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Aurrekontuak

Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

I

zugarrizko danbatekoa eragin
du Covid19k gizartearen esparru guztietan, eta udaletara ere
iristen ari dira danbatekoaren hotsak.
Esate baterako, komunikabideen bidez
jakin berri dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak foru dekretu bat onartu duela, UFFF
Udal Finantzaketarako Foru Funtsa %20
murrizteko. Oso larria eta kezkagarria
da erabakia, udalek eskaintzen dituzten
zerbitzuak oinarrizkoak direlako herritarrentzako eta krisi honetan gure gain
hartzen ari garen zama ekonomikoa
itzela delako. Udalen diru-sarrera nagusietako bat da foru funtsa. Usurbilgo Udalaren kasuan, herena (udal txikien kasuan,
%60). Aurten, esate baterako, 4.472.739€
jasotzea aurreikusi genuen, baina, murrizketaren ondorioz, ia 900.000 euro gutxiago jasoko ditugu.
Erabakia bera da larria, baina baita erabakia hartzeko modua ere. Lankidetza,
adostasuna, akordio indartsuak eta lidergotza konpartituak beharrezkoak
diren garaiotan, foru aldundiak aldebakarrez jardun du, udalekin hausnartu,
eztabaidatu eta adostu gabe.
Egoera honen aurrean, Gipuzkoako 55
alkatek bat egin, eta honako eskaera
hauek luzatu dizkiogu foru aldundiari:
1. Atzera bota dezala UFFF bueltatzeko
onarturiko erabakia.
2. 2020ko aurrekontu-aurreikuspenak
bere horretan manten ditzala udalentzat.
3. Zerga bilketaren jaitsieraren ondorioz, UFFFaren beherakada itzultzeko hiru
urteko epealdia ezartzea, 2021ean hasita,
inongo interesik gabe.
Afera hori ez da udal-aurrekontuetan
eragiten digun bakarra. Badaude beste
hamaika galdera oraindik erantzuteke,
hala nola, aurreko urteetako gerakina era-
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bil ote dezakegun edota udaletako zorpeCovid19 ha provocado un gran estruendo en
tze-muga aldatuko ote den.
Ikusten duzuenez, beraz, udalen finantziazioan ziurgabetasuna da nagusi. Edonola ere, hasita gaude 2020ko aurrekontuak
berregokitzen. Une honetan gure aurreikuspena da, guztira, gutxi gorabehera,
1.600.000 euro murriztu beharko ditugula aurrekontuak.
Ariketa zaila dugu esku artean, baina Usurbilgo udalbatzarra osatzen dugun hiru alderdi politikoak, EHBilduk, EAJk eta PSEk,
bat egin, eta garbi dugu une honetan zerk
duen erabateko lehentasuna: tokiko gizarte-, kultura- eta ekonomia-sarearen
zaintzak. Jendearen bizitza da zaindu behar dena, eta irizpide hori hartu dugu oinarri egin ditugun proposamen guztietan.

todos los ámbitos de la sociedad, y también en
los ayuntamientos. Acabamos de saber, por
los medios de comunicación, que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha reducido en un 20%
el Fondo Foral de Financiación Municipal. La
decisión es muy grave, porque los servicios
municipales son básicos para la ciudadanía y la
carga económica que estamos asumiendo en
esta crisis es enorme. El Fondo Foral es uno de
los principales ingresos municipales: un tercio
en el caso de Usurbil (60% en los ayuntamientos pequeños). Este año preveíamos recibir
4.472.739€, pero serán 900.000 euros menos.

En tiempos de colaboración, consenso,
acuerdos fuertes y liderazgos compartidos, la
diputación ha actuado de forma unilateral. Ante
esta situación, 55 alcaldes y alcaldesas de Gipuzkoa les hemos solicitado lo siguiente:
1. Revocar la decisión de devolver la FFFM.
2. Mantener las previsiones presupuestarias
Aurrekontuak birformulatu behar ditugu, para 2020 para los ayuntamientos.
eta sarrerak eta gastuak berriz kuantifika- 3. Devolución de la caída de la FFFM a partir de
2021, en un periodo de tres años, por la caída de
tu. Inbertsio lerroak aldatu, eta honako
la recaudación, sin intereses.

alor sozial hauetan egingo dugu ahalegin
ekonomikoa:
Además, todavía quedan muchas preguntas
1. Tokiko ekonomian, bereziki, tokiko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektorean.
2. Euskal kulturan, bereziki, tokiko sortzaileak lagunduz.
3. Herritarren gizarte babesa.

por responder: si podemos utilizar el remanente de años anteriores o si se va a modificar el
límite de endeudamiento de los ayuntamientos.
Nosotras ya hemos comenzado a reajustar los
presupuestos del 2020: según las previsiones,
tendremos que reducirlos en 1.600.000 euros.

Los tres partidos que conformamos el
pleno municipal de Usurbil, EHBildu,
Ez dugu erronka makala esku artean. BaiPNV y PSE, tenemos claro que la priona nik argi dut: inoiz baino beharrezkoaridad absoluta es el cuidado del tejido social, culgoa da herri gisa pentsatu eta aritzea. tural y económico local. La vida de la gente es lo
Herriarekin eta herriarentzat.
que hay que cuidar, y nos hemos basado en eso
desde el principio. La modificación de las líneas
de inversión supone un esfuerzo económico en
la economía local, la cultura vasca y la protección
social de la ciudadanía.
No tenemos un reto fácil entre manos. Pero lo
tengo claro: es más necesario que nunca pensar
y actuar como pueblo. Con y para el pueblo.

Udaleko eta gizarte zerbitzuetako harrerak,
martxan, baldintza berrietara egokituta
Hilaren 14an jarri zituzten martxan udaleko zein gizarte zerbitzuetako harrerak, aurrez hitzordua hartzea baldintza gisa jarrita.
Telefonoz edo posta elektronikoz hitzordua zehaztu eta zein tramite mota egin behar duten adierazi behar dute herritarrek.

K

onfinamendua
arintzearekin
batera, martxan dira dagoeneko
udaleko zein gizarte zerbitzuetako harrerak. Hilaren 14an hasi
ziren herritarrak aurrez aurre artatzen,
baldintza batekin: derrigorrezkoa da zita
hartzea, telefonoz edo posta elektronikoz,
eta zein tramite mota egin nahi den zehaztea. Modu horretara, udal-langileek baloratu ahal izango dute ezinbestekoa den edo
ez presentzia fisikoa tramite bat edo beste
egiteko.
Segurtasun neurriak bermatuz, jende pilaketak saihestu nahi ditu udalak: kontsulta
bakar bat egingo da txanda bakoitzean,
eta, gehienez, bi herritar sartu ahal izango
dira batera (bietako batek laguntza beharko
balu, hirugarren batek sartu ahal izango
luke). Zita hartzen ez duenari ez zaio bermatuko arreta jasoko duenik.

Pantaila bana jarri diete
herritarren harrera egiten
duten langileei, udaletxean
zein gizarte zerbitzuetan.

Udaletxera joan daiteke biztanleen udal
erroldan alta eta aldaketei dagozkien
tramiteak egitera, eskabide orokorrak egitera (etxeko obrak, dirulaguntza eskaerak...)
edo zerga ordainagirien dokumentuak
eskatzera (ezin da eskudirutan ordaindu).
Gizarte Zerbitzuetan, telematikoki edo telefonoz bideratu ezin diren tramitazio edo
eskaerak egin behar direnean edo gizarte
zerbitzuetako lantaldeak egindako balorazioaren arabera, ezinbestekoa denetan.
Segurtasun neurrien garrantzia nabarmendu du udalak, eta harrerako langileek
emandako irizpideak jarraitzea derrigorrezkoa izango da. Izan ere, zenbait tramite
udaletxe kanpoan egin daitezke (dokumentu baten bila doazenen kasuan, esaterako):
kaxa bat jarri dute, dokumentuak hor utzi
eta herritarrek har ditzaten, distantziak
mantenduz. Gainerakoan, eraikin barruan
ere hartuko dituzte herritarrak. Langileen
mahaiak babestu eta distantzia mantentzeko pantailak jarri dituzte. Ahal dela, nork
bere maskara eramateko eskatu dute;
ezin denean, langileek emango diote, eta
eskuak garbitu beharko dituzte sartu aurretik. Kontsulta bat amaitzen den aldiro,
herritarra egon den aulkia desinfektatuko
du udal-langileak, hurrengoa sartu aurretik.
Horrez gain, aurrerantzean, udaletxe ba-
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rruko jende mugimendua murrizte aldera, ate desberdinetatik sartuko dira eraikinera udal-langileak eta herritarrak: langileak Joxe Martin Sagardia plazatik sartuko
dira, eta herritarrak, Irutasun kaletik. Gizarte zerbitzuen kasuan, atea itxita egongo
da, eta udal-langileek irekiko diete atea zita
dutenei. Horrez gain, udal-langileei begira,
protokolo bat osatu dute eta denei helarazi,
testuinguru berrian hartu beharreko segurtasun neurriak eta gomendioak zeintzuk
diren jakin dezaten.

Atez Ateko kontsultak

Gainerako udal-zerbitzuei dagokienez, baldintza berrietara egokitzeko neurriak hartu
ditu udalak, beti ere, udalaz gaindiko erakundeen irizpideak jarraituz; irekiera datak
ere horiek baldintzatuta daude, hein handi
batean. Telelanean ari dira hainbat udal-langile, eta zerbitzuak martxan jarri ahala itzuliko dira euren lanpostuetara, Beñat Larrañaga zinegotziaren esanetan: “Hasieratik,
herritarrez gain, udal-langileak ere kontuan
izan ditugu, telelana hobetsiz eta kontziliazioa ahalbidetzeko malgutasunez jokatuz”.

KIROLDEGIA

SUTEGI / POTXOENEA

Ekainaren erdialdera irekitzea aurreikusten da, baina
oraindik ez dago egunik zehaztuta: Buruntzaldeko gainerako kiroldegiekin hartu-emanean ari da udala. Irekitzen
dutenean, ordea, ez ditu zerbitzu guztiak eskainiko:
lehenengo, gimnasioa irekiko dute, eta mailaka eskainiko
dituzte gainerako zerbitzuak. Gimnasioari dagokionez,
eskubaloiko pistara aterako dituzte zenbait makina, kirolarien arteko distantzia mantendu ahal izateko.

Ekainaren 1ean liburutegiko mailegu sistema martxan
jarriko dute, Potxoeneako lokalak herritarren erabilerarako irekiko dira, eta kultur ekintzen agenda berraktibatuko da. Ekainaren 15etik aurrera sartu ahal izango da
liburutegira. Horiek guztiak, segurtasun neurriak hartuta
eta protokoloak zehaztuta egingo dituzte, beti ere. Kultur
ekitaldiak modu seguruan eta ahalik eta jende gehienarengana iristeko moduak aztertzen ari da udala.

GAINERAKO UDAL-ZERBITZUAK
Zenbait udal-zerbitzuk oraindik ez dute irekiera datarik: Taxibusa, Gaztelekua, Ludoteka, zaharren egoitzak,
Harane... Udal artxiboa ezinbesteko informazioa lortzeko
baino ez da irekiko; ikerketak eta kontsulta historikoak ez
daude baimenduta, oraingoz. Baldintzak aldatu eta irekitzeko aukera suertatzen denean jarriko dituzte martxan.
Zerbitzu guztien kasuan, martxan jarrita ere, ezingo dira
lehengo baldintzetan eman: higiene arauak izango dira,
aforoa kontrolatu beharko da, eta zerbitzuak ezingo dira
beren osotasunean eskaini.

En marcha la atención presencial en el ayuntamiento
y en los servicios sociales, adaptadas a las nuevas condiciones
El 14 de mayo empezaron con el servicio de atención presencial tanto en el ayuntamiento como en los servicios sociales: las personas
que quieran ser atendidas deberán pedir cita por correo electrónico o por teléfono y señalar el tipo de trámite que quieran realizar.

Después de dos meses, tanto el registro
municipal como los servicios sociales han
empezado a atender presencialmente
a los y las usurbildarras. Lo han hecho
adaptándose a las nuevas condiciones
de seguridad sanitaria y con cita previa
obligatoria: quien quiera acudir a hacer
algún trámite deberá pedir cita y especificar cuál es el trámite que necesita hacer.
De ese modo, las trabajadoras del ayuntamiento les indicarán si se les atenderá
en persona o si se puede realizar el trámite telemáticamente. No se garantizará
la atención a aquellas personas que no
soliciten la cita.
Esa es la medida que ha adoptado el
ayuntamiento para evitar aglomeraciones de gente. Solo se realizará una consulta en cada turno, y podrán entrar a la

vez dos personas máximo (tres, en caso de
que una de esas dos necesite algún tipo de
ayuda). Cuando hayan abandonado el edificio, las trabajadoras municipales desinfectarán la zona antes de la siguiente consulta.
Se podrán realizar altas o cambios en el padrón, peticiones generales (subvenciones,
permisos de obras domésticas...) o solicitar
recibos de los impuestos (no se podrá pagar en metálico en el ayuntamiento). En los
servicios sociales atenderán todos aquellos
trámites que no se puedan realizar por teléfono o telemáticamente.
El ayuntamiento ha subrayado la importancia de respetar las medidas de seguridad,
y será obligatorio seguir los criterios de las
trabajadoras municipales. Algunos de los
trámites se efectuarán fuera del edificio, en

el caso de quien acuda solo a por algún
documento: pondrán una caja, depositarán en ella los documentos para que
los recojan. Otras, sin embargo, se realizarán dentro. El gobierno municipal
recomienda que, en la medida de lo
posible, cada uno o una acuda con su
mascarilla; en caso de no tenerla, se le
dará una, y deberá desinfectarse las
manos antes de entrar.
A fin de disminuir el movimiento de
gente dentro del ayuntamiento, los y
las trabajadoras entrarán por la entrada de la plaza Joxe Martin Sagardia, y
los y las usurbildarras por la entrada
de la calle Irutasun. Han detallado las
medidas de seguridad en un protocolo,
y se lo han enviado a todos y todas las
trabajadoras del ayuntamiento.

Udalak 410.000 euro bideratu ditu,
orain arte, osasun krisiari erantzutera
Udalbatzako hiru talde politikoek prentsaurrekoa eman dute, testuinguru aldakorrean “herri gisa” erantzun eta herritarrei ziurtasunak
emateko helburuz: tokiko ekonomia eta euskal kultura laguntzeko zein gizarte babesa indartzeko neurriak adostu dituzte.

O

sasun krisia tarteko, udalak
410.000 euro bideratu ditu,
orain arte, horren ondorioei
aurre egitera. Covid19 dela eta
ezarritako konfinamendua hasi zela bi hilabete bete direnean, ordutik hartutako
neurriak errepasatu, eta horiek izandako
inpaktu ekonomikoa eta datozen egunetan martxan jarriko dituzten neurrien berri eman dute prentsaurrean EH Bilduko
Agurtzane Solaberrieta Mesak eta Beñat
Larrañagak, EAJko Josune Urkolak eta
PSE-EEko Patxi Suarezek. “Ezohiko egoeran, ezohiko argazkiak, ezohiko adostasunak, ezohiko neurriak eta ezohiko proposamenak: Usurbilgo Udala osatzen
dugun hiru alderdi politikoen ordezkariak
bildu gara, osasun krisi latz honi adostasunez erantzuten ari gatzaizkiolako. Ziurgabetasuna nagusi den garaiotan, adostasuna eta ziurtasuna eskaini nahi dizkiegu
usurbildarrei. Herri gisa, batera erantzunez”, nabarmendu du Solaberrietak.

gutxituko baitira diru-sarrerak. “Bistan da
horrek 2020ko aurrekontuak berregokitzeko eskatuko digula: gure kalkuluen arabera,
1,6 milioi euro inguru murriztu beharko ditugu”.

Alkatearen esanetan, hasieratik, oso aldakorra izan da egoera, arazo eta erronka berriak etengabe sortu direlako: “Ezohiko neurriak eta erabakiak etengabe hartzen ari
gara, egunez egun aldatzen ari den egoerari ahalik eta erantzun egokiena emateko”.
Udalean ere eragina izango du osasun krisiak, aurreikuspenen arabera, %20 inguru

Gauzak horrela, lehentasunak finkatu
eta horren araberako neurriak hartuko
ditu udalak: “Gizarte-, kultur- eta ekonomia-sarearen zaintza dugu lehentasun,
eta horretan egingo dugu ahalegin ekonomikoa”. Hiru dira: tokiko ekonomia laguntzea (bereziki, tokiko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektorea), euskal

EH Bilduko, EAJko eta PSE-EEko ordezkariak, elkarrekin, prentsaurrekoaren egunean.

El ayuntamiento ha destinado 410.000 euros,
hasta ahora, para responder a la crisis sanitaria
Las diferentes medidas tomadas por el
ayuntamiento para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria suponen,
hasta ahora, 410.000 euros. A dos meses
desde que empezó el confinamiento por
el Covid19, los tres grupos que componen
el pleno municipal han hecho una rueda de prensa conjunta para repasar las
medidas tomadas hasta ahora y las que
vendrán en corto plazo: “En circunstancias
inusuales, fotos inusuales, consensos inusuales, medidas inusuales y propuestas
inusuales. Cuando reina la incertidumbre,
queremos ofrecerles certezas y consensos a los y las usurbildarras”, ha declarado
la alcalde Agurtzane Solaberrieta Mesa.
Según relata Solaberrieta, las prioridades

serán preservar y promover el tejido económico, cultural y social local, y es en esas áreas
donde van a inventir. Dieron a conocer medidas para ayudar la economía local y la cultura
vasca y reforzar las ayudas sociales.
Respecto a la economía local, el ayuntamiento ha analizado las consecuencias que el
estado de alarma ha causado en los comercios, hosteleria y servicios del municipio: la
crisis sanitaria ha agravado las dificultades
que existían antes de la pandemia. El mayor
problema de quienes han tenido que cerrar
sus negocios es la falta de liquidez. Es por
ello que el ayuntamiento ha tomado varias
medidas tanto para proteger como impulsar
la economía local. No se les cobrará por los
servicios que no hayan disfrutado, se creará

kultura laguntzea (bereziki, tokiko sortzaileak) eta gizarte babesa indartzea.

TOKIKO EKONOMIA LAGUNTZEA
Azken asteetan, larrialdi egoerak herriko
merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen
alorrean izandako eragina aztertu du udalak, tokiko ekonomiari laguntzeko zein neurri hartu zehaztu ahal izateko. Osasun krisiak “areagotu” egin ditu sektore horrek
bizirauteko lehendik zituen zailtasunak:
likidezia arazoak (diru-sarrerarik ezean, egiturazko gastu eta ohiko gastu finkoen oruna plataforma online para promover bonos de consumo con el %20 de descuento
para los y las usurbildarras y también se
les ha donado material sanitario necesario para reabrir sus negocios, entre otras
medidas.
Respecto a la cultura vasca, el ayuntamiento está trabajando conjuntamente
con los grupos del municipio para formular una oferta cultural nueva y reforzada.
Respecto a las ayudas sociales, son dos las
medidas principales. Por un lado, se está
analizando la forma de seguir ofreciendo
la subvención creada para garantizar la
alimentación por el procedimiento ordinario. Por otro, el ayuntamiento reforzará
las Ayudas de Emergencia Social: a parte
de incrementar esa partida, se buzoneará
un manual para informar qué son y cómo
solicitarlas.

Neurriak

Inpaktu ekonomikoa

Prezio publikoak: alarma-aldian
zerbitzua emateari utzi zaiolako edo
zerbitzuez gozatzeko modua aldatu
delako, hainbat udal tasa edo zerga
ez dira kobratuko

290.000

Elikadura bermatzeko dirulaguntzak

20.000

Online plataforma sortzea

10.000

Erosketa bonuak eta dirulaguntzak

50.000

Babes ekipamenduak eta desinfekzioa eta garbiketa ugaritzea (udalarentzat, adinekoentzat eta merkatarientzat)

20.000

Herriko merkataritza sustatzeko
komunikazio kanpaina eta bestelako
behar komunikatiboak

20.000

GUZTIRA

410.000

Oraindik zehaztu gabekoak

Inpaktu ekonomikoa

Udal-zerbitzuak eteteagatik azpikontratatutako enpresei kalte-ordainak
ordaintzea

Ezezaguna

Gizarte-laguntzetarako aurrekontua
handitzea

Beharren araberakoa

Kultur eskaintza egokitzea

Orain arteko partidetatik,
dirulaguntzetatik

dainketei aurre egiteko zailtasunak), galera
ekonomikoak (salmenten jaitsierengatik)
eta ziurgabetasuna (egoera bere onera
itzuliko den bermerik eza). Testuinguru horretan, udalari, babestea ez ezik, sustatzea
dagokiola nabarmendu du Solaberrietak.
Horregatik, hainbat egitasmo abiaraziko
dituzte berehala, “sektorearen likidezia
arazoak eta kalte ekonomikoak arintzen laguntzeko, tokiko kontsumoa sustatzeko eta
herri izaerako jarduera eta elkartasun portaerak sustatzeko, herritarrak aktibatuz”.
Batetik, udal zerga eta tasei dagokienez,
eskaini edota erabili ez den zerbitzuengatik
ez zaie kobratuko (terraza, hondakinak), eta
zergen ordainketa malgutuko du udalak.
Bestetik, itxita egon diren eta dauden herriko saltokietan erosketa edo kontsumo
bonuak erosi ahal izateko online plataforma sortzen ari da udala: hilabete amaieran aurkeztuko dute, eta herritarrentzako
%20ko deskontuak izango dituzte bonu
horiek. Taberna, kafetegi eta ostatuak
webgune horretan sartzea zail ikusi dutenez, haientzako dirulaguntza zuzenak
emango ditu udalak, eta gainerakoen neurri berean emango die laguntza: hilaren
amaierarako eskatzeko moduan izango
dira horiek ere. Horrez gain, herriko merkataritza eta ostalaritza indartzeko komu-

nikazio kanpaina lantzen ari da udala, 2020
osoan iraungo duena. Herriko merkatariak
babestu, saltokien irekiera erraztu eta herritarrek erosketak seguru egin ditzaten,
babes ekipamenduak eman dizkie udalak:
maskarak, eskularruak eta gelak.
Horrez gain, beste dirulaguntza lerro bat
martxan jartzeko aukera aztertzen ari da
udala, gainerako autonomo eta mikroenpresentzat, tokiko jarduera ekonomikoari
laguntzeko, herriko kultur sortzaileak edota
ekintzaile berriak babesteko, beti ere, udalaren ahalmen ekonomikoa aintzat hartuta.

EUSKAL KULTURGINTZA
LAGUNTZEA
Euskal kulturgintzak ere “kolpe latza” jaso
du larrialdi egoeraren eraginez, eta, horrenbestez, “zaindu, babestu eta lagundu
beharreko lehentasunezko sektoretzat” du
udalak. Bi hilabeteotan Usurbilgo Artixtek
egindako ekarpena nabarmendu du Solaberrietak: “Ezin aipatu gabe utzi herriko
sortzaileek, euren borondatez, itxialdi honetan eskaini diguten kultur eskaintza paregabea. Zorretan gaude, nolabait esateko”.
Baldintza berrietara egokituko den “kultur
eskaintza berri eta indartsua” osatu nahi du
udalak, eta Solaberrietak gogoan hartu du
maiatz erdialdera herriko talde eta jai ba-

TOKIKO MERKATARITZAREN
EGOERA OSASUN KRISIAN
Jarduera ekonomikoa eten beharra izan
duten negozioak: 74 (%68,5).
• Merkataritza: itxi, 15ek (40tik).
• Ostalaritzan, guztiak itxita (38).
• Bestelako zerbitzuak: 21 itxita (larrialdiko zerbitzuetarako bakarrik) (29tik).
Enpleguarekiko eragina,
• Jarduera eten behar izan duten negozioak: 248 (101 autonomo eta 147 langile
kontratatu); enplegu osoaren %69 (357).
• Enpleguan eragin handiena, ostalaritzan (166 enplegu) >gero, bestelako
zerbitzuetan (42) eta >hirugarrenik, merkataritzan (40).
Itxi beharrean aurkitu diren jardueretako jaitsiera fakturazio bolumenean
(konfinamenduaren 5. asteko datuak):
-2.079.892 €.
Covid 19ren zuzeneko eragin ekonomikoa, guztira, irekitakoen fakturazio
jaitsiera barne (5 aste): -2.746.710 € (ohiko
fakturazioarekiko, %64ko jaitsiera).
tzordeekin udaleko kultura sailak egindako
bilera sorta. Osasun eta segurtasun baldintzak kontuan hartuta, Internet bidez
edo kalean hainbat eratara egin daitezkeen
kultur ekimenak indartzea dute aztergai.
Esaterako, Santixabelak egitea erabaki
dute, baldintza berrietara egokituta.

GIZARTE BABESA INDARTZEA
Gizarte babesa indartzeko bi neurri hartu
ditu udalak. Batetik, konfinamenduaren
hasieran oinarrizko elikadura bermatzeko dirulaguntza, ezohiko bidetik emandakoa, ohiko bideetara emateko lanean ari
da. Bestetik, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak indartzea erabaki du. Oinarrizko
gastuei aurre egiteko balia daitezke Gizarte
Larrialdietarako Laguntzak, eta udaleko
gizarte zerbitzuen bidez eskura daitezke.
Osasun krisia eragiten ari den krisi ekonomikoa ikusita, laguntza horren aurrekontua handituko du udalak, eta horien inguruko eskuorri bat banatu du etxez etxe,
herritarrei zer diren, zertarako eska daitezkeen eta eskatzeko nora jo behar den
azaltzeko. “Garrantzitsua da oinarrizko
gastuei aurre egiteko zailtasunak dituzten
herritarrak gizarte zerbitzuekin harremanetan jartzea, dauden laguntzen eta baldintzen berri izan dezaten”.

Erosketa bonuak: Usurbilgo merkatariak
lagunduz, herria biziarazteko proiektua
20, 50 eta 100 euroko bonuak sortu ditu udalak konfinamenduak ixtera behartu dituen merkatariei laguntzeko. Gertuago.eus webgunearen
bidez salduko dituzte, herritarrentzako %20ko deskontuarekin: hilaren amaieran martxan egoteko lanean ari da udala buru-belarri.

20€

16 euro ordainduta

50€

%2ko0nktuoa

40 euro ordainduta

des

100€

80 euro ordainduta

K

onfinamendua medio euren negozioa itxi behar izan
duten Usurbilgo merkatariei
laguntzeko bonu sistema sortu du udalak, Usurbilgo merkatariak, gertu! lelopean. Usurbildarrek erosketak herrian
egitea bultzatzea da helburua, herriko
merkatariak lagunduz, herria biziarazteko: pizgarri gisa, udalak diruz lagunduko ditu bonu horiek, herritarrek
izango duten %20ko deskontua finantzatuz. Orain arte eman gabeko jauzia
egin dute, gainera: gertuago.eus webgunearen bidez eskura daitezke bonu
horiek. Hurbilagorekin lankidetza estuan
aritu da udala, elkarte horren kide direnei ez ezik, herriko merkataritza sektore

osoari laguntzeko. Tabernak sistema
horretan sartzea zailagoa zela eta, horiei
laguntzeko aparteko dirulaguntzak sortu ditu udalak. Webgunea zein dirulaguntzak hilaren amaierarako pres izango
dira.

eskuratzen duten aldiro, diru hori merkatariaren kontu korrontera joango da, bi
iturritatik. Hau da, inork 20 euroko bonua
erosten badu, 16 euro ordainduko ditu,
gainerako 4 euroak udalak, eta diru-sarrera osorik iritsiko zaie merkatariei.

Proposamenak harrera ona izan du merkatarien artean, eta, oraingoz, 30tik gora
dira webgunean parte hartzera animatu
direnak. Herritarrek webgunean erregistratu beharko dute, bonuak erosi ahal
izateko. Hori eginda, hiru bonu mota eskuratu ahal izango dituzte, establezimendu bakoitzean egitea aurreikusten duten
gastuaren arabera aukeratzeko: 20, 50
eta 100 eurokoak. Herritarrek bonu bat

Herriko ostalaritza eta merkataritza
biziberritzeko plana eguneratze betean
iritsi zen Covid19ak eragindako osasun
krisia, eta askok eta askok euren negozioak itxi behar izan zituzten: 110 establezimendutatik, 75 inguruk. Ixtera behartuta
izan direnen arazorik nagusienak likidezia falta eta galera ekonomikoak dira, eta
horri aurre egiteko sortu dituzte erosketa bonuak eta gertuago.eus webgunea.
Hasierako asmoa zen, itxita egon arren,
herritarrek erosketa bonuak eskuratzea,
eta baldintzek ahalbidetzen zutenean,
bonu horiek erabiltzea. Pixkanaka, konfinamendua arintzeko lehenengo fasera
pasata, dendak irekitzen ari dira, baina bi
hilabeteko itxialdiak eragindako galerak
bizi-bizirik daude.

Bonos de compra: reavivar Usurbil
ayudando a los comercios
El ayuntamiento ha creado un sistema de
bonos de compra para ayudar al comercio local que han tenido que cerrar sus
negocios a causa del confinamiento, bajo
el lema Usurbilgo merkatariak, gertu! (Las
y los comerciantes de Usurbil, preparados,
en castellano). El objetivo es promover
que los y las vecinas de Usurbil hagan sus
compras en el municipio, ayudando así
tanto a los y las comerciantes como a reavivar los comercios.
Para ello, el ayuntamiento ayudará económicamente esos bonos, financiando el
20% de descuento que los y las usuarias

disfrutarán cada vez que adquieran uno
de esos bonos. El objetivo es que los y las
comerciantes obtengan liquidez, ya que
ese ha sido el principal problema causado
por el cierre. Los bonos se podrán comprar en la página web gertuago.eus. Serán
de 20, 50 y 100 euros, dependiendo del
gasto que cada uno o una quiera hacer en
cada establecimiento.
Los bares se han quedado fuera de ese
sistema, por la dificultad de encajar en él,
pero se creará una subvención especial
para que puedan recibir la misma ayuda
económica que los demás negocios.

Epe luzerako tresna
Lehenengo fasean, itxita egon diren establezimenduei laguntzeko modua emango du webguneak, baina egoera bere onera itzultzen denean martxan jarraitzeko
bokazioarekin sortu dute. Izan ere, udalak sortu arren, merkatarien esku geldituko da plataforma, eurek kudeatuko
dute, eta nahi duen orok izango du bertan parte hartzeko aukera.

Adinekoak, zaintzaren erdigunean
65 urtetik gorako herritarrei bigarren aldiz deitzea erabaki zuen udal-gobernuak, konfinamendua aritzearen inguruko informazio zehatza
helarazteko: guztira, 1.204 herritarri deitu diete, eta, horrez gain, bina maskara ere banatu dizkiete. Deien gertutasuna eskertu dute.

K

onfinamendua arindu aurreko egunetan informazio asko
eta nahasia sortu zen kalera
ateratzeko baldintza zehatzen inguruan.
Horrez gain, Covid19 birusak eta haren
ondorioek herritarrengan kalera ateratzeko beldurra piztua zuela kontuan
hartuta, udal-gobernuak bi neurri hartu
zituen: batetik, kartel bat egitea, herriko
atari guztietan jartzeko, kalera ateratzeko baldintzak eta arauak zeintzuk ziren
esanez, eta, bestetik, 65 urtetik gorako
herritarrei telefonoz deitzea, informazioa lehen eskutik eman, eta kartela euren buzoian uztea, bina maskararekin.
Erronka handia izan zen. Baldintza zehatzak kalera ateratzea baimendutako
egunaren ia bezperan argitaratu zituzten, eta udalaren helburua informazio
hori ahalik eta azkarren eta argien ematea izan zen, kartelaren, deien eta maskaren banaketaren bidez. Egun bakarrean,
1.204 herritarrengana iritsi behar zuten.
Eta lortu ere, lortu zuten: udal-gobernuko kideek eta 22 udal-langilek parte hartu zuten deiak egiten, eta kartelen eta
maskaren banaketa udal-brigadak egin
zuen. Esfortzu handia izan zen, baina helburua lortu zuten. Udaleko gizarte zerbitzuek ekinaldiaren balorazio ona egin
dute: “Jendeak, orokorrean, oso ondo
hartu ditu deiak. Informazioa hitzez eta
argi ematea eskertu dute, eta, noski, beraiekin gogoratzea”.
Ainhoa Leunda udal-langilearentzat, deiak egitea esperientzia “oso aberasgarria”
izan da: “Honelako momentu gogorretan jendearengana gerturatu eta nola
dauden jakitea oso interesgarria iruditu
zait”. Deiak egiten aritu ziren guztiek,
bakoitzak, 30 dei inguru egin zituzten,
eta, orokorrean, herritarrek “oso esker
onez” hartu zituztela uste du Leundak:
“Bakar batzuek ez zuten hitz egiteko
gogo gehiegi, baina gehiengoa oso hiztun
eta esker oneko ikusi dut: beraien egoera nolakoa den kontatu didate, isolamendua nola pasatu duten... Eta askok
beren dudak eta kezkak galdetzeko ere
aprobetxatu dute”. Dei gehienak laburrak izan arren, gogoan du nola herritar
batekin, hizketan hasi, eta hogei minutuz
aritu ziren.

Dei guztiak udal-gobernuko kideen eta 22 udal-langileren artean egin zituzten.

Bakartxo Iguaran udal-langilea ere
gustura gelditu da deiekin: “Oso esperientzia positiboa izan da, atsegina
eta betegarria”. Leundak bezala, Iguaranek azaldu du esker oneko agertu
zitzaiola jendea, “euren bizipenak kontatzeko gogoz”. Usurbilgo adinekoak
babestuta daudela iruditu zaio: “Oso
ondo babestuta daude, familiaren
bidez batez ere, baina baita bizilagunen bidez ere. Boluntarioen sarearen
laguntza jaso dutenak ere egokitu
zitzaizkidan, eta hitz onak besterik ez
zituzten izan haientzat”.
Aroa Etxeburua udaleko berdintasun

zinegotziarentzat “oso polita” izan da
esperientzia: “Laburra izan da, baina
aukera polita izan da beste era batean
egingo ez genituzkeen deiak egiteko,
herritarrengana hurbiltzeko”. Deien
komunikazioa, askotan, bi norabideetakoa izatera pasa zela nabarmendu
du: “Haiek zer moduz zeuden jakiteko deitzen nien, baina haiek ere galdetzen zidaten ea ni zer moduz nengoen”. Deiak adinekoen kolektiboaren
zaintzari lotuta daude, eta haiekin
gogoratu izana eskertu dute gehienek,
zinegotziaren esanetan: “Izugarria
iruditu zitzaidan jendeak nola eskertu
duen bost minutuko dei bat”.

Los y las mayores, centro de los cuidados
El ayuntamiento de Usurbil tomó varias
medidas para que los y las usurbildarras
pudiesen salir a la calle de forma segura al
comienzo de la desescalada: por un lado,
elaboró un cartel para poner en todos los
portales del municipio, y por otro, llamó a
todas las personas mayores de 65 años,
para saber qué tal estaban e informarles
de las condiciones a cumplir para salir a
la calle; también se les buzoneó el cartel y
dos mascarillas, expresamente.
En total, 1.204 vecinos y vecinas fueron llamadas por el ayuntamiento, con la colaboración entre 22 trabajadores/as y el equipo de gobierno municipal. Los Servicios
Sociales han hecho una buena valoración
de las llamadas: “La gente, en general, se

ha mostrado contenta con la llamada: han
agradecido recibir la información de manera clara, y, como no, también el hecho
de acordanos de ellos y ellas”.
Bakartxo Iguaran, trabajadora municipal,
está muy contenta con la experiencia. “Ha
sido una experiencia positiva, agradable y
satisfactorio”. Según Iguaran, los y las mayores de Usurbil están bien cuidadas, ya
sea por familiares o vecinos/as. “También
he hablado con gente que ha recibido la
ayuda de la Red Popular de Voluntarios,
y no tenían más que buenas palabras
para ellas”. La concejal de igualdad Aroa
Etxeburua ha subrayado que ha sido “increíble” lo mucho que le han agradecido la
llamada.

2019ko kontuen likidazioak udalaren osasun ekonomiko
ona berretsi du, kontu hartzailearen esanetan
Urtarriletik martxora, aurreko urteko kontuen likidazio lanetan aritzen dira kontu hartzailetzan. Azken urteetako joerari eutsiz, sarrera
arruntak gastu arruntak baino handiagoak izan ziren 2019an ere: 2,5 milioi euro ingurukoa, aurreko urtean baino 700.000 euro gehiago.

U

dalaren osasun ekonomiko ona
nabarmendu zuen kontu hartzaileak apirileko osoko bilkuran,
urteko lehenengo hiru hilabeteetan egindako likidazio azterketetan oinarrituta: “2019ko abenduaren 31n, 4 milioi euro
inguru izakin likido zeuden udalaren kontu
korronteetan: asko da Usurbil bezalako
herri batentzat”. Kontu hartzailearen esanetan, 4 milioi euro horietatik 2 milioi gastu
orokorretarako gerakina da: hau da, udalak
edozertarako erabil ditzake.
Kontu hartzaileak zehaztu zuen, gainera,
azken urte guztietan, udalak aurrezki garbiak izan dituela, alegia, sarrera arruntak
gastu arruntak baino handiagoak izan
direla. “2019an, 2,5 milioi ingurukoa izan
da, aurreko urtean baino 700.000 euro gehiago”. Horrez gain, gogoratu zuen 2018an
eta 2019an finantza plan bat izan zuela udalak, eta “oso ondo” bete duela: “Gaur egun,
koltxoia daukagu, eta egoera onean dagoela esango nuke, baita inork espero ez zuen
birus honi aurre egiteko ere”.
Kontu hartzaileak aurkeztutako txostenean
ageri diren bi daturi buruzko galderak egin
zituen EAJk. Batetik, saldo kobragaitzean
ja-rri zuen arreta: “Kobratuko ez den dirua
da, ezta? 2,5 milioi, izugarri da, ezta?”. Bestetik, gehiegizko finantzaketari lotutako 2,2
milioiak Zumarteko obrei lotutakoak diren

galdetu zion. Kontu hartzaileak berretsi zuen
udalaren kontu korronteetan 4 milioi inguru
egoteaz gain, 3,6 milioi euro dituela kobratu
gabeko saldoetan, baita 1,6 milioi euro ordaindu gabeko saldoetan ere. “Beharbada,
kobratu gabekoetan, gehiegi daude. Zergatik? Batzuk 1995az geroztik daude hor, eta
oso gutxi dira kobratzen direnak”. Horrez
gain, baieztatu zuen lotutako gastuen zati
handi bat Zumarteko maileguari eta obrari lotuak daudela: zehazki, 1,6 milioi euro
ziren, abenduan. Kontu hartzaileak gehitu

zuen, gainera, erabilpen librerako 1,9 milioi
euro dituela udalak: “Usurbil bezalako udal
batentzat altxor ederra da, malgutasun
handia ematen duelako, baina ez da 2019an
sortu, aurreko urte guztietan baizik”. Ukatu
egin zuen diru hori edukitzea eta aurrekontuaren exekuzioa hain ona ez izatea baliokideak direnik: “Sarreren %85,3 exekutatu
da, eta gastuen %72: datuetan oinarrituz,
aurreko urteko erreferentziak hartuta eta
inguruko udalen datuak hartuta, exekuzio
maila onak dira”.

La liquidación de las cuentas de 2019 afirma
la buena salud económica del ayuntamiento
Todos los años, desde enero a finales de
marzo, la intervención del ayuntamiento
liquida las cuentas del año pasado, y debe
dar cuenta de ello a diferentes administraciones, empezando por el ayuntamiento.
Así, el interventor de Usurbil participó en
el pleno de abril para explicar los resultados de la liquidación de las cuentas del
2019. Según el interventor, la liquidación
ha confirmado la buena salud económica del ayuntamiento: “El 31 de diciembre
de 2019, había 4 millones de euros en las
diferentes cuentas del ayuntamiento: es
mucho para un pueblo como Usurbil”.
Se cumple, además la tendencia de los

Apirileko osoko bilkura,
telematikoki eta ‘streaming’ bidez

últimos años: los ingresos ordinarios han
sido superiores a los gastos ordinarios, en
total, de 2,5 millones de euros, 700.000 euros más que el año pasado.
La mitad de esos 4 millones están vinculados ya en otras inversiones, la mayor
parte a las obras de Zumarte; sin embargo, la otra mitad, 1,9 millones de euros,
se pueden utilizar libremente: “Para un
ayuntamiento del tamaño de Usurbil es
un tesoro, porque nos da mucha flexibilidad, pero esa cuantía no se ha creado el
2019, sino que se ha ido acumulando año
tras año”.

Ezohikoa izan zen apirileko osoko bilkura, telematikoki egin baitzen. Bilerak egiteko erabili ohi den Jitsi
Meet plataforman elkartu ziren udalbatzako zinegotziak, eta bilera osoa zuzenean eman zuten Youtuben.
Konexio arazoak izan ziren tarteka, baina, oro har,
aparteko gorabeherarik gabe egin ahal izan zuten.
Osoko bilkura Youtubetik jarraitzen ari zen herritar
batek hitza hartzeko eskaera egin zuen, eta bilera
gelara sartu eta bere ekarpena egin ahal izan zuen,
udaletxeko pleno aretoan egin daitekeen moduan.
El pleno municipal de abril se celebró de manera extraordinaria, ya que tuvo que realizarse telemáticamente. Los concejales se reunieron en la plataforma
Jitsi Meet, y se retransmitió en directo por Youtube:
hubo problemas de conexión, pero el pleno se realizó sin complicaciones. Una vecina de Usurbil pudo,
además, intervenir en la reunión, tal y como lo haría
si el pleno se hubiese celebrado en la sala del ayuntamiento.

Txirikorda gauzatzeko akordioa
udalaren eta Ugartondoko
hirigintza batzarraren artean

Lau urterako
hitzarmena
berritu dute
udalak eta Noauak

Txirikorda gauzatzeko akordioaren arabera, maiatzean eskuratuko du udalak exekuzio

Udalaren eta Noauaren arteko hitzarmena onartu zuten osoko bilkuran, aho batez.
“Udal-gobernu honek ez du dudarik berritu egin behar dela”, nabarmendu zuen
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak.
Hala, Noaua aldizkaria eta webgunea diruz laguntzea zein Noauak egoitza duen lokalaren erabilera ahalbidetzea adostu dute. Udalak 2020-2023
artean Noauari emango dion dirulaguntza kopuruak ere bertan daude
zehaztuta: 56.000 euro aurten, eta
58.000 euro gainerako hiru urteetan.

proiektua: hala, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza eskatzeko bidea izango du.

T

xirikorda, belaunaldien arteko etxebizitza komunitarioen proiektua, gauzatzetik pauso bat hurbilago dago apirileko
osoko bilkuraren ostean. Izan ere, udalak eta enpresa eraikitzaileek adostutako hitzarmena onartu zuten, EH
Bilduren eta PSEren aldeko botoekin;
EAJk abstentziora jo zuen. Akordioarekin, eraikina eta lurzatiaren urbanizazioa egin ahal izateko modua adostu dute.
Proiektuaren finantzaketan aldaketa dakar akordioak. Udala izango da Txirikordaren sustatzailea. Eraikin publiko horren kostua zenbatekoa zen adostu
zuten enpresekin (1.423.000 euro): enpresek udalari ordainduko diote kopuru
hori, eta jasotakoan, udalak bideratuko
du proiektua. “Malgutasunez jokatuko
dugu, eta diru hori lau fasetan jasotzea
adostu dugu: akordioa sinatzean %25,
obrak esleitzean beste %25, lanak hastean beste %25, eta, azkenik, beste %25 lanak amaitzean”, azaldu zuen Agurtzane
Solaberrieta Mesa alkateak. Hurrengo
urratsa exekuzio proiektua Eusko Jaurlaritzan aurkeztea izango da, dirulaguntzak
eskatzeko, eta, ebazpena eskutan, obrak
esleitzeko prozedura hasiko dute.
Aurreko legealditik dator proiektua.
Solaberrietak azaldu zuenez, Eusko
Jaurlaritzarekin hainbat bilera egin ditu
udal-gobernuak, eta, haien esanetan,

Txirikorda proiektuaren irudi bat.

Txirikorda bezalako proiektuak “bete-betean” sartzen dira euren dirulaguntza
lerroetan. Laguntza horiek jasotzeko,
udalak behar du izan proiektuaren sustatzailea, eta horren harira adostu dute
aldaketa. “Bide interesgarri bat zabaldu
zitzaigun, proiektu hori ia %100 finantzatzeko aukera delako”.
EAJk esan zuen lehenengo aldiz azken
hirigintza batzordean entzun zuela, udalaren barruan, Txirikordaz; prentsaren
bidez gehiago jakin dutela. Horrez gain,
ekipamenduak beteko dituen behar sozialez harago, “beharren ikuspegi zabalago bat aintzat hartuta”, zalantzan jarri
zuen Txirikorda proiektua ote den lehenetsi beharrekoa. Proiektuaren hurrengo urteetarako bideragarritasun ekonomikoaren azterketa bat egin beharko litzatekeela ere nabarmendu zuen. Solaberrietak “harrituta” erantzun zion:
“Ziur nago batzorde desberdinetan hitz
egin dela; lehentasunen azterketa, berriz, aurreko legealdian egin zen”.

Luz verde para el acuerdo entre la empresa
constructora de Txirikorda y el ayuntamiento
El pleno de abril ha aprobado el acuerdo
entre la empresa constructora de Txirikorda y el ayuntamiento, con los votos a favor
de EH Bildu y PSE; PNV se abstuvo. Según
ese acuerdo, el ayuntamiento recibirá en
mayo el proyecto de ejecución de Txirikorda, y eso facilitará pedir subvenciones
al Gobierno Vasco y empezar su licitación.
Según explicó la alcalde Agurtzane Solaberrieta Mesa, el gobierno municipal se

ha reunido varias veces con el Gobierno
Vasco para hablar sobre Txirikorda. Según
el Gobierno Vasco, el proyecto encaja en
las subvenciones que otorgan. Para poder
acceder a ellas, el ayuntamiento debe ser
el promotor del proyecto: de esa forma, se
abrirá una vía para poder financiar Txirikorda al 100%. La empresa constructora y
el ayuntamiento, por tanto, han acordado
en un documento todos los términos para
que el ayuntamiento sea el promotor.

EAJk dirulaguntza horren jarraipena egiteko batzorde bat osatzea proposatu zuen,
“helburuak benetan betetzen diren baieztatzeko”. Noaua elkarteko idazkariak hitza
hartu zuen, EAJri erantzuteko: “Jarraipena
kultura teknikariak egiten du. Esango nuke
bestelako dirulaguntzetan ez dagoela halako batzorderik, baina ez dugu arazorik
lehenengoak izaten”. Eskaera idatziz aurkezteko eskatu zion Solaberrietak EAJri.

Usurbilgo Udala
Hobeki elkartera
batzea adostu dute
osoko bilkuran
Hondakinen kudeaketa hobetzeko Euskal
Herriko toki erakundeen elkartea da Hobeki, eta apirileko osoko bilkuran Usurbil
elkarte horren parte izatea onartu dute, EH
Bilduren aldeko botoekin eta EAJren eta
PSE-EEren kontrako botoekin. Hitzarmen
horren arabera, udalak, urtero, 4.000 euroko ekarpena egingo dio elkarteari (biztanle kopuruaren arabera dagokiona).
Hamar herrik osatzen dute Hobeki, Usurbil kontatuta: Berastegi, Hernani, Leintz
Gatzaga, Oiartzun, Segura, Zaldibia [Gipuzkoa], Berriatua, Larrabetzu [Bizkaia]
eta Donemiliaga [Araba]; Larraul [Gipuzkoa] horren kide zen, azken udal-hauteskundeak arte. Izatez, Usurbilgo Udala
izan zen elkartearen bultzatzaile nagusietako bat 2018an, baina urte hartan finantza plan baten barruan zegoenez, ezin
zuen elkarteko kide izan. Plana beteta, orain sartuko da Usurbil elkartean.

Martxan dira obrak, etenaldiaren ostean
Abiatuta zeuden obra guztiak gerarazi zituen Covid19 birusak, baina berriz ere martxan jarri dira, baita lan berriak hasi ere. Osasun krisiak
aurrekontuetan eragindako ondorioek inbertsioak baldintzatuko dituzte: dirulaguntza dutenekin aurrera egitea erabaki du udal-gobernuak.
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artxan zeuden obrak geldiarazi
eta hasteko zeudenak izoztuta
utzi zituen Covid19 birusak, baina
amaitu da etenaldia: batzuk zein besteak
martxan dira dagoeneko. Esaterako, lanegun baten faltan gelditu behar izan zituzten
Murkaiku eta Pikaola arteko bidegorriko zereginak, eta jada amaituta dago. Aginagako
erriberan eta Zubietako Learritze bidean
egiten ari ziren lanak ere eten egin ziren;
martxan daude, berriz ere, biak. Zumarte
musika eskolaren lanak, berdin. Hastekotan
ziren lanak, berriz, atzeratu egin ziren, baina horiek ere martxan jarri zituzten: horixe
izan da, besteak beste, Pelaioenearen estalkiarekin edo Puntapaxeko zubitik haur
eskolarako bidea egokitzeko lanekin gertatu dena.
Bi-biek bete-betean eragiten diote
Kalezarko trafikoari, batik bat, haur eskolarako aldaparen obrek. Behin-behineko semaforo batek bideratu du Kalezartik
herrirako zirkulazioa azken hilabeteetan.
Hemendik aurrera, lan horiek bukatu bitartean, itxita egongo da, eta Troiako aldapatik
eta Kalezarko Belmonte kaletik bideratuko
da trafikoa, bi norabideetan.
Inbertsioak, kolokan
Birusaren ondorioek txoko guztiak zipriztindu dituzte, eta udalen aurrekontuei ere
eragingo diete. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru Funtsa da udalen diru iturri na-

gusietako bat, eta aldundiak jada jakinarazi
du %20 gutxiago jaso dezaketela udaletxeek 2020an zein 2021ean. Aurrekontua 1,6
milioi euroan murriztea ekarriko du Usurbilen kasuan, eta zenbait inbertsio kolokan
jarri ditu.
Zenbait lan esleitzeko prozesuak hasita
zeuden konfinamenduaren aurretik: are,
dirulaguntza jasoko zutela ere jakina zen.
Horien kasuan, proiektu horiei eustea
erabaki du udal-gobernuak, dirua aurreztuko duelako: horixe da Txokoaldeko udal-

ekipamendua berritzeko lanen zein Mikel
Laboa eta Artzabal arteko bidea oinezkoentzako bihurtzeko lanen kasua.
Bitarte honetan, lan txikiagoak jarri dira
martxan azken asteetan. Artzabalgo
parkean, esaterako, jokoak eta eserlekuak
pintatu dituzte; kiroldegian, eguzki plakak
jarri dituzte; Udarregiren Agerialde eraikinean leiho berriak jarri dituzte 3. solairuan, eta
herriko frontoian, haizeteek eragindako
kalteen ondorioz, kobrezko estalkia jarri
dute.

Obras reanudadas, después de la pausa
Todas las obras públicas que estaban
en marcha o que tenían fecha de inicio a
principios de abril se vieron paralizadas
por decreto a causa del virus Covid19, y
ya se han reanudado otra vez, a finales
de abril. Por ejemplo, los trabajos del bidegorri entre Pikaola y Murkaiku se paralizaron a falta de una jornada laboral, y ya
está terminada. Los trabajos que se estaban realizando en la rivera de Aguinaga y
en el paseo Learritze de Zubieta ya están
en marcha de nuevo, y lo mismo pasa
con Zumarte. Algunas obras que tenían
previsto empezar a principios de abril
han sido aplazadas hasta el final de mes.
Ese es el caso del tejado de Pelaioenea o
las obras para urbanizar la cuesta entre

el puente de Puntapax y la haur eskola.
Este último repercutirá en el tráfico entre
Kalezar y el centro de Usurbil, ya que la
carretera estará cerrada durante un mes:
la circulación se desviará por la cuesta de
Troia y por la calle Belmonte, en ambas
direcciones.
Las inversiones, en peligro
Ciertos trabajos ya estaban en proceso
de licitarse antes del confinamiento, y
en algunos casos era sabido que habría
ayudas para financiarlos. El ayuntamiento ha decidido seguir adelante con ellas:
es el caso del equipamiento público de
Txokoalde y la peatonalización de la calle
entre Mikel Laboa y Artzabal.

PIKAOLA - MURKAIKU BIDEGORRIA

ARTZABALGO PARKEA

Oinezkoentzako zein bizikletentzako bidegorria egin dute Pikaola eta Murkaiku artean, euri urak jasotzeko arekarekin. Lanegun
baten faltan gelditu behar izan zuten obra, baina lanera bueltatzea baimendu zuten egunean bertan amaitu zuten.

Artzabalgo parkeko zutabeak, txabolak eta dorreak ahalik eta
gehien lixatu, pintatu eta barnizatu dituzte. Jarri berri den gomazko zola oinarri hartuta, kolore marroiz eta urdinez pintatu dute.
Pintura Dominguez enpresak egin ditu lanak.

El bidegorri para peatones y ciclistas entre Pikaola y Murkaiku
está terminado. Tuvieron que parar las obras a falta de un día
de trabajo debido a la crisis sanitaria.

Han lijado, pintado y barnizado las columnas, las casetas y las
torres del parque de Artzabal. Los han pintado de marrón y
azul, basándose en el nuevo suelo de goma.

ESTALKIA, PELAIOENEAN

PUNTAPAX - HAUR ESKOLA

2019 amaieran esleitu ziren Pelaioenea eraikinaren estalkia berritzeko lanak. Apirilaren 1ean hastekoak ziren, baina osasun krisiak
atzeratu egin zuen hasiera eguna. Dagoeneko lanean ari dira, eta,
aurreikuspenen arabera, zortzi aste iraungo dute lanek.

Kalezarrera joateko bidea itxita dago, obrengatik: Puntapax zubitik haur eskolara arteko bidea egokituko du Sasoi Eraikuntzak enpresak. Hori dela eta, trafikoan aldaketak daude: Troiako aldapatik eta Belmonte kaletik bideratuko da trafikoa, bi norabideetan.

Los trabajos para renovar el tejado de Pelaioenea se licitaron
a finales de 2019. Los trabajos estaban programados para
empezar el 1 de abril, pero tuvieron que aplazar la fecha por
la crisis sanitaria. Los trabajos durarán ocho semanas.

La empresa Sasoi Eraikuntzak está urbanizando el camino entre el puente Puntapax y la haur eskola. El tráfico se ha desviado por la cuesta de Troia y por la calle Belmonte, en ambas
direcciones

EGUZKI PLAKAK, KIROLDEGIAN

KOBREZKO ESTALKIA, FRONTOIAN

Energiaren Euskal Erakundearen dirulaguntza jaso du udalak:
28.628,29 euroko kostua zuen lanak, eta 5.851,44 eurokoa izan
da laguntza. Kiroldegiko energia kontsumoaren %8 eguzki-energiarekin hornituko da, lehendik jarritako instalazio termikoaz gain.

Duela hilabete batzuk izandako haizeteak eramandako kobrezko
laminak jarri, eta hondatutako erretenak konpondu eta berriz
jarri dituzte. Aldi berean, teilatu guztia aztertu eta konponketa
txikiak egin dituzte. Miguel Castresanak egin ditu lanak.

Se han instalado placas solares en el polideportivo. El presupuesto inicial era de 28.628,29 euros, pero el ayuntamiento ha
obtenido una ayuda del Ente Vasco de la Energía, de 5.851,41
euros.

Se han instalado láminas de cobre que faltaban desde el último
temporal de viento en el techo del frontón, y también se han
restaurado partes estropeadas de los canalones. Además, han
analizado todo el techo y realizado pequeñas reparaciones.

Geltokia berritzeko urratsa
LEIHOAK, UDARREGIN
Udarregiren Agerialde eraikinaren iparraldeko leihoak berritzen
hasi dira. Zehazki, zati zaharreko hirugarren solairuko zazpi aldatu dituzte: haustura termikoa duten aluminiozkoak dira. Leihoak
aldatu diren geletako paretak pintatu egingo dituzte.
Han empezado a renovar las ventanas de la cara norte de Agerialde. Han puesto siete ventanas nuevas en el tercer piso. El
siguiente paso será pintar las paredes de esas clases.

ETS Euskal Trenbide Sareak
2010an geltokia berritzeko
idatzitako proiektua berridazteko kontratazioa jarri
du martxan. Aspaldiko eskaera da, eta udal-gober-

nuari azken bileran emandako hitza bete dute pauso
hori emanda. Proiektu eguneratuak Atallura joateko
lotura segurua eta igogailua
ere barne hartuko ditu.

La Red Ferroviaria Vasca ha puesto en marcha la contratación
para actualizar el proyecto de renovación de la estación de
tren. El nuevo proyecto también contemplará una conexión
segura para acceder a Atallu y un ascensor.

Zumeta, Usurbilgo bere estudioan, artxiboko irudian / IBAI ARRIETA

Agur eta kolore, Zumeta!
81 urterekin hil zen Jose Luis Zumeta, apirilaren 22an. Haren heriotzak sortu zuen tristuraren erakusgarri dira herritarrek hura agurtzeko
bidali zituzten dozenaka mezuak, lore sortak eta eskulanak. Baldintzek ahalbidetzen dutenean, herri omenaldi handiagoa egingo diote.
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oseLuisZumetarenheriotzakEuskal Herri osoa astindu zuen. Herritar batek hasitako lore eskaintzari
eustea erabaki zuten Usurbilgo
udalbatzako hiru alderdi politikoek, eta,
horrez gain, herritarrek ere hori bera egin
ahal izateko loreak jarri zituen udalak dendetan, doan hartu, eta hari eskaini ahal

izateko. Segituan bete zen muralaren oina
lorez eta eskulanez.
Konfinamenduan, liburu zuririk jartzeko edo bestelakorik egiteko aukerarik
gabe, herritarrek Zumeta agurtzeko mezuak bidaltzeko proposamena egin zuen
udalak, eta dozenaka jaso zituen. Denak
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bilduta, bost bideo osatu zituzten. Guztiak
udalaren usurbil.eus webguneko Multimedia Txokoan daude, zinegotziek egindako
lore eskaintzaren argazkiekin eta Bernardo
Atxagak Euskadi Irratian Zumetaz eta Usurbili buruz esandakoekin batera. Egoerak
ahalbidetzen duenean, herri omenaldi handiagoa egingo diote.
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