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Errauste-planta vs gardentasuna
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea

Z

ubietako erraustegia abenduaren
11tik behin betikoz martxan dagoela iragarri berri digute Markel
Olano ahaldun nagusiak eta Jose Ignazio
Asensio Ingurumen diputatuak, egun horretan erraustegira egin bisitan. Alabaina, azken
hilabete luzeetan Zubietako errauste-plantaren inguruan argitara ematen ari diren
hainbat informazio oso-oso larriak dira.
Atzera begira jarri eta hemerotekako lanak
egiten aritu naiz. Hona errepaso laburra:
• 2019ko udazkenean jakin genuen erraustegiko transformadore nagusian leherketa
bat izan zela ekainaren 11n. Horren berri
erraustegiko langile batek eta GuraSOSek
eman zuten. GHK erraustegia balorizatzeko
arazoak zituztela esatera mugatu zen. Transformadorea eraiki eta martxan jarri zuten beharrezko industriaren baimenik gabe. Arrazoi horrengatik, 2020ko otsailaren 24ean
30.000€-ko bi isun jarri zizkieten, istripua
frogatutzat jo eta ezkutatzeagatik.
• 2020ko maiatzean Zubietako Arkaitzarrekan ehunka arrain hilik topatu zituzten zubietarrek, eta kutsadura hori errauste-plantak
eragin zuela salatu genuen lehen unetik.
GHK-k lehenik ukatu egin zuen, baina Usurbilgo Udalak egindako azterketan amonio
kontzentrazio handia atzeman zela-eta, aitortu egin behar izan zuten amonio isurketa
izan zela. Fiskaltza eta Guardia Zibila lau arduradun ikertzen ari dira, ingurumen delitu
bat egin ote zuten argitzeko.
• 2020ko irailean GuraSOSek ohartarazi
zuen Jaurlaritzak 2016ko apirilean errauste-plantari emandako Ingurumen Baimen
Bateratua iraungita zegoela eta ezin ziotela
berritu, besteak beste, beste transformadore batek akatsak zituelako.
• 2020ko abenduan jakin dugu, GuraSOSek argitara emandako hainbat agiriri
esker, erraustegiak ez duela Jaurlaritzaren
baimenik energia elektrikoa ekoizteko. Izan
ere, sare elektrikoan energia sartu ahal izateko, ezinbestekoa da ekoizpen elektrikoko ad-
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ministrazio erregistroan inskribatuta egotea,
eta gaur-gaurkoz ez dago.
• GuraSOSek fiskaltzara jo du Zubietako
erraustegian atzemandako irregulartasunak
argitzeko.
• 2020ko abenduaren 15ean GHK-k Bizkaiko Aldundiarekin duen hondakinak
bidaltzen jarraitzeko hitzarmena luzatzea
erabaki zuen, ezohiko batzarrean. Erraustegia martxan badago, zergatik? Batzar berean
beste erabaki bat ere hartu zuten: erraustegiak urte honetan egingo duen 20 eguneko
jardunagatik (abenduaren 11n martxan
jarrita), enpresa pribatuari 23 milioitik gora
ordaintzea. Ezin da onartu 20 eguneko jardunagatik urte osoa ordaintzea. Eta hemen
ere gardentasun falta salatu behar da, ez
baitakigu zer sinatu den enpresarekin, tamaina horretako ordainketa egin behar izateko. Zur eta lur nago. Sinistu ezinda.
Ikuspegi demokratikotik eta gardentasunaren izenean, eguna joan eta eguna etorri ikusi
eta entzuten ari garen guztia aintzat hartuz,
erraustegia gelditu eta moratoria aplikatu
beharko litzaioke. Jose Ignacio Asensio bera
Batzar Nagusietan izan zen lehengo astean,
oposizioak eskatuta, eta ez du agiri bakar
bat ere aurkeztu, publiko egin diren salaketak eta informazio larriak gezurtatzeko.
Benetan kezkagarria da azpiegitura honen
inguruan daukagun gardentasun falta. Arduradun publikoek azalpenak eman behar
dituzte hemen gertatzen ari den guztiaren
inguruan. Usurbildarrok ez dugu merezi ezkutukerian ibiltzerik. Hondakinen kudeaketa esku pribatuetan uzteak ez du esan nahi
bere jarraipena eta kontrol zorrotza albo
batera uzterik dagoenik. Horrek behar luke
kudeatzaile eta arduradun publiko baten lehen egitekoa eta betebeharra.

El diputado general, Markel Olano, y el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio,
han anunciado que la incineradora de Zubieta
está en marcha definitivamente desde el 11 de
diciembre.Sinembargo,lasinformacionesque
se están publicando en los últimos meses son
extremadamente graves. Un breve repaso:
•En otoño de 2019 supimos de una explosión
en el transformador principal el 11 de junio. De
ello dieron cuenta un trabajador de la planta
y GuraSOS. Construyeron y pusieron en marcha el transformador sin el permiso necesario.
Por ello, se les impuso dos multas de 30.000€.
• Este mayo, zubietarras encontraron cientos
de peces muertos en Arkaitzarreka, y denunciamos que provenía de la incineradora. GHK
lo negó, pero dada la alta concentración de
amonio detectada por este ayuntamiento,
tuvo que rectificar. Se investiga a cuatro responsables por posible delito medioambiental.
•En septiembre, GuraSOS advirtió de que la
Autorización Ambiental Integrada de abril de
2016 estaba caducada y no podía ser renovada por los defectos de otro transformador.
•Acabamos de saber, por GuraSOS, que
la incineradora no cuenta con la autorización para producir energía eléctrica.
•GuraSOS ha acudido a la fiscalía para
aclarar las irregularidades detectadas.
•Hace quince días GHK acordó en asamblea
extraordinaria prorrogar el convenio con la
Diputación de Bizkaia para continuar enviando residuos. Si la incineradora está en marcha,
¿por qué? También decidieron pagar más de
23 millones a la empresa privada por los 20
días de actividad en este año. Es inaceptable.
Habría que parar la incineradora. El propio
Asensio compareció en las Juntas Generales a
petición de la oposición y no ha presentado ni
un solo documento para desmentir estas denuncias. Dejar en manos privadas la gestión
de los residuos no significa obviar su estricto
seguimiento. El primer cometido de un gestor
y responsable público debería ser ese.

“Inoizko aurrekonturik sozialenak”
2021eko aurrekontuak onartu berri dituzte, EH Bilduren botoekin; EAJk aurka bozkatu du, eta PSE-EE abstenitu egin da. 2020an baino
%4 handiagoa izango da aurrekontua, ohiko sarrerak %10 jaitsi arren, Txirikorda proiektuagatik udalak 2.063.000 euro jasoko baititu.

H

urrengo urteko aurrekontuak
“inoizko
aurrekonturik
sozialenak” izango dira, udal-gobernuaren esanetan. Covid19-ak sortutako
beharrizanek eraginda, “gizarte babesa eta
tokikoaren zaintza, izan ekonomikoa, kulturala edo soziala” blindatzea erabaki dute,
ohiko baliabideak eta diru-sarrerak gutxitu
arren. Abenduko ezohiko osoko bilkuran
onartu berri dituzte: Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu ostean, jendaurrean
jarriko dira, eta 15 laneguneko epean alegaziorik ez balego, behin betiko onartuta
geldituko lirateke, aurreikuspenen arabera,
urtarrilaren amaierarako.
“Covid19-ak eragindako osasun krisiaren
eta horrek eragindako krisi sozial, ekonomiko eta ekologikoaren testuinguruan
kokatu behar ditugu 2021eko aurrekontuak, derrigorrean”, nabarmendu dute.
Usurbiltzen Legealdi Planean 2019-2023
agintaldirako lehentasunak eta inbertsio
nagusiak zehaztu bazituzten ere, egoera
asko aldatu da ordutik, udal-gobernuak
ohartarazi duenez: “Covid19-aren izurriteak
beharrizan berriak sortu eta erronka berrien aurrean jarri gaitu”. Nabarmendu dutenez, pandemiak are ageriagoan utzi ditu
lehendik zeuden ezberdintasunak, eta horri
aurre egitea izan dute xede osasun krisia
hasi zenetik: “Pandemiaren kudeaketan
pertsonak erdigunean jarri eta kolektibo
zaurgarrienengan jarri dugu begirada, baita lankidetza komunalak abiatu ere, elkarzaintza, elkartasuna eta erantzunkidetasu-

Udal-gobernuko kideak, Potxoenean, 2021eko aurrekontu proposamenaren aurkezpenean.

na oinarri hartuz: 2021eko aurrekontuetan
norabide horretan sakonduko dugu”.

12.882.050 euroko
aurrekontua
Iazkoa baino %4 handiagoa izango
da 2021eko aurrekontua, nagusiki,
Txirikordagatik jasoko dituen bi diru-sarreragatik:
1.423.000 euro. Ugartondoko Hitzarmen Batzordeak udalari ordainduko diona.
640.000 euro. Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Sailak proiektua laguntzeko udalari emango diona.

2021eko aurrekontua 12.882.050 eurokoa
izango da, iaz baino %4 handiagoa, “adierazle eta aurreikuspen guztien kontra”.
Horren arrazoia Txirikorda da: belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioaren
proiektuari lotuta udalak eskuratutako diru-sarrerei esker handitu da aurrekontua.
Diru-sarrera horiek bi motatakoak dira.
Batetik, Ugartondoko Hitzarmen Batzordearekin 2020an lortutako akordioari esker, 1.423.000 euro ordaindu behar dizkiote
udalari, Txirikorda eraiki eta ordaintzeko.
Bestetik, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak 640.000 eurorekin lagunduko du proiektua. Ezohiko diru-sarrera horiek 2021eko
aurrekontuetan islatu dituzte, 2021ean bertan ekingo baitio udalak obren lizitazioari.

PRESUPUESTOS DE 2021

12.882.050

El proyecto de presupuesto para 2021 asciende a 12.882.050
euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al ejercicio
actual: 506.340 euros más. El aumento es debido a los ingresos
extraordinarios que ha obtenido el ayuntamiento por Txirikorda. Son dos ingresos: una de 1.423.000 euros, gracias al acuerdo
logrado por el ayuntamiento con la Junta de Convenio de Ugartondo, para que el ayuntamiento sea el promotor de Txirikorda;
otra de 640.000 euros, debida al logro de la subvención de Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Estos ingresos extraordinarios se han reflejado en los presupuestos del 2021, ya que el
ayuntamiento licitará y comenzará las obras del proyecto intergeneracional ese mismo año. Cabe señalar que este aumento se produce aunque se prevé que los ingresos ordinarios descenderán un
10%: 1,2 millones de euros menos respecto al 2020.

1.000.000

El ayuntamiento destinará casi 1 millón de euros en subvenciones, 100.000 euros más que en el 2020 (incremento del 11%).
Lo hará con el objetivo de cubrir las nuevas necesidades sociales
surgidas por la pandemia e impulsar el tejido económico local.
Todos los departamentos han hecho el esfuerzo para redefinir
las políticas de subvenciones, adaptándolas al complejo contexto socioeconómico creado por el Covid19. Así, han modificado algunas subvenciones y han creado otras nuevas, entre otras, para
ayudar las inversiones para comenzar una actividad económica
en alguno de los locales vacíos registrados en Usurbil Zabalik,
para paliar las pérdidas causadas por el Covid19, para el alquiler
de viviendas del mercado libre, para fomentar que los y las niñas
de familias con rentas bajas puedan suscribirse a Eskola Kirolak
o ayudas para ayudar la creación artística.

Covid19-agatik egokitutako dirulaguntzak
eta espresuki sortuak: ia milioi bat euro
Pandemiak azaleratu dituen behar
sozialak estali eta tokiko ehun ekonomikoa sustatzeko helburuarekin, iaz baino
100.000 euro gehiago bideratuko ditu udalak dirulaguntzetara: guztira, ia milioi bat
euro (%11 gehiago). Dirulaguntza politikak
birnorabidetzeko ahalegina egin dute udaleko departamentu guztiek, Covid19-ak
eragindako egoera sozioekonomiko zailera moldatzeko.
Hala, dirulaguntza batzuk egokitzeaz gain,
lerro berriak jarriko dituzte martxan. Gutxi
gorabeherako aurreikuspenekin kuantifikatu dituzte lerro horiek, baina ez dute
baztertu beharren arabera partidak handitzea.
Garapen ekonomikoa.
•
Usurbil Zabalik lan-ildoaren barruan, lokalen alokairurako dirulaguntzez gain, lokalen inbertsio
gastuak ere diruz lagunduko dira,
herrian jarduera ekonomiko berriak
abian jartzeko eta ekintzailetza sustatu eta laguntzeko. 25.000 euro.
•
Covid19-ak eragindako kalteak
arintzeko laguntzak: 30.000 euro.
Zenbait aukera aztertzen ari da uda-

Aurrekontu osoa %4 igoko bada ere, diru-sarrera arruntak %10eko jaitsiko dira.
Udalak, guztira, 11.145.800 euro jasoko ditu
ohiko diru bilketa eta sarreretatik, iaz baino
1.200.000 euro gutxiago, hiru arrazoi nagusirengatik. Batetik, jaitsiera “bortitzena”

4.396.726

El %34,13 de los gastos previstos para el
2021, un total de 4.396.726 euros, serán
derivados a gastos de personal. Esa cifra
es el reflejo de la apuesta que se realiza por
garantizar un servicio público de calidad,
priorizando la contratación directa. Supone
un incremento del 2,8% respecto al ejercicio del 2020, por dos razones. Por un lado,
se realizará un contrato de media jornada
para preparar las OPEs, con el objetivo de
bajar la interinidad de los trabajoras/es públicas. Por otro, la ley de los presupuestos
generales del estado prevé el aumento del
0,9% de los salarios públicos.

la, eta aurrerago emango dute horren berri.
Hirigintza.
•
Tamalez, etxebizitza ez da eskubide
herritar askorentzat, eta zailtasun
handiak dituzte askok eta askok
etxebizitza bat erosi edo alokatzeko.
Hala, merkatu libreko etxebizitzen
alokairurako dirulaguntzak lantzen
ari da udala: 30.000 euro.
Kirola.
•
Familia zaurgarrietako umeak Eskola Kirolera bultzatzeko dirulaguntzak. Eskola Kirolak onura asko diru,
hainbat ikuspegitatik erreparatuta:
osasun fisikoa sustatzea, umeen integrazioa, euskararen erabilera, harremanak eraikitzea... Baina hainbat
familiak ezin die aurre egin kostuei,
eta udal-gobernuak ez luke nahi
errenta ertain edo altuko familien
pribilegio izaterik. Horregatik, 5.000
euro bideratuko ditu laguntzetan:
udalak hartuko luke bere gain 120
euroko batez besteko kostua.
Kultura.
•
Herriko kultur sortzaileei zuzendu-

tako dirulaguntzak, sorkuntza diruz
lagundu eta areagotzeko bokazioarekin. 20.000 euro.
Ingurumena eta nekazaritza.
•
Pobrezia energetikoari eta arrakala
digitalari aurre egiteko oinarriak prestatzen ari da: 5.000 euro (iaz baino
3.000 euro) gehiago.
Gizartekintza.
•
Elbarritasunen bat edo menpekotasunak dituzten pertsonentzako gizarte-segurantzak estaltzen ez dituen
tratamenduak ordaintzen laguntzeko:
6.000 euro.
Horiez gain, nabarmentzeko beste bi
laguntza lerro:
•
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak.
Aurten ere 90.000 euro bideratuko
dira, baina beharrak ugarituz gero,
partida handituko da. Eusko Jaurlaritzatik jasotakoaren bikoitza jartzen du
udalak bere funts propioetatik.
•
Herrigintza. Tokiko elkartegintza, herrigintza eta herri bizitasuna zaindu
eta sustatzeko dirulaguntza guztiak
bere horretan mantendu edo kasuan
kasu handitu egingo dituzte.

Foru Funtsari dagokio, nahiz eta uste baino
txikiagoa izango den, azkenean: %7 gutxiago, hau da, 328.067 euro gutxiago. “Agindutakoa betetzea espero dugu, ez baita beti
horrela gertatzen”. Bestetik, diru bilketa,
oro har, %10 jaitsiko dela aurreikusi dute, zuhurtziaz. Horrez gain, 2021erako udal-tasak
eta zergak izoztea erabaki du, egungo egoera sozioekonomikoa larria bada ere, “ezin
direlako udalen finantzaketa-gabeziak herritarren gehiengoaren bizkar jarri”.

baliabide mugatuen ondorioz. Bestetik,
aurten, soldatak %0,9 igoko direla aurreikusten du estatuko aurrekontu legeak.

2021eko aurrekontuetan, igoerak aurreikusi dituzte pertsonalgo zein dirulaguntzen
atalean. Pertsonalgo ataleko gastuek pisu
handia izaten jarraituko dute udal-aurrekontuetan: aurrekontu osoaren %34,13
hartuko du (ia 4.400.000 euro, iaz baino
%2,8 gehiago). Izan ere, batetik, Lan Eskaintza Publikoak (OPE) prestatzeko langile bat
kontratatuko du udalak, lanaldi erdiz: helburua udaleko langileen interinitate edo
behin-behinekotasun tasa jaistea da pixkanaka, egun udalak dituen baliabideekin
“nekez” egin baitezake, lan-bolumen eta

Gastuak: %7ko jaitsiera
Txirikordako ezohiko diru-sarrerek aurrekontua orekatu ahal izatea ekarri badute
ere, gastuen atalean, orotara, %7ko jaitsiera izan da. “Gastu arrunta kontrolatzeko
eta dirua zuhurtziaz erabiltzeko izugarrizko
ahalegina egin dugu”, azaldu du udal-gobernuak. “Justu goaz, eta horrek eskatuko digu
urte osoan kate motzean aritzea partiden exekuzioan”, gaineratu dute. Partidak
xehe-xehe aztertu, eta hortik aurreztutako
diruak aukera eman die bestelako lehentasunak indartzeko.

Iaz bezala, 2021ean ere 100.000 euro utziko
dituzte kreditu orokorrean, izendatu gabe,
aurreikusi gabeko gastu edo egitasmoei
aurre egiteko. “2020ak erakutsi digu zein
garrantzitsua izan den diru-poltsa horretaz
baliatu ahal izatea: Covid19-ak eragindako
ezustekoei hortik erantzun diegu”.

INBERTSIOAK: ia 2.500.000 euro
Udal-gobernuak azaldu duenez, Legealdiko
Planean jasotako eta herriarentzat “estrategikoak” diren azpiegiturei eta ekipamenduei
eutsi eta bide emateko gai izango da udala
2021ean. Izan ere, krisi ekonomiko latz
baten aurrean egonik ere, %41,04ko igoera izango du inbertsioen atalak (Txirikorda dela eta lortutako ezohiko diru-sarrerei
esker, hein handi batean): ia 2.500.000 euro
(aurrekontu osoaren %19 hartuko dute inbertsioek).

Txirikorda.
•
Finantzaketaren zati handiena lotuta, eta exekuzio proiektua osatuta,
2021ean obrak esleitu eta eraikitzen
hasiko dira. Proiektuak, guztira,
2.375.852 euroko kostua du (2021eko
aurrekontuetatik, 1.716.500 euro joango dira Txirikordara; 2020an, 355.750
euro; eta, 2022an, 303.602 euro).
Pelaioenea.
•
Eraikina kanpotik egokitzen bukatu
eta barrutik eraikitzeko inbertsioa bi
urtetan banatuta egingo da: 2021ean,
215.000 euro.

Sutegiko liburutegia.
•
Fatxada egokitzea eta bigarren solairua
guztiz ixteko obra: 90.000 euro.
Kiroldegiko harmailak.
•
2020an Covid19-agatik bertan behera
gelditu ziren, eta berritzeko premia
dute: 80.000 euro.
Aginagako Eliza Zaharra.
•
Auzolanean berritzen ari dira, eta udalak ekarpena egingo die: 35.000 euro.
Udal-brigada.
•
Usurbil erosoagoa, garbiagoa eta, finean, bizigarriagoa izan dadin lan handia
egiten du udal-brigadak. Datorren urtean hainbat inbertsio egingo dituzte,
besteak beste, Santueneko ur kontagailuak eta Arratzain bideko ur hornidurako sarea berritzeko: 91.500 euro.
Udarregi Ikastola.
•
Frontoia estaltzeko asmoa dute, baina
aurrez hainbat konponketa egin behar dira, eta horiek bere gain hartuko
ditu udalak, azken batean, estaliko den
frontoiak erabilera publikoa izango baitu: 40.000 euro.
Trantsizio ekologikoa.
•
Jasangarriagoa den eredu baterako
trantsizioa saihets ezinezko bihurtu

da maila lokalean zein globalean. Hala,
ingurumenarekin harmonian, herri
jasangarria, irisgarria eta bizigarria
eraikitzeko helburua islatu dute aurrekontuetan:
▪ Energia efizientzia: 40.000 euro.
▪ Usurbil 0.0: 40.000 euro.
Usurbilgo elizako erlojua.
•
Erlojua prest, dorrera igotzeko irisgarritasuna bermatzeko, 15.000 euro.

BESTE INBERTSIO BATZUK
Zaintza-ereduari buruzko parte-hartze
prozesua.
•
Matia Usurbilen eraikitzen ari den
zaintzadun etxebizitzen auzunearekin
eta Etxea Bizi proiektuarekin lotuta,
parte-hartze prozesu bat abiatu asmo
dute 2021eko udaberrian: 20.000 euro.
Jatorri aniztasuna eta elkarbizitza.
•
2020an martxan jarri ditu udalak jatorri aniztasunaren eta elkarbizitzaren inguruko ikerketa soziologikoa eta

Inversiones: casi 2.500.000 euros
El ayuntamiento podrá seguir adelante con
los proyectos que el gobierno municipal
recogió en el plan de legislatura y considera "estratégicos" para el municipio. A pesar
de estar a las puertas de una cruda crisis
económica, el apartado de las inversiones
tendrá un aumento del 41,04% (en gran
parte por los ingresos extraordinarios a raíz
de Txirikorda): casi 2.500.000 euros (el %19
de todos los presupuestos).
Txirikorda. 1.716.500 euros de las
cuentas del 2021, para adjudicar y empezar a construir Txirikorda.
Pelaioenea. 215.000 euros para rematar la fachada exterior y construir la estructura interior.
Sutegi. 90.000 euros para adecuar la
fachada y cerrar la segunda planta.
Gradas del polideportivo. 80.000 euros (inversión atrasada por el Covid19).
La iglesia antigua de Aginaga. Lo están renovando en auzolan: 35.000 euros.

Brigada municipal. Entre otros trabajos, realizarán diversas inversiones
relacionadas con el abastecimiento de
agua: 91.500 euros.
Udarregi Ikastola. 40.000 euros para
reparar el frontón que, después, cubrirán y será de uso público.
Transición ecológica. 80.000 euros
para seguir impulsando la eficiencia
energética y el programa Usurbil 0.0.
El reloj de la iglesia. 15.000 euros para
garantizar la accesibilidad a la torre.
Modelos de cuidados. 20.000 euros
para realizar un proceso de participación en la primavera del 2021.
Diversidad de origen y convivencia.
20.000 euros para fijar un plan estratégico.
Programas de empleo. 108.500 euros
para promover el acceso al mercado
laboral de colectivos vulnerables y
contratación de un técnico en energía.
Mancomunidad
Beterri-Buruntza.

Crear la mancomunidad supondrá
una subida en la aportación: 74.000
euros.
Restauración de viviendas de alquiler
social. El ayuntamiento asumirá parte
de las obras para reparar estas viviendas de carácter social: 10.000 euros.
PGOU Plan General de Ordenación
Urbana. 100.000 euros para preparar
los documentos para su aprobación
inicial a finales del 2021.
Memoria y convivencia. 15.000 euros
para seguir investigando las consecuencias de la guerra del 36 en Usurbil.
Plan estratégico del deporte. 17.500
euros para impulsar un proceso participativo.
Taxibus. 29.400 euros para financiar
las mejoras realizadas en el servicio.
Escritura de nuevos proyectos. Se
guardará una partida para escribir
proyectos de cara al futuro.

bizipenak eta testigantzak ikus-entzunezko batean jasotzeko ekimenak.
2021ean, aurrera begirako lan-ildoak
zehaztuko ditu, eta hurrengo fasearen
helburua jatorri aniztasuna kudeatzeko plan estrategikoa osatzea izango da:
20.000 euro.
Enplegu planak.
•
2021ean ere, kolektibo zaurgarrienen
lan-munduratzeko bideak zabaltzeko
lau operario kontratatzeko programa
gauzatuko du, eta, berritasun gisa,
energia teknikari postua ere aterako
du. Igoera nabarmena izango du atal
honek, hain zuzen ere, 22.644 eurotik
108.500 eurora.
Beterri-Buruntza Mankomunitatea.
•
Mankomunitatea sortuko da 2021ean,
eta eskualdera bideratzen den diru-ekarpena igotzea suposatuko du
horrek: 74.000 euro (iaz baino 24.000
gehiago).

HAPO 2021
HAPO Hiri Antolamendurako Plan Orokorra.
•
2021 amaieran hasieraz onartu nahi

dute, eta dokumentu horren onarpenerako aurrez egin behar diren txostenak, parte-hartze prozesuak eta
lanketarako diru partida esanguratsua
bideratuko du: 100.000 euro.

Proiektu berrien idazketa.
Memoria eta bizikidetza.
•
36ko gerrak Usurbilen eragindakoak
ikertzeko 2020an abiatutako proiektuarekin jarraituko du (hiru urteko
proiektua): 15.000 euro.

Kirolaren plan estrategikoa.
•
Kirolaren plan estrategikoa garatzeko,
lehenik, herriko kirol diagnosia egin
nahi du udalak, bai genero-parekidetasuna, aniztasuna, jatorria, aniztasun
funtzionala eta abar kontuan hartuta.
Horretarako, parte-hartze prozesua
egingo dute kirol komunitatearekin:
17.500 euro.
Taxibusa.
•
Landa eremuan eta auzoetan bizi diren

EH Bilduren botoekin onartu dituzte 2021eko aurrekontuak; EAJk kontra bozkatu du,
eta PSE-EE abstenitu egin da. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, alegaziorik
ez bada, behin betiko onartuko dituzte, aurreikuspenen arabera, urtarril amaieran.

Udal-gobernua osatzen duen EH Bilduk oposizioko taldeen ekarpenak
aipatu zituzten. “Hobetu egin dituzte aurrekontuak. Krisi latza datorkigu, eta egoerak, inoiz baino gehiago,

Aurrera begirako atala ere izango dute
2021eko aurrekontuek, hainbat proiektu
idazteko diru-partida gorde baitute:
•

Udalaren jabetzako alokairu sozialeko
etxebizitzen konponketak.
•
Etxeok esleitzeko modua aldatuta,
kudeatzeko modua ere aldatzera doa
udala. Etxe horien izaera soziala aintzat
hartuta, konponketa gastuen zati bat
udalak bere gain hartuko du: 10.000
euro.

2021eko aurrekontuak hasieraz onartu dituzte
abenduko osoko bilkuran, EH Bilduren botoekin

2021 urterako udal-gobernuak prestatutako aurrekontuak onartu dituzte,
hasieraz, abenduko ezohiko osoko
bilkuran, EH Bilduren botoekin; EAJk
aurka bozkatu zuen, eta PSE-EEk
abstentziora jo zuen. Erabakia GAO
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean, 15 laneguneko epea
irekiko da alegazioak aurkezteko,
eta halakorik ez balego, behin betiko
onartuta geldituko dira, aurreikuspenen arabera, urtarrilaren amaieran.

herritarren mugikortasuna hobetzeko
ordutegiak eta ibilbideak berritu dituztenez, iaz baino 9.400 euro gehiago
bideratuko ditu: guztira, 29.400 euro.

adostasunak eskatzen ditu: ez dut uste
elkarrengandik hain urruti gaudenik”.
EAJren ekarpenei dagokienez, “mamian” ados daudela nabarmendu zuen
EH Bilduk. “Iaz hiru ekarpen aurkeztu zenituzten, eta aurten beste lau. Bi
emendakin bere horretan txertatu ditugu, eta besteak ez baditugu txertatu
ez da izan ados ez gaudelako: hiru lantzen ari gara, Etxealdiko antolamendua,
banda zabala zein Haraneko hobekuntzak. Baina uste dugu diru gutxiagorekin egin ditzakegula. Hitzeman dezaket
hiru horiekin lanean ari garela”. EAJren
beste bi ekarpen udal eskumenekoak
ez direnez, aurrekontuetan ez islatzea
erabaki dute. “Elkarlanean ari gara es-

•

•

•

•

Saneamenduari lotutako proiektuak
Kalezarren eta Aginagan.
Santuenea auzoa zaharberritzeko
esku-hartze urbanistikoa (etxebizitzetako igogailuak jartzeko aukerak aztertu eta auzoaren urbanizazio proiektu
berria egiteko).
Aginagako Elutx bidea, kaxkoarekin
lotu eta oinezkoentzat bide seguru bat
sortzeko.
Osinalde industriaguneko urbanizazioa berritzeko proiektua. Industriaguneko jabeekin hizketan ari da udala,
eta proiektua idazteko konpromisoa
hartu du. Obrak eurek egin beharko
dituzte, eta helburua industriagunea
rezepzionatzea da, alegia, mantenua
udalak bere gain hartzea.
Herriko berdegune publikoei buruzko hausnarketa: parte-hartze prozesu
bat egin nahi du udalak, proiektu oso
bat lantzeko herritarrekin elkarlanean.

kumena dutenekin: zuen laguntza badugu, hobe”.
EAJk, bere aldetik, kontra bozkatu zuen.
“Txirikorda hiru urtetan finantzatuko
da, baina ez dakiguna da zein eragin
izango duen ekonomikoki. Guk zazpi
ekarpen egin ditugu, eta bi bakarrik
onartu zaizkigu. Sarrerak %10 jaitsi
dira, baina gastuak soilik %1,3: zuhurtziaz jokatu duzuela diozue, baina ez
dugu uste”. EH Bilduk nabarmendu
zuen ez dela “txikikeriatan” ibiltzeko garaia, “handian jokatzekoak baizik”: “EH
Bildurekin adostasunak lortzeari beldur
dio EAJk: ezetza ezetzagatik”.
PSEk abstentziora jo zuen. “Ez nago
ados partida batzuekin, Udalbiltzarako
dirulaguntzarekin esaterako, baina nabarmendu behar dut zuen jarrera irekia eta positiboa, eta onartu behar dut
interpretazio oker batzuk egin nituela.
Emendakin partzial batzuk onartu dituzue, eta hori ere eskertzekoa da”.

AINHOA GUERRAS ALFONSO, IRATI OTAMENDI IRIZAR
ETA KOLDO TELLERIA ANDUEZA. EHUko ikerlariak.

“Beharrezkoa da herritarren
ahotsa presente egotea ”

U

rritik abendura, buru-belarri aritu
dira Ainhoa Guerras Alfonso, Irati
Otamendi Irizar eta Koldo Telleria
Andueza EHUko ikerlariak Guk Zubietan Zer
parte-hartze prozesuan. Emaitzak zubietarrei aurkeztu berri dizkiete, eta horien inguruko iritziak jaso dituzte beste behin, azken
txostena idatzi aurretik.
Zer moduzkoa izan da zuentzat prozesu
hau gidatzea?
K.T.A.: Zailtasunik handiena Covid19-ra
egokitzea izan da. Testuinguru honetan
egin dugun lehenengoa izan da, eta beldur
handiarekin hasi ginen, ez zirelako baldintza
onenak: negua, frontoia... Baina jendearen
aldetik emaitza oso ona izan da: aurkezpenera jende pila bat etorri zen, eta, gerora,
ustez gutxi zen lagun kopuru batek —10-12
lagun—, etortzen jarraitu du. Talde giroa ere

sortu da. Halakoetan, normalean, jendea
gogogabetu egin ohi da, eta, hau, berriz,
hazi egin da amaieran.
I.O.I.: Polita izan da: nukleo bat sortu da,
mantendu dena. Agian, sektore batzuk falta zituen, gazteena esaterako, baina, bukaeran, etorri dira haiek ere.
Zenbateraino dira ohikoak herrien/hirien
etorkizuna pentsatzeko parte-hartzeak?
K.T.A.: Gero eta gehiago egiten direla esango nuke, baina ez dira, beharbada, Zubietakoa bezalakoak: askotan, zer nahi dugun
galdetzen digute, besterik gabe. Zubietakoa
berezi egiten dute izan duen gertutasunak,
udalen inplikazioak, formazio saioek, hausnarketek eta iritzi emateek. Halako prozesu
batean alde guztiek jaso behar dute formazioa, baldintza batzuk jarri, amaieran,
erabakiak hartu ahal izateko.

Hainbat pintaketa lan egin dituzte Zubietan
Hainbat pintaketa lan egin dituzte azken egunetan Zubietan. Batetik, Aliriko zubian, oinezkoei lehentasuna emateko egin direnak. Bestetik, kaxkoan egindako
pintaketek ere helburu bera izan dute, bizikletei Irigoien kaletik joateko gomendatzearekin batera.

"Desde el principio,
han puesto un montón
de ingredientes
sobre la mesa"
¿Cómo valoráis el proceso?
I.O.I.: Mi sensación ha sido muy positiva.
Desde la primera dinámica que realizamos,
han puesto sobre la mesa un montón de ingredientes: hemos visto una actitud activa,
de gente que tiene ganas de reflexionar.
K.T.A.: Hemos tenido la implicación de los
ayuntamientos, hemos tenido la capacidad
de responder a las dudas que había, y es de
agradecer esa implicación. Como universidad, hemos podido aportar y compartir
nuestra visión. Ha habido momentos de
conflicto, de reflexión, y creo que hemos
conseguido acercarnos a esa imagen que
tienen los y las zubietarras de esa Zubieta
del futuro.
I.O.I.: Nolabait, denbora behar da gogoeta
hori behar bezala gerta dadin.
Uste duzue hirigintzak erakartzen dituela
eremu horretan ez dabiltzanak?
I.O.I.: Horrela esanda, ez, baina denon
eguneroko bizitzan eragiten duen zerbait
da. Beharrezkoa da herritarren ahotsa
presente egotea hiri eta herriak irudikatzeko orduan. Koldok esan bezala, formazio
saioek erabakiak hartzeko tresnak ematen
dizkigute: bide horri eutsi behar diogu.
K.T.A.: Tradizionalki, hirigintza gizartetik
aldendua izan da, eta ukatua izan zaio:
darabilen hizkuntzagatik, egoera teknikoagatik, daukan garrantzia ekonomikoagatik...
Baina pentsatu behar duguna da denok
garela adituak hirigintzan: zein izango da
adituago, hiri batean bizi dena baino, zer
behar duen esateko? Aniztasunaren isla
bat edukitzeko modua ere bada. Orain arte,
hirigintza oso jende gutxiren artean pentsatua izan da, erabakiak profil oso jakineko jendeak hartu baititu: orokorrean,
gizonek, karga familiarrik gabekoak, arazo
ekonomikorik gabekoak... Dena den, badago handitzen ari den aldarri bat: hirigintza
erreprodukziotik egitea, zaintzen eta elkar
zaintzatik gertuago egongo dena.
Zer esan dezakezue emaitzez?
K.T.A.: Hemendik aterako ditugun proposamenak oinarri batzuk izango dira,
gerora, Usurbilgo zein Donostiako udalek
teknikoki definitu, garatu eta zehaztu beharko dituztenak.
I.O.I.: Prozesuan jaso ditugun iritziak behin
betikoak dira, baina horiek oinarri hartuta
proposamen ireki bat egin dugu.

Udalaren 1.000 euroko dirulaguntzak urte
hasieran eskatu ahalko dituzte ostalariek
Covid19-ak eragindako pandemiari eusteko helburuz dekretatutako itxieraren ondorioz jasandako kalteei aurre egiteko ostalarien sektorea
laguntzea onartu berri du udalak: establezimendu bakoitzeko 700 euroko laguntza finkoa izango da, eta 300 euro osagarri eskuratu ahal
izango dituzte, hornikuntza gastuak tokiko komertzioetan eginez gero. Gertuago bonuekin, ia 125.000 euro jaso dituzte tokiko merkatariek.

P

andemiari eusteko helburuz
azaroan dekretatutako itxieraren ondorioei aurre egiteko dirulaguntza berri bat onartu du udalak:
1.000 eurora arte jaso ahal izango ditu lokal
bakoitzak. Eskatzen duten guztiek 700 euroko laguntza finkoa jasoko dute, eta beste
300 euro osagarri eskuratu ahal izango
dituzte, baldin eta hornikuntza gastuak
herriko komertzioetan egiten badituzte.
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta hurrengo egunean eskatu ahal izango
dute dirulaguntza berria: eguberriak pasata. Udalak 40.000 euro gorde ditu zeregin
horretarako.
Hilaren 14an ostalariekin egindako prentsaurrekoan eman zuten laguntza horren berri. Izan ere, agerraldi hartan, babes
neurrien garrantzia nabarmentzearekin
batera, babes neurriok gehien eragingo dieten kolektiboei begirako neurrien
beharrezkotasunaz ere ohartarazi zuen
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak:
“Badakigu garai latza izaten ari dela zuentzat, eta horregatik saiatu gara, hasieratik, herriko merkataritza eta ostalaritza
laguntzen, sustatzen. Ukaezina da tokiko
merkataritzak, ostalaritzak eta zerbitzuek
herriari ematen dioten bizitasuna: ixteko
aginduek ederki erakutsi digute hori. Pertsianak jaitsita, hilik ikusi dugu herria, eta
ez dugu halakorik nahi. Usurbil bizirik nahi
dugu, eta horren alde ari gara lanean”.
Hain
zuzen,
herriko
merkataritza,
ostalaritza
eta
zerbitzuak sustatzeko sortu zituen udalak Gertuago erosketa bonuak ekainean, lehenengo
itxialdiaren ostean, horrek ekar zitzakeen
ondorioekin kezkatuta. Hilaren 14ko agerraldiaereGertuagorenirudiarekinlagunduta egin zuten, izan ere, kanpaina horren helburuak bizi-bizirik jarraitzen baitu, baita gertu hitzaren bi adierek ere: herritar, merkatari
eta instituzioak elkarrengandik gertu egotearen garrantzia azpimarratu eta Covid19aren ondorioei aurre elkarrekin egiteko
prest egoteko.
Gertuago kanpainak sei hilabetean utzi dituen emaitzak ere esanguratsuak dira, hilaren

Herriko hainbat tabernari eta ostalari, udal-gobernuko kideekin batera, hilaren 14an.

Ia 125.000 euro,
Gertuago bonuei esker
Hilaren 22ra arteko datuen arabera, 124.964 euro jaso dituzte herriko ostalari, merkatari eta zerbitzuen sektoreek Gertuago bonuei
esker:
99.971 euro. Herritarrek bonuen
bidez egindako ekarpena.
24.993 euro. Udalak bonuei lotutako deskontuak bere gain hartuta
egindako ekarpena.

22ra arteko datuek erakusten duten moduan: 99.971 euro gastatu dituzte herritarrek
erosketa bonuetan, eta udalak 24.993 euro
jarri ditu, bonuei lotutako deskontuak bere
gain hartuta. Hala, guztira, 124.964 euro
jaso dituzte herriko ostalari, merkatari eta
zerbitzuen sektoreek Gertuago kanpainari
esker.
Zenbait establezimendutakoak agortuta
dauden arren, oraindik ere eskuragarri
daude erosketa bonuak gertuago.eus webgunean. Ekainean eskaini ziren bonuak erabiltzeko azken eguna 2020ko abenduaren
31 da; irailean jarri zirenak, berriz, 2021eko
martxoaren 31 bitartean erabili ahal izango
dira.

Hosteleros/as podrán solicitar la nueva ayuda de
1.000 euros del ayuntamiento a principios de año
El Ayuntamiento de Usurbil ha aprobado
crear una nueva ayuda para que hosteleras/os puedan paliar las pérdidas ocasionadas por el cierre decretado por el Covid19:
cada local podrá obtener una ayuda de
hasta 1.000 euros (700 euros fijos al pedir
la ayuda y otros 300 euros complementarios si realizan sus gastos de abastecimiento
en los comercios de Usurbil). Podrán solicitar esta ayuda al día siguiente de haberse
publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa,
es decir, después de las navidades. El ayuntamiento ha reservado 40.000 euros para
este cometido.

Son significativos los datos que ha reflejado la campaña Gertuago, creada para el
impulso de los comercios locales, en el plazo de seis meses (según datos obtenidos
hasta el 22 de diciembre): las y los usurbildarras han gastado 99.971 euros en los
bonos de compra, y el ayuntamiento ha
puesto otros 24.993 euros, haciéndose
cargo del descuento de estos bonos. Es
decir, en total, los y las hosteleras, comerciantes y el sector de servicios del municipio han recibido 124.964 euros gracias a
la campaña Gertuago. Todavía hay bonos
disponibles en la web gertuago.eus.

Las citas previas del
polideportivo a través
de Internet, en marcha

Buruntzaldeko kiroldegiekin elkarlanean eman du pausoa Usurbilgoak ere.

Kiroldegirako txandak
Internet bidez har daitezke
Orain arte bezala, astebeterako txandak har daitezke, espazio bakoitza egunean behin eta
ordubetez erabiltzeko: erabiltzaileek mezu elektroniko bidez jasoko dituzte konfirmazioak.
Internetarekin moldatzen ez direnek txandak telefonoz hartzen jarraitu ahal izango dute.

K

iroldegirako txandak Internet bidez har daitezke hilaren erdialdeaz
geroztik. Astebeterako txandak
har daitezke tramiteak.buruntzaldea.eus
webgunean, espazio bakoitza egunean
behin eta ordubetez erabili ahal izateko,
eta eskatu orduko mezu elektroniko bidez
jasoko dute erabiltzaileek erreserbaren
konfirmazioa; ezustekoren bat tarteko joan
ezin duenak mezu horren bidez baliogabetu ahal izango du erreserba. Dena den, Internetarekin moldatzen ez direnek telefonoz erreserbatzen jarrai dezakete, 943 37
24 98 zenbakira deituta.
Kiroldegiko erabiltzaileei txandak hartzea

erraztea du helburu webguneak. Izan ere,
une oro izango dute txandak hartzeko aukera: asteko zazpi egunetan, kiroldegia irekita zein itxita izan. Gainera, txanda hartzeko
unean jakin ahal izango dute zenbat plaza
dauden libre une horretan bertan (edo, hala
balitz, txanda guztiak hartuta ote dauden).
Horretarako, erabiltzailea sortu besterik ez
dutebeharko,NANzenbakiaedoB@kQtxartela erabilita, eta pasahitza erabaki. Kirol-

Txandak Internetez hartzeko:
tramiteak.buruntzaldea.eus

Eguberrietarako eskaintza segurua, elkarlanean
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Desde el pasado 14 de diciembre se
pueden pedir las citas previas para
el polideportivo a través de Internet,
en la web tramiteak.buruntzaldea.eus.
Los y las usuarias podrán solicitar las
citas de toda una semana, con el único límite de poder utilizar cada espacio una vez al día durante una hora:
recibirán la confirmación mediante
un correo electrónico, y también podrán anular la reserva mediante él.
Aquellos y aquellas usuarias que no
se manejen bien con las nuevas tecnologías podrán solicitar sus citas por
teléfono, llamando al 943 37 24 98. El
objetivo de la página web es facilitar
a los y las usuarias solicitar cita para
el polideportivo: podrán hacerlo los
siete días de la semana, esté abierto
o no el polideportivo.
degiko arduradunek erabiltzaileei eskatu
diete euren helbide elektronikoak eta NAN
zenbakiak jakinarazteko, datu horiek gorde
eta sistema berriak modu egokian funtziona dezan. Erabiltzaile bakoitzak bere txokoa
izango du webgunean, nork bere hitzorduak ikusi eta kudeatu ahal izateko.
Buruntzaldeko kiroldegiekin batera
Buruntzaldeko beste kiroldegiekin batera
(Lasarte-Oria, Urnieta eta Andoain) egin du
urrats berria Usurbilgo kiroldegiak. Aurrera
begira, webgunearen bidez kiroldegiari dagozkion tramite gehiago egitea dute helburu, baina lantzen ari dira oraingoz, eta aurrerago emango dute bestelakoen berri.

Datorren oporraldirako aisialdi segurua bermatzeko elkarlanean aritu
dira azken hilabetean udala eta herriko
hainbat kirol eta kultur eragile, eta lan
horren emaitzak aurkeztu dituzte. Antzerki eta txotxongilo emanaldiak, bertsoak, Pirritx, Porrotx eta Marimototsen ikuskizuna, Neguko Txokoak,
dantza emanaldiak, Olentzeroren etorrera eta erregeen kabalgata antolatu
dituzte, besteak beste. Aisialdian ere
arduraz jokatu eta neurriak betetzera
deitu dituzte herritarrak.
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