita katuak ere: arazo bihurtzen
badira,zikiratu)

Bai

"Informazioa, segimendua eta azkenik
zigorrak (hobe ez bada halakorik behar):
Ura: Informazioa edateko uraren kalitateari
buruz, baina baita ibaietakoari buruz ere.
Olioa eta beste hondakin batzuk ibaietara
botatzen dituzten pertsonak/enpresak
daude. Plastikoa: Poltsa pila bat daude,
plastikoaren edukiontziak etab. itsasoan, ez
soilik milaka kilometrotara, baina baita
gipuzkoarren hondakinak ere, plazetako
lurrean uzten baitituzte. Horrelako jarrera
izatea ""normala"" da. Arriskuei buruzko
informazio gehiago behar dugu (arraina jan
behar dugu?), eta ikastetxeetan hasten den
agenda politiko bat. Airea: Ez dago
neurririk diesel kamioien isurien kontra.
Dieselaren efektua ezaguna da, baina
itxuraz tolerantzia handia dago Gipuzkoako
herri eta hirietan kutsadurarekiko."

Bai

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

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. Kosten
mantenimendua eta kontrola,
Ingurumen Ministerioaren Kosten
zerbitzuari dagokio. Isuriak arrainhazkuntza arriskuan jartzen baldin
badu, Foru Aldundiak eskua hartu
dezake. Oihanzaingo-zerbitzuak daude
zigorrak jartzeko ahalmenarekin.

Bai

Mendi Zuzendaritzako diru laguntza
partida nagusienak ekimen hauetara
bideratuta daude.

Bai

Arrazoia du. Jabari publiko hidraulikoa
administratzeko eskumenak (eta, beraz,
zehatzeko ahalmena) ibaiak zein
arrotan dauden gorabehera, Kantauri
Ekialdeko Ur Konfederazioarenak edo
Uraren Euskal Agentziarenak dira,
nahiz eta udalen ardura izan hiri
eremuetako hondakinak biltzea.
2015eko urtarriletik, URA hitzarmenak
sinatzen ari da hainbat udalekin, hiri
eremuetako ibai zatiak garbitzen
laguntzeko. Ibaien egoerari buruzko
informazioari dagokionez, Gipuzkoako
Foru Aldundiak kalitatea kontrolatzeko
aforaleku sare zabala du. Aforaleku
horien unean uneko datuak edozein
herritarrek eskuratu ditzake gure
webgunean:
http://www.gipuzkoahidraulikoak.eus/es/
inicio
http://www.gipuzkoahidraulikoak.eus/eu
/hasiera Webgune horretan, gainera,
ibai eta itsasadarren egoerari buruzko
urteko azterketak kontsultatu daitezke.
Unean uneko datuak telefono
mugikorretik ere kontsulta daitezke.
Webgunean bertan aurkituko dituzu
aplikazioa deskargatzeko jarraibideak.
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Nik egiten dizuedan galdera hau da:
ibaiertzeko marjinetan lohi kutsatuak
daude. Nola konpondu daiteke gaur
egungo araudirik urratu gabe? .- Gero eta
murriztaileagoak dira baina noizbait
istripuren bat izaten bada, norbait lohi
kutsatu horietara erortzen bada, nola
justifikatu arazo horri ez zaiola irtenbiderik
eman? Nik zerbait egin ahal izatea nahiko
nuke, guztion onerako. Orioko alkateekin
hitz egin dut urte hauetan gai honi buruz
eta, jakina, esaten didate plana polita dela
baina ezin zaiela beraiei aplikatu udalerri
gisa, ez dutela eskumenik, dakizkigun
arrazoiengatik. Lohi kutsatuen irtenbideari
dagokionez, uste dut lohi horiek geldotzeko
gune bilatu beharko litzatekeela, eta
ingurumenari eragiten ez dion gune batean
bilatu beharko litzateke. Ados nago, ez
dago gune bereizirik. Lehenengo, atera
lohiak ibaitik; bigarrena, hori gune
horretara eraman. "Aurreko gaiarekin
jarraitzen dut. Zuek badakizue zein
beharrezkoa den eta zein zaila den zerotik
hastea bere garaian adierazitako ideia, Oria
ibaiarekin erlazionatutako gaien inguruan.
Nik proposamenarekin jarraitzen dut,
kontaktuekin, lagun diezadaketen
erakundeekin, baina guztiekin hitz onekin
eta aitzakiekin talka egiten dut, gustatzen
zaiela baina beren esku ez dagoela
esateko. Nik proposatu dudan aldagaietako
bat da erakunde edo enpresa erdi publiko
bat sortzea, uren partzuergoa bezala:
Horiek kudeatuko lukete eta nik lana
egingo nuke. Lan horrek onura sanitario
handia ekarriko luke (ur garbiagoak,
Oriaren marjinak, itxura txarrik gabe, usain
txarrik gabe marea behean dagoenean,
etab.), baina guztiak diru eta denbora asko
eskatzen du (urtetarako lana dago eta
langileek kotizatuko dute) Zuekin berriz hitz
egitea gustatuko litzaidake" "Mila esker
uztea parte hartzen!
Nire proposamenari dagokionez,
errepideak garbitu eta mantentzeko
brigadak dauden bezala, zergatik ez da
gauza berdina egiten ibaiekin?. Oro har,
zikinak gara eta pena ematen du, batez ere
neguan, nola dauden ibaiertzak: plastikoak,
hondakin solidoak.... Zergatik ez da
URAKekin adosten arro bakoitzeko (Deba,
Urola, Oria, Urumea, Bidasoa) 8-10
pertsonako brigada bat kontratatzea

Forueskumena

Ez

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

Ez

Jabetzako lur publiko hidraulikoen
kudeaketa Oriako estuarioan Kantauri
Ekialdeko Ur Konfederazioari dagokio
eta lan honen zati handiaren ardura
Uraren Euskal Agentziari (URA) eman
dio. Ingurumeneko Ministerioaren
Kosten Zerbitzuak ere eskumenak
baditu. Lokatzen gordailutzea
estuarioetan prozesu naturala da.

Ez

Ibaien ibilguen mantenuaren eskumena
eta ardura Kantauri Ekialdeko Ur
Konfederazioarena edo Uraren Euskal
Agentziarena (URA) da, arroen arabera,
nahiz eta Udalek hondakinen bilketa
ardura duten hiri-guneetan. 2015eko
urtarriletik, URAk hitzarmenak sinatzen
ari da hainbat Udalekin ibilguen
garbiketan elkarrekin lan egiteko hiritarteetan.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Zenbatekoa

Erantzuna

ibaiertz horiek aldian-aldian garbitzeko
behar diren baliabideekin?"

5. AZPIEGITURA HIDRAULIKOAK (13)

2018
1,000 €
2019
661,000 €

Erreka horren saneamendua
aurreikusita dago Eusko Jaurlaritzaren,
Aldundiaren, Ur Kontsortzioaren eta
Añarbe eta Txingudiko
mankomunitateen artean sinatutako
esparru akordioan. Eusko Jaurlaritzaren
(URA) ardura da proiektua egin eta
exekutatzea, baina Aldundiak % 25
finantzatu behar du. 2018an hastea
aurreikusita dago.
Uholdeen prebentzio jarduera guztiak
URAk egiten ditu.

Mijoa araztegia kanalizatzea (5)

Partziala

2018rako
proiektuan

Uholdeen aurkako plana Garagartzan (2)

Ez

Ez

Zubi berriak behar ditugu Soraluzen.
Bertan ur asko biltzen da eta zubiak
zutabeak dituzte, gainera, irisgarritasunik
ez dute eta estuak dira pertsona eta
autoentzat (2).

Ez

Ez

Uholdeen prebentzio jarduera guztiak
URAk egiten ditu, Eusko Jaurlaritzaren
erakundeak, alegia.

Ez

Arrazoi duzu. Baina ez dago
aurreikusita epe laburrera. Hala ere,
jasota dago etorkizuneko
saneamenduen inbentarioan. Nolanahi
ere, Urola ibaiaren zati honetan,
agorraldietan sortzen diren arazo asko
gehiago dira emari maila txikiagatik
isurketa horiengatik baino.

Hondakinak isurtzen jarraitzen dute
(baserrietako ur zikinak, Urola garaian
(Brinkola). Inbertitu horiek hodi nagusietara
kanalizatzeko.

Bakarra gogoratu nahi nizueke Añarbek
daukan hodi nagusia eta Espainia aldetik
ezartzeko zain dagoena, ez ahaztea eta
martxan jartzea. Niretzat AHT baina
garrantzi handiagoa du.
Antzuolarako beste ur parkea eta auzoko
zerbitzuak
Lanagatik eragindako eragozpenak
murriztu: hautsa, lur mugimenduak... zer
gertatuko da Antzuolan uholdeak egongo
balira? Nork hartuko du ardura?

Partziala

Ez

Proiektua burutzen ari gara.

Ez

Ez da Aldundiaren eskumena, udalena
baizik.

Ez

Bide Azpiegituretako Departamentuaren
eskumena da.

6. BESTE BATZUK (15)
Zezenketak gutxienez herritik kanpora
ateratzea (2)

Ez

Proposamen hau udal esparrukoa da
eta, beraz, Udalean aurkeztu beharko
litzateke.
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Forueskumena

Aurrekontuan
aurreikusita

Naturaguneen babesa mantendu (adibidez,
Jaizkibel)

Bai

Bai

Ardurazko kontsumoa bultzatu

Bai

Bai

Zikuñaga paper fabrikako ke isuriak
behingo batez ezabatu, nazkagarria da
usaina

Ez

Ez

Txakurren gorotzak jasotzeko
kontzientziazio ekintzak

Ez

Ez

Gipuzkoa Glifosato, hormona kutsatzaile,
nekazaritza kimiko eta transgeniko gabeko
herria izendatzea

Ez

Bai

AMR lantegia zegoen lurretan (Florida
auzoan, Hernani) berdegune bat sortzea.
Harrobian ere berdegune bat sortzea.
Igerileku irekien eta Sorgintxulo auzoa
bitarte dagoen berdegunea herritarrei
irekitzea.

Ez

Ingurumena (ahal dela kutsadura akustikoa
kendu, "hosto-haizagailu zaratatsuak")

Ez

Landare inbaditzaileak hiltzeko partida bat
sortzea. Egun leku askotan ikusten dugu
Panpa, Reinutia, Blubeia, Crocosmia...
landareak
Hobetu edukiontzien irisgarritasuna:
altuegiak

Ez

Ez

Zenbatekoa

110.000 €

6.118.911 €

Erantzuna

Ekimen desberdinak bultzatzen dira
zentzu honetan. Adibide bezala honako
hauek aipatzen ditugu: - Partida 1:
Mendi Federazioarekin hitzarmena;
helburua: Mendi-bide zaletasunaren eta
ingurumen arloko ekintzak: 50.000
euro. - Partida 2: Errepideak, bideak
eta baso-pistak egitea. Baso bideak:
75.000, bidezidorrak 25.000 euro. Partida 3: Erabilera publikoko bideak
egitea: 175.000. - Partida 4: Parkeetara
sarbideak: 125.000 Jaizkibelen egin
daitezken lanak ere partida eta ekimen
hauen barruan kokatzen dira
Zuzendaritzaren funtsezko politika bat
da. Bereziki Gipuzkoa Naturaldiaren
bidez eta 120 programan dauden
jasangarritasunerako hezkuntzako
beste hainbat ekitaldiren bidez
erantzuten zaio behar horri.
Proposamen hau udal esparrukoa da
eta, beraz, Udalean aurkeztu beharko
litzateke.
Proposamen hau udal esparrukoa da
eta, beraz, Udalean aurkeztu beharko
litzateke.
Gipuzkoako Foru Aldundia 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; zentroek berek
ezartzen dituzte bere garapenetarako
lehentasunak, baina horietako batzuk
eraginkortasun energetikora eta
ingurumenaren hobekuntzara daude
bideratuta.
Proposamen hau udal esparrukoa da
eta, beraz, Udalean aurkeztu beharko
litzateke.
Proposamen hau udal esparrukoa da
eta, beraz, Udalean aurkeztu beharko
litzateke.
Proposamen hau Eusko Jaurlaritzaren
Ingurumen Sailaren eskumenekoa da
eta, horregatik, ezin dizugu erantzun
zuzenagorik eman.
Hondakinen mankomunitateei dagokie
eskumen hori
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Forueskumena

Hondakinen bilketa, udal zergak murriztu %
80tik gora birziklatzen duten herritarrei eta
zigortu % 60ra iristen ez diren herritarrak.

Ez

Hondakinen mankomunitateei dagokie
eskumen hori

Ez

Zure proposamena udal eskumenen
arlokoa da eta, horregatik, ezin dizugu
erantzun zehatzagoa eman.

Ez

Proposamen zehatzagoa beharko
genuke, ezin diogu erantzun xehatzik
eman.

Orioko Botaleku atzeko baserrietan eta
baita hondakinen kudeaketa egiteko
zakarrontzi gehiago jartzea. Birziklatzeko
aukera gehiago ematea.
Diruz lagundu industria eta garraioa
kutsadura murrizteko egin beharreko
aldaketak egin ahal izateko.
Ekogunean, Miramoneko berdeguneetan,
Aieteko parkean edo hiritik gertu dagoen
berdegune batean lorategi botaniko bat
egitea. Egun Aiako parkekoa dago baina
oso urruti geratzen da. Nik hiritik gertu bat
egitea proposatzen dut, umeek munduko
klima ezberdineko landareak ezagutzeko
eta aisialdirako beste gune bat izateko. Nik
Europan daudenen antzerako zerbait egitea
proposatzen dut. Noizbait egitea
proposatzen bada bertan lana egitea
gustatuko litzaidake. Landare afizio handia
dut, nire zaintzen menpe landare ugari
ditut, bai etxean bai herriko lorategi
batzuetan ere.

Ez

Aurrekontuan
aurreikusita

Ez

Zenbatekoa

Erantzuna

Zure proposamena udal eskumenen
arlokoa da eta, horregatik, ezin dizugu
erantzun zehatzagoa eman.

