TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022KO UZTAILAREN 21EAN
ARRATSALDEKO 17:00ETAN EGINDAKO EZOHIKO BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK:
Alkatea: Agurtzane Solaberrieta Mesa.
Zinegotziak: Beñat Larrañaga Urdanpilleta eta Lur Etxeberria Gurrutxaga.
Idazkaria: Garazi Etxeberria San Miguel.
Ez dira bertaratu: Ainhoa Arrozpide Landa eta Joxe Mari Iribar Zapirain.
1.- 2022KO UZTAILAREN 12KO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA.
Batzarkideek 2022ko uztailaren 12ko bilkurako akta aho batez onartu dute.
2.- GIZARTE
(2022GDEA).

ZERBITZUETAKO

EGITASMOAK

GARATZEKO

DIRULAGUNTZAK

Esp.zk.: 2022GDEA0001
GZ.42/2022-0044

Ikusirik
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, 2022. urtean Gizarte Zerbitzuen
arloan egitasmoak burutzeko dirulaguntza oinarriak onartu zituen.
Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta eskaerak aurkezteko epea ireki zen. Guztira 15 eskaera jaso ziren.
Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, 2022ko ekainaren 8ko teknikariaren txostena kontutan
hartuta, 2022ko ekainaren 15eko bilkuran ebazpen proposamena egin zuen eta interesatuei
10 eguneko epea eman zitzaien alegazioak aurkezteko.
Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.
Eta kontutan harturik
•
•
•
•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008-07-01).
Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO 2020-0122).
2022. urtean Gizarte Zerbitzuen arloan egitasmoak burutzeko dirulaguntzen
kopuruak behin betikoz onartzeaDirulaguntza oinarriak (GAO, 2022-03-08).
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•

2022ko ekainaren 8ko teknikariaren txostena.

Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki du aho batez:
ERABAKIA
Lehena: 2022. urtean Gizarte Zerbitzuen arloan egitasmoak burutzeko dirulaguntza kopuru
hauek onartzea:
Eskatzailea

Onartutako
Dirulaguntza
proiektuaren
zenbatekoa
Nahastea,
9.870,00 €
422,31 €

1.- ADAHIGI
(Arreta
Gabeziaren
Hiperaktibitatearekin edo gabe)
2.- ADEMGI (Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitzaren elkartea)
3.- AGI (Gipuzkoako Ikusmen Urria dutenen elkartea)
4.- AGIFES (Buru eritasuna duten pertsonen familien
elkartea)
5.- AGIPASE (Krisi egoeran dauden Gipuzkoako familiei
laguntzeko elkartea)
6.- ALCER (Giltzurruneko gaixotasuna duten pertsonen
Gipuzkoako elkartea)
7.- ASEBIER (Enfermedades raras Pais Vasco. Espina
Bífida e hidrocefalia)
8.- ATECE
(Traumatismo
Kraneo-enzefalikoa
eta
burmuineko kaltea duten pertsonen Gipuzkoako elkartea)
9.- ATZEGI (Adimen urritasuna duten eta bere familien bizi
kalitatea hobetzeko elkartea)
10.- GAUTENA (Gipuzkoako pertsona autisten gurasoen
elkartea).
11.- GIPUZKOAKO ELIKAGAIEN BANKUA
12.- GIPUZKOAKO ITXAROPEN TELEFONOA
13.- IZAN
FUNDAZIOA
(Gizabanakoa
droga
mendekotasunaren aurrean babesteko elkartea)
14.- ORTZADAR (Adimen Limitedun Pertsonen Aldeko
Gipuzkoako Elkartea)
15.- PAUSOKA ELKARTEA (Behar bereziak behar dituzten
haurren gurasoen elkartea)

1.200,00 €
4.950,00 €
3.000,00 €

357,34 €
877,11 €
812,14 €

3.000,00 €

1.104,51 €

1.200,00 €

974,57 €

600,00 €

600,00 €

1.000,00 €

714,68 €

1.411,00 €

1.234,45 €

9.000,00 €

877,11 €

497,00 €
800,00 €
4.200,00 €

497,00 €
800,00 €
942,08 €

1.500,00 €

714,68 €

2.000,00 €

1.072,02 €

Bigarrena: Dirulaguntzen 1. zatia (%50) ordaintzea:
Eskatzailea

Dirulaguntzaren
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1. zatia
211,15 €

1.- ADAHIGI (Arreta Gabeziaren Nahastea, Hiperaktibitatearekin edo
gabe)
2.- ADEMGI (Gipuzkoako Esklerosi Anizkoitzaren elkartea)
3.- AGI (Gipuzkoako Ikusmen Urria dutenen elkartea)
4.- AGIFES (Buru eritasuna duten pertsonen familien elkartea)
5.- AGIPASE (Krisi egoeran dauden Gipuzkoako familiei laguntzeko
elkartea)
6.- ALCER (Giltzurruneko gaixotasuna duten pertsonen Gipuzkoako
elkartea)
7.- ASEBIER (Enfermedades raras Pais Vasco. Espina Bífida e
hidrocefalia)
8.- ATECE (Traumatismo Kraneo-enzefalikoa eta burmuineko kaltea duten
pertsonen Gipuzkoako elkartea)
9.- ATZEGI (Adimen urritasuna duten eta bere familien bizi kalitatea
hobetzeko elkartea)
10.- GAUTENA (Gipuzkoako pertsona autisten gurasoen elkartea).
11.- GIPUZKOAKO ELIKAGAIEN BANKUA
12.- GIPUZKOAKO ITXAROPEN TELEFONOA
13.- IZAN FUNDAZIOA (Gizabanakoa droga mendekotasunaren aurrean
babesteko elkartea)
14.- ORTZADAR (Adimen Limitedun Pertsonen Aldeko Gipuzkoako Elkartea)
15.- PAUSOKA ELKARTEA (Behar bereziak behar dituzten haurren
gurasoen elkartea)
Hirugarrena:
Dirulaguntzak aurrekontu-partida
1.8000.481.231.03.02.2022 (A 74-2022)

honen

kargura

178,67 €
438,55 €
406,07 €
552,25 €
487,28 €
300,00 €
357,34 €
617,22 €
438,55 €
248,50 €
400,00 €
471,04 €
357,34 €
536,01 €
joango

dira:

Laugarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Bosgarrena: Kontuhartzaileari erabakiaren berri ematea ordainketak egiteko.
3.- DESERROTZE ETA BAZTERTZE SOZIALEKO ARRISKUAN DAUDEN PERTSONEN
SENIDEEI ERANTZUTEKO DIRULAGUNTZAK (2022GDDE).
Esp.zk.: 2022GDDE0001
GZ.42/2022-0042

Ikusirik
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, Deserrotze eta baztertze sozialeko
arriskuan dauden pertsonen senideei erantzuteko 2022. urteko dirulaguntzen dirulaguntza
oinarriak onartu zituen.
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Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta eskaerak aurkezteko epea ireki zen. Ez zen eskaerarik jaso
Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, 2022ko 2022ko ekainaren 7ko teknikariaren txostena
kontutan hartuta, 2022ko ekainaren 15eko bilkuran ebazpen proposamena egin zuen eta
interesatuei 10 eguneko epea eman zitzaien alegazioak aurkezteko.
Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.
Eta kontutan harturik
•
•

•
•
•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008-07-01).
Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO 2020-0122).
Deserrotze eta baztertze sozialeko arriskuan dauden pertsonen senideei
erantzuteko 2022. urteko dirulaguntza oinarriak (GAO, 2022-03-08).
2022ko ekainaren 7ko teknikariaren txostena.

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehena: Deserrotze eta baztertze sozialeko arriskuan dauden pertsonen senideei
erantzuteko 2022. urteko dirulaguntzen espedientea amaitutzat ematea.
Bigarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
4.- DESGAITASUNA EDOTA MENDEKOTASUNA DUTEN ADIN TXIKIKOEN OSASUN
EGOERA HOBETZEKO TRATAMENDUETARAKO DIRULAGUNTZAK (2022GDAT).
Esp.zk.: 2022GDAT0001
GZ.42/2022-0043

Ikusirik
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, Desgaitasuna edota
mendekotasuna duten adin txikikoen osasun egoera hobetzeko tratamenduetarako
dirulaguntza oinarriak onartu zituen.
Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta eskaerak aurkezteko epea ireki zen. Guztira eskaera bat jaso zen.
Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, 2022ko ekainaren 8ko teknikariaren txostena kontutan
hartuta, 2022ko ekainaren 15eko bilkuran ebazpen proposamena egin zuen eta interesatuei
10 eguneko epea eman zitzaien alegazioak aurkezteko.
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Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.
Eta kontutan harturik
•
•
•
•

•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008-07-01).
Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO 2020-0122).
Desgaitasuna edota mendekotasuna duten adin txikikoen osasun egoera
hobetzeko tratamenduetarako dirulaguntza oinarriak (GAO, 2022-03-08).
2022-06-08ko teknikariaren txostena.

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehena: Desgaitasuna edota mendekotasuna duten adin txikikoen osasun egoera
hobetzeko tratamenduetarako dirulaguntza kopuru hau onartzea:
Eskatzailea

Onartutako
zenbatekoa

I.Z., M.J.

Dirulaguntza

144,00 €

144,00 €

Bigarrena: Dirulaguntza (%100) ordaintzea:
Eskatzailea

Dirulaguntzaren
% 100

I.Z., M.J.

144,00 €

Hirugarrena:
Dirulaguntzak
aurrekontu-partida
1.8000.480.231.03.05.2022 (A75-2022)

honen

kargura

joango

dira:

Laugarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Bosgarrena: Kontuhartzaileari erabakiaren berri ematea ordainketak egiteko.
5.- IGOGAILUAK INSTALATZEKO DIRULAGUNTZAK (2022HDIG).
Esp.zk.: HZ.06/2022-108
2022HDIG0001

lkusita
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, etxebizitzen alokairurako 2022ko
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dirulaguntza oinarriak onartu zituen.
Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.
Dirulaguntza eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, 11 eskaera aurkeztu dira.
Udal arkitektoak txostena egin zuen.
Eta kontutan harturik
–
–
–
–

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008/07/01).
Usurbilgo Udalaren 2019-22 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO, 2020/01/22)
Dirulaguntzaren oinarriak (GAO, 2022/03/08).

Diru-laguntzen Batzorde Orokorrak 2022ko ekainaren 15ean egindako bilkuran,
zegokion ebazpen-proposamena egin zuen. Oinarriek zehaztutakoaren arabera, ebazpenproposamena jendaurrean jarri zen 10 egunez. Iragarkia 2022ko ekainaren 29an argitaratu
zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko 123. zenbakian. Jendaurreko epealdian ez da inolako
alegaziorik izan.
Guzti hau kontutan izanik, Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Usurbilgo herrian igogailuak instalatzeko 2022an dirulaguntza kopuru hauek
onartzea:
Eskatzailea
NUÑEZ TAVERO, ESTRELLA
RODRIGUEZ LASA, ROSA MARIA
URKIA MERCERO, MIREN ARANZAZU
GUADIX LEIVA, JOSE
APARICIO MORENO, AGAPITO
GUERRERO GONZALEZ, GONZALO MARIA
GUTIERRREZ MONTOY, FRANCISCO
LABAKA IRIBAR, ANA ROSA
ARAMBURU AYERBE, GARBIÑE
ZUMETA SANZ, IÑIGO
RAPOSO SEIJAS, JOSE BELISARIO

Izendatutako dirulaguntza
970,87 €
873,79 €
970,87 €
970,87 €
970,87 €
970,87 €
776,70 €
970,87 €
582,52 €
970,87 €
970,87 €

BIGARRENA: Oinarrietako 12. artikuluan ezarritakoaren arabera, onartutako diru-laguntzen
% 100a ordaintzeko agintzea Kontuhartzailetzari, 1-8000-780-231-03-01-2022 aurrekontu
partidatik:
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Eskatzailea
NUÑEZ TAVERO, ESTRELLA
RODRIGUEZ LASA, ROSA MARIA
URKIA MERCERO, MIREN ARANZAZU
GUADIX LEIVA, JOSE
APARICIO MORENO, AGAPITO
GUERRERO GONZALEZ, GONZALO MARIA
GUTIERRREZ MONTOY, FRANCISCO
LABAKA IRIBAR, ANA ROSA
ARAMBURU AYERBE, GARBIÑE
ZUMETA SANZ, IÑIGO
RAPOSO SEIJAS, JOSE BELISARIO

Izendatutako dirulaguntza
970,87 €
873,79 €
970,87 €
970,87 €
970,87 €
970,87 €
776,70 €
970,87 €
582,52 €
970,87 €
970,87 €

HIRUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuei eta Kontu-hartzaileari emango zaio.
6.- USURBILGO UDALERRIAN MERKATU LIBREKO ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN
HARTZEKO DIRULAGUNTZAK (2022HDEA).
Esp.zk.: HZ.06/2022-107
2022HDEA0001

lkusita
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, etxebizitzen alokairurako 2022ko
dirulaguntza oinarriak onartu zituen.
Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.
Dirulaguntza eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, 5 eskaera aurkeztu dira.
Udal arkitektoak txostena egin zuen.
Eta kontutan harturik
–
–
–
–

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008/07/01).
Usurbilgo Udalaren 2019-22 Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO, 2020/01/22)
Dirulaguntzaren oinarriak (GAO, 2022/03/08).

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel.: 943 371 951 • www.usurbil.eus
idazkaritza@usurbil.eus

Diru-laguntzen Batzorde Orokorrak 2022ko ekainaren 15ean egindako bilkuran, zegokion
ebazpen-proposamena egin zuen. Oinarriek zehaztutakoaren arabera, ebazpenproposamena jendaurrean jarri zen 10 egunez. Iragarkia 2022ko ekainaren 29an argitaratu
zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko 123. zenbakian. Jendaurreko epealdian ez da inolako
alegaziorik izan.
Guzti hau kontutan izanik, Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Usurbilgo herrian etxebizitzak alokairuan hartzeko 2022an dirulaguntza
kopuru hauek onartzea:
Eskatzailea
CAIÑA FERNANDEZ, ANDREA
FURUNDARENA BASARTE, ANE

Izendatutako dirulaguntza
3.000,00 €
500,00 €

BIGARRENA: Oinarrietako 12. artikuluan ezarritakoaren arabera, onartutako diru-laguntzen
% 100a ordaintzeko agintzea Kontuhartzailetzari, 1-6000-481-151-00-01-2022 aurrekontu
partidatik:
Eskatzailea
CAIÑA FERNANDEZ, ANDREA
FURUNDARENA BASARTE, ANE

Izendatutako dirulaguntza
3.000,00 €
500,00 €

HIRUGARRENA: Usurbilgo herrian etxebizitzak alokairuan hartzeko, dirulaguntza eskaera
hauek ez onartzea 2022an:
Eskatzailea
CEDILLO RODRIGUEZ, ERIKA
GOLDEROS ESTEBAN, ENEKO
TORCIDA OLASAGASTI, DAVID
MARTINEZ LOPEZ, MARIA

Arrazoia
Alokairuaren prezioan ezarritako gehieneko
muga gainditzen duelako.
Udalerrian beste etxebizitza baten jabea da,
salerosketaren bidez bereganatua.
Deialdian ezarritako gehieneko diru-sarreren
muga gainditzen duelako.
Eskaera epez kanpo aurkeztu du.

LAUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuei eta Kontuhartzaileari emango zaio.
7.- KIROL ELKARTEEN
(2022KDKE).

OHIKO

EGITASMOAK

BURUTZEKO

DIRULAGUNTZAK

Esp.zk.: 2022KDKE0001
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Ikusirik
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, 2022. urterako norgehiagoka
erregimeneko kirol elkarteen ohiko kirol egitasmoak burutzeko dirulaguntza oinarriak onartu
zituen.
Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta eskaerak aurkezteko epea ireki zen. Guztira 9 eskaera jaso ziren.
Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, Kirol teknikariaren txostena kontutan hartuta, 2022ko
ekainaren 15eko bilkuran ebazpen proposamena egin zuen eta interesatuei 10 eguneko
epea eman zitzaien alegazioak aurkezteko.
Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.
Eta kontutan harturik
•
•
•

•
•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008-07-01).
Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO 2020-0122).
Dirulaguntza oinarriak (GAO, 2022-03-08).
2022/06/10eko kiroletako dirulaguntzak emateko teknikariaren txostena eta
2022/06/17ko kiroletako dirulaguntzak emateko txostena zuzenduta.

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehena: Kirol elkarteen ohiko kirol egitasmoak burutzeko 2022. urteko dirulaguntza kopuru
hauek onartzea:
Eskatzailea

Izendatutako
dirulaguntza

TXIMELETA KIROL ELKARTEA

2.314,05 €

BAXURDE TXIKI ELKARTEA

2.503,81 €

BETERRI SUB ELKARTEA

521,88 €

USURBIL FT

16.865,66 €

JUDO CLUB USURBIL

8.550,10 €

MAKAX ARETO FUTBOLA

0,00 €

PAGAZPE KIROL ELKARTEA

3.827,84 €

USURBIL KE

13.571,72 €

ZUBIETA PILOTA ELKARTEA

1.844,94 €
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GUZTIRA

50.000,00 €

Bigarrena: 2022ko kirol elkarteen ohiko kirol egitasmoak burutzeko Makax areto futboleko
Kirol Klubari arrazoi honengatik dirulaguntza ez onartzea:
2022. urterako norgehiagoka erregimeneko dirulaguntzen deialdi bateratuan Usurbilgo
Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko otsailaren 17ko bilkuran onartutako oinarri
orokorretako 9. artikuluan, honakoa onartu zen:
Usurbilgo Udalak, Nisaeren Nodoaren bidez, beharrezkoak diren egiaztapenak eta
kontsultak egingo ditu interesdunek administrazioaren esku jarri dituzten datuei
buruz. Horregatik, elkarreragingarriak izan daitezkeen datuak eskatzeari utziko zaio,
baldin eta interesduna datu horiek erabiltzearen aurka agertzen ez bada berariaz;
kasu horretan, dagozkion datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko ditu.
Makax areto futboleko Kirol Klubak 2022ko apirilaren 4an kirol elkarteen ohiko kirol
egitasmoak burutzeko eskaturiko dirulaguntzan, Nisae bitartekotza plataformatik egiaztatu
beharreko zerbitzuak kontsultatzeko baimena ukatu zuen, beraz, eskatutako dokumentazioa
aukeztuko zuela adierazi zuen. Dirulaguntza eskaeran, ez zituen adieraziriko orriak aurkeztu.
Horren harira, Usurbilgo udaleko 2022. urterako norgehiagoka erregimeneko dirulaguntzen
deialdi bateratuan onarturiko oinarri orokorretako 12. artikuluan, honakoa zehazten da:
Dokumentazio osagarria zehazten denean, aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe
badago edo oinarrietako baldintzaren bat betetzen ez bada, hamar egun balioduneko
epea emango zaio interesdunari akatsak zuzendu ditzan edo dagokion
dokumentazioa gehitu dezan. Eta jakinaraziko zaio, Administrazio Publikoetako
Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 68.1 artikuluaren arabera,
hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko dela, horretarako ebazpena 21.
artikuluan jasotako moduan eman ondoren.
Makax areto futboleko Kirol Klubak, aurkeztu beharreko agiriak 10 egun balioduneko epean
aurkeztu ez dituenez, ez zaio diruz lagunduko.
Hirugarrena: Dirulaguntza onartu zaien elkarteei dirulaguntzen 1. zatia (%50) ordaintzea:
Eskatzailea

Izendatutako
dirulaguntzaren
1. zatia

TXIMELETA KIROL ELKARTEA

1.157,02 €

BAXURDE TXIKI ELKARTEA

1.251,91 €

BETERRI SUB ELKARTEA

260,94 €

USURBIL FT

8.432,83 €

JUDO CLUB USURBIL

4.275,05 €
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MAKAX ARETO FUTBOLA

0,00 €

PAGAZPE KIROL ELKARTEA

1.913,92 €

USURBIL KE

6.785,86 €

ZUBIETA PILOTA ELKARTEA

922,47 €

GUZTIRA

25.000,00 €

Laugarrena:
Dirulaguntzak
1.4300.481.341.00.01.

aurrekontu-partida

honen

kargura

joango

dira:

Bosgarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Seigarrena: Kontuhartzaileari erabakiaren berri ematea ordainketak egiteko.
8.- KIROL EGOKITUKO EGITASMOAK BURUTZEKO DIRULAGUNTZAK (2022KDEG).
Esp.zk.: 2022KDEG0001

Ikusirik
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, 2022. urterako norgehiagoka
erregimeneko kirol egokitutako jarduerak burutzeko dirulaguntza oinarriak onartu zituen.
Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta eskaerak aurkezteko epea ireki zen. Guztira eskaera bat jaso zen.
Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, Kirol teknikariaren txostena kontutan hartuta, 2022ko
ekainaren 15eko bilkuran ebazpen proposamena egin zuen eta interesatuei 10 eguneko
epea eman zitzaien alegazioak aurkezteko.
Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.
Eta kontutan harturik
•
•
•

•
•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008-07-01).
Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO 2020-0122).
Dirulaguntza oinarriak (GAO, 2022-03-08).
2022/06/10eko kiroletako dirulaguntzak emateko teknikariaren txostena eta
2022/06/17ko kiroletako dirulaguntzak emateko txostena zuzenduta.

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
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Lehena: Kirol egokitutako jarduerak burutzeko 2022. urteko dirulaguntza kopuru hau
onartzea:
Eskatzailea

Onartutako proiektuaren
zenbatekoa

Izendatutako
dirulaguntza

3.824€

3.000€

3.824€

3.000€

Pagazpe Pilota Elkartea
Guztira

Bigarrena: Dirulaguntzen 1. zatia (%50) ordaintzea:
Eskatzailea

Izendatutako
dirulaguntzaren
1. zatia

Pagazpe Pilota Elkartea

1.500€
Guztira

Hirugarrena:
Dirulaguntza
1.4300.481.341.00.06.

aurrekontu-partida

honen

1.500€
kargura

joango

da:

Laugarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Bosgarrena: Kontuhartzaileari erabakiaren berri ematea ordainketak egiteko.
9.- KIROL ELKARTEENAK
DIRULAGUNTZAK (2022KDEE).

EZ

DIREN

KIROL

EGITASMOAK

BURUTZEKO

Esp.zk.: 2022KDEE0001

Ikusirik
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko otsailaren 17ko datan, 2022. urterako norgehiagoka
erregimeneko kirol elkarteenak ez diren kirol jarduerak burutzeko dirulaguntza oinarriak
onartu zituen.
Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta eskaerak aurkezteko epea ireki zen. Guztira 5 eskaera jaso ziren.
Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, Kirol teknikariaren txostena kontutan hartuta, 2022ko
ekainaren 15ko bilkuran ebazpen proposamena egin zuen eta interesatuei 10 eguneko epea
eman zitzaien alegazioak aurkezteko.
Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.
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Eta kontutan harturik
•
•
•

•
•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008-07-01).
Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO 2020-0122).
Dirulaguntza oinarriak (GAO, 2022-03-08).
2022/06/10eko kiroletako dirulaguntzak emateko teknikariaren txostena eta
2022/06/17ko kiroletako dirulaguntzak emateko txostena zuzenduta.

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehena: Kirol elkarteenak ez diren kirol jarduerak burutzeko 2022. urteko dirulaguntza
kopuru hauek onartzea:
Eskatzailea

Onartutako
proiektuaren
zenbatekoa

Izendatutak
o
dirulaguntza

Zubietako Gurasoen Elkartea

640,00€

277,12€

Einean Guraso Eskola

200,00€

86,60€

Santuenea Kultur Elkarte

368,00€

159,34€

Placeres Lorenzo Manzano (Txokoargi Elkartea)

600,00€

259,80€

San Praixku Guraso Elkartea

500,00€

216,50€

2.308,00€

999,36€

Guztira
Bigarrena: Dirulaguntzen 1. zatia (%50) ordaintzea:
Eskatzailea

Izendatutako
dirulaguntzaren
1. zatia

Zubietako Gurasoen Elkartea

138,56€

Einean Guraso Eskola

43,30€

Santuenea Kultur Elkarte

79,67€

Placeres Lorenzo Manzano (Txokoargi Elkartea)

129,90€

San Praixku Guraso Elkartea

108,25€
Guztira

Hirugarrena:
Dirulaguntzak
1.4300.481.341.00.07.

aurrekontu-partida

honen

499,68€
kargura

joango
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dira:

Laugarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Bosgarrena: Kontuhartzaileari erabakiaren berri ematea ordainketak egiteko.
10.- KULTURAKO EGITASMOAK BURUTZEKO DIRULAGUNTZAK (2022UDIU).
Esp.zk.: 2022UDIU0001

Ikusirik
Tokiko Gobernu Batzarrak, otsailaren 17an, Kultur arloko egitasmoak burutzeko dirulaguntza
oinarriak onartu zituen.
Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta eskaerak aurkezteko epea ireki zen. Guztira 19 eskaera jaso ziren.
Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, Soziokultura Saileko teknikariaren txostena kontuan
hartuta, ekainaren 15eko bilkuran ebazpen proposamena egin zuen eta interesatuei 10
eguneko epea eman zitzaien alegazioak aurkezteko.
Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.
Eta kontuan harturik
•
•
•
•

•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008-07-01).
Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO 2020-0122).
Dirulaguntza oinarriak (GAO, 2022-03-08).
2022-06-10eko teknikariaren txostena.

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehena: Kultur ekintza hauek burutzeko dirulaguntza-zenbateko hauek behin betiko
onartzea eta dirulaguntzen 1. zatia ordaintzea (%75a).
Eskatzailea
Mikel Usabiaga (Usurbilgo
Euskal Kantu Taldea)

Ekintza
Euskal Kantu
Ikastaroa
2 Kantu Jira
Ekintzak
3
kontzertuak
1

Onartutako
proiektuaren
zenbatekoa

Dirulaguntza

Dirulaguntza
ren 1. zatia

1.015,00 €

609,00 €

456,75 €

1.050,00 €

997,50 €

748,13 €

700,00 €

450,00 €

337,50 €
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Einean guraso Eskola

San Praixku Guraso
Elkartea

Belmonte Auzo Elkartea

Ziortza Gazte Elkartea

Noaua!

Antxomolantxa

4 Pintura
5 Eskulanak
6 Josteko tailerra
Argazkilaritza
7
ikastaroa
Pintura eta
8
eskulan ikastaroa
9 Dantza
10 Musika
Udako Txokoak
11
(3-5 urte)
Udako Txokoak
12
(6-12 urte)
Aginagako
13
Eskola Eguna
Euskararen
14
Eguna
Gau Beltza:
15 Euskal Mitologia
berreskuratzeko
Herribildu
16 antzerkiaren
proiektua
17 Urteko saioak
Elkarbizitza kur18 tso amaieran egiten dena
19 Kanpaldia
20 Kabalgata 2023
21 Inauteriak 2022
Euskarazko Film
22 laburren
emanaldia
Plis Plas Txalo
23
eta Jolas
24 Kulturaldia 2022
25 Noaua!Fest
26 Laburbira
Ludotekako
28
materiala
Gaztelekuko
29
materiala
30 Olentzeroren

5.790,00 €
5.790,00 €
7.150,00 €

750,00 €
750,00 €
400,00 €

562,50 €
562,50 €
300,00 €

1.892,00 €

272,00 €

204,00 €

3.600,00 €

400,00 €

300,00 €

1.200,00 €
1.200,00 €

720,00 €
720,00 €

540,00 €
540,00 €

1.200,00 €

720,00 €

540,00 €

2.500,00 €

900,00 €

675,00 €

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

200,00 €

190,00 €

142,50 €

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

300,00 €

285,00 €

213,75 €

1.483,00 €

1.408,85 €

1.056,64 €

500,00 €

50,00 €

37,50 €

31.300,00 €
1.500,00 €
950,00 €

6.900,00 €
1.425,00 €
902,50 €

5.175,00 €
1.068,75 €
676,88 €

1.650,00 €

900,00 €

675,00 €

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

6.250,00 €
3.500,00 €
450,00 €

4.450,00 €
3.325,00 €
427,50 €

3.337,50 €
2.493,75 €
320,63 €

350,00 €

332,50 €

249,38 €

350,00 €

332,50 €

249,38 €

400,00 €

380,00 €

285,00 €

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel.: 943 371 951 • www.usurbil.eus
idazkaritza@usurbil.eus

etorrera
“Bidaia
liluragarria” ipuin
31
kontaketa
musikatua
33 Zirku Musikala
“Hemendikara”
ikuskizuna Zirika
34 Zirkus
konpainiaren
eskutik
Txokoargi
elkarteko
Placeres Lorenzo Manzano 35
lokalerako
materiala
Iñorkinak
36
kontzertua
37 Ipuin kontalaria
Sendabelar
38
ikastaroa
Monologoa Idoia
39
Torregarai
Jexux Artze Kultur Elkartea 42 Txalaparta Festa
Donostiako
Musika
Juan Luis Atxega Pagola
43 hamabostaldia
(Organoen Lagunak)
(Organo
kontzertua)
Organoak
44
Plazara
Organoak
45
plazara
Auzoetako
Orbeldi Dantza Taldea
46 dantza
emanaldiak
47 III Dantzari Txiki
Hitz Aho edarregi ikastolako
48 Buztin tailerra
gurako Elkartea
Haurrentzako
49
joskintza tailerra
50 Haur eta
Gazteen
transexualitatear
en errealitatea

500,00 €

475,00 €

356,25 €

900,00 €

855,00 €

641,25 €

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

250,00 €

237,50 €

178,13 €

1.247,00 €

947,00 €

710,25 €

400,00 €

380,00 €

285,00 €

925,00 €

555,00 €

416,25 €

900,00 €

855,00 €

641,25 €

4.431,00 €

4.209,45 €

3.157,09 €

1.860,00 €

1.767,00 €

1.325,25 €

560,00 €

532,00 €

399,00 €

150,00 €

142,50 €

106,88 €

700,00 €

665,00 €

498,75 €

1.372,10 €

1.303,50 €

977,62 €

1.125,00 €

675,00 €

506,25 €

300,00 €

140,00 €

105,00 €

200,00 €

190,00 €

142,50 €
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zabaltzeko
hitzaldia
Pantailak eta
51
Haurrak Hitzaldia
Ikastolako Kultur
52
astea
Zubietako Eskolako Guraso
Udafest
53
Elkartea
Jardunaldiak
Plaza dantza eta
54
antzerkia
Balleta eta
55 Gorputz
espresioa
56 Panderoa
Egunerokotasun
Bihurri Txiki Ludoteka
57
a ludotekan
58 Kontu Kantoi
“Amaiurko
Jexux Agirresarobe Arzallus
independentziare
59
(Nafartarrak)
n defentsa”
zikloa
Iparraldeko
60 ikastolen aldeko
festa
OM+Maddi+Elen
Bidean Agiñarron Herri
61 e Kontzertu
Elkartea
Gaua
Skasti+MartinDe
62 Marte Kontzertu
Gaua
Kaleko
Urdangak+Unida
63
d Alavesa
Kontzertu Gaua
Jubilatuen
64
Guatekea
Gala Gaueko
65
Saioa
Gala Gaueko
66
Saioa
Kalakan
67
emanaldia
Liher+Ginger
69
kontzertua

287,67 €

273,29 €

204,96 €

302,50 €

287,38 €

215,53 €

1.850,00 €

1.400,00 €

1.050,00 €

3.504,20 €

1.504,20 €

1.128,15 €

1.260,00 €

504,00 €

378,00 €

1.280,00 €

512,00 €

384,00 €

500,00 €

350,00 €

262,50 €

467,50 €

444,13 €

333,09 €

1.300,00 €

1.235,00 €

926,25 €

900,00 €

855,00 €

641,25 €

2.060,00 €

700,00 €

525,00 €

1.818,00 €

968,00 €

726,00 €

1.089,00 €

1.034,55 €

775,91 €

600,00 €

570,00 €

427,50 €

1.200,00 €

720,00 €

540,00 €

1.200,00 €

560,00 €

420,00 €

150,00 €

142,50 €

106,88 €

1.820,00 €

620,00 €

465,00 €
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Izan Iñurri

“Tabuen kutxatik
oholtzara”
73 Gabonak
Gozogintza
74
tailerra
Gure bazterrak
75 ezagutzen
ibilbideak
Haurren kurtso
76
amaierako festa
Haurrentzako
jolasak
(Trebetasun
77
jolasak,
Altxorraren
bila...)
Joskintzako
78
tailerra
70

Santuenea Kultur Elkartea

79 Musika Kalean

2.480,50 €

780,50 €

585,38 €

1.000,00 €

950,00 €

712,50 €

475,00 €

285,00 €

213,75 €

120,00 €

12,00 €

9,00 €

200,00 €

190,00 €

142,50 €

320,00 €

270,00 €

202,50 €

625,00 €

225,00 €

168,75 €

1.500,00 €

1.425,00 €

1.068,75 €

200,00 €

120,00 €

90,00 €

50,00 €

47,50 €

35,63 €

825,00 €

495,00 €

371,25 €

325,00 €

308,75 €

231,56 €

131.799,47 €

64.515,08 €

48.386,31 €

Pottokak (Zaldien
80 mundurako lehen
hartu-emana)
81 San Juan Sua
Senda Belarrak
ikastaroa
XIX. Argazki
83
Lehiaketa
82

GUZTIRA

Bigarrena: Ekintza hauei, berriz, dirulaguntzarik ez ematea.
Eskatzailea
Noaua!
Antxomolantxa
Zumarte Musika eskola

Bidean Agiñarron Herri Elkartea
Santuenea Kultur Elkartea

Ekintza
27 Pirritx eta Porrotx
32 “Gu primer” ikuskizuna
40 Musika ikastaro trinkoa
Gironako musika eskolarekin ez41
ohiko trukaketa-irteera
68 Belako taldearen kontzertua

Dirulaguntza
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

71 Antzerkia eta zirkoa

0,00 €

72 Bertso Saioa

0,00 €
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Hirugarrena: Dirulaguntzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira:
1.4000.481.334.00.03.2022 (A44-2022).
Laugarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Bosgarrena: Kontuhartzaileari erabakiaren berri ematea ordainketak egiteko.
11.- KULTUR SORKUNTZARAKO DIRULAGUNTZAK (2022UDSO).
Esp.zk.: 2022UDSO0001

Ikusirik
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022-02-17an, kultur sorkuntzarako egitasmoak garatzeko
dirulaguntza oinarriak onartu zituen.
Aipatutako oinarriak 2022ko martxoaren 8an argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta eskaerak aurkezteko epea ireki zen. Guztira 10 eskaera jaso ziren.
Dirulaguntzen Batzorde Orokorrak, Soziokultura Saileko teknikariaren txostena kontuan
hartuta, ekainaren 15eko bilkuran ebazpen proposamena egin zuen eta interesatuei 10
eguneko epea eman zitzaien alegazioak aurkezteko.
Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu.
Eta kontuan harturik
•
•
•
•

•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, dirulaguntzak arautzen dituena.
Dirulaguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008-07-01).
Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (GAO 2020-0122).
Dirulaguntza oinarriak (GAO, 2022-03-08).
2022-06-10eko teknikariaren txostena.

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehena: kultur sorkuntzarako dirulaguntza-zenbateko hauek behin betiko onartzea eta
dirulaguntzen 1. zatia ordaintzea (%75a).
Eskatzailea

Ixabel Agirresarobe

Ekintza

Gatazkazalak

Onartutako
proiektuaren
zenbatekoa
2.400,00 €

Dirulaguntza Dirulaguntzaren
1. zatia
2.400,00 €
1.800,00 €
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Mikel Telleria + Usoa
Zumeta
Usoa Zumeta

Zumeta Diskoa

Antton Aranburu+ Zorione
Mendez
Yolanda Arrieta

Odolaren Mintzoa
Joseba Tapia
Buztinzulo Keramika
Elkartea
Viafara
GUZTIRA

2Dtik 3Dra
proiektuaren
maketa sortzea
DA proiektu
kolektiboa
HITZA ETA
MUSIKA gelan,
kalean, parkean,
patioan...
“HAUSKOR”
diskoa
“Egon edo ez
egon”
Horma irudia
elkarrekin sortuz
“Viafara” diskoa

13.750,00 €

3.000,00 €

2.250,00 €

2095€

1500,00 €

1.125,00 €

2.854,28 €

2.854,28 €

2.140,71 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2.250,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

2.250,00 €

17.123,94 €

2.500,00 €

1.875,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

1.875,00 €

4.500,93 €

3.000,00 €
23.754,28 €

2.250,00 €
17.815,71 €

Bigarrena: Ekintza honi dirulaguntzarik ez ematea.
Eskatzailea

Ekintza

Natali-Neona

“Mundu Berri Bat” diskoa

Dirulaguntza
00,00 €

Hirugarrena: Dirulaguntzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira:
1.4000.481.334.00.06.2022 (A43-2022)
Laugarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
Bosgarrena: Kontuhartzaileari erabakiaren berri ematea ordainketak egiteko.
12.- ENPLEGUA SUSTATU ETA AUZOLANBERRI IV PROGRAMAN
LANGABEAK KONTRATATZEKO DIRULAGUNTZA (2022PDAU).

DAUDEN

Esp.zk.: 2022PDAU0001

Ikusirik
2022ko apirilaren 4ean argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Enplegua Sustatu
eta Auzolanberri IV programan dauden langabeak kontratatzeko dirulaguntzaren oinarriak,
eskaerak aurkezteko epea hurrengo egunetik hasi da 2022ko azaroaren 30 arte.
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Diru-laguntza hau egoitza soziala edo lantokia Gipuzkoan duten enpresei zuzendua dago,
Beterri Buruntza eskualdean Auzolan Berri IV.programan parte hartu duten eta programa hori
gainditu duten langabeak kontratatzeko.
Pertsona onuradunak izango dira Eraikuntzako estaldura arin eta teknikoen oinarrizko
eragiketak 1.mailako profesionaltasun ziurtagiria gainditu dutenak eta kontratua
formalizatzeko orduan Lanbide Euskal Enplegu zerbitzuan langabezian dagoen eskatzaile
gisa inskribatuak daudenak
Dirulaguntza honen oinarrietako 5. Artikuluan zehazten da ebazpenak bi epeetan emango
direla:
-Lehen ebazpena: 2022ko uztailaren 15a arte aurkeztu eta kontratazioak formalizatuta
dituzten eskariena
-Bigarren ebazpena: 2022ko azaroaren 30a arte egiten direnekin eta kontratazioak
formalizatuta dituzten eskariena.
Lehenengo epearen barruan eskaera bat jaso dugu, 2022ko uztailaren 14ean sarrera duen
Gipuzkooaplak S Coop Pequeñarena hain zuzen ere.
Enpresa eskatzaileak, diru-laguntza honen onuradun izateko 3.artikuluan zehazten diren
baldintzak betetzen dituela egiaztatu da eta baita ere kontratatua izan den pertsonak 4.
Artikuluan zehazten diren betekizunak.
Diruz lagundutako kontratazioei dagokionean gutxieneko iraupena 3 hilabetekoa izango da
lanaldi osoan. Kontratu mugagabe bat egin diote kontratatuari, lanaldi osora eta hiru
hilabeteko epea igaro denean aurkeztu dute eskabidea.
10. artikuluan zehazten dira diru-laguntzen zenbatekoak eta lerroak:
1.-Langabe orokorra: 3 hilabete edo gehiagoko kontratua lanaldi osora 3000 €z
lagunduko da.
2.-Sektorean enpleguratuak izateko pizgarri bereziak behar dituzten langabeak:
2.1.- Hiru hilabete edo gehiagoko kontratua lanaldi osora emakume denari
egin ezkero 4.500€z lagunduko da.
2.2. Lanerako aurrekontratu proposamen bat behar dutenei eginez gero,
4.500€ko laguntza jaso ahal izango da.
Kasu honetan langabe orokorra izanik, 3000 €ko dirulaguntza dagokio.
Aurkeztu ditu 11. Artikuluan zehazten diren ondorengo agiri hauek:
11.1. Diru-laguntzaren eskabidea egiteko agiriak:



Eskabidea (1. Eranskina)
Ordezkaritza egiaztatzea
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Enpresaren IFK
Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda dagoen udalaren ziurtagiria
Kontrataturiko pertsonari eginiko kontratu mugagabea
Kontratatutako pertsonari Gizarte Segurantzan dagokion erregimenean alta eman
izanaren agiria

11.2. Zuriketa eta ordainketak:




Diruz lagundutako kontratuaren 3 hilabeteei dagozkien nominak, apirila, maiatza eta
ekaina
Dirulaguntzari dagokion epealdian (apirila, maiatza, ekaina) diruz lagundutako
kontratuaren lansariak ordaindu direla egiaztatzen duen bankuko agiria.
Maiatzeko RLC (TC1) eta RNT (TC2) aurkeztu dituzte

Diruz lagundutako aldi osoari dagokion laguntzaren xede den kontratuaren RLC eta RNT
aurkeztu behar dituzte, hau da Apirila eta Ekainekoak falta dira eta honela adierazi zaie
eginiko errekerimenduan.
Egindako kontratazioaren azken justifikazioa kontratazioa edota diruz lagundu daitekeen
gehieneko aldia amaitu denetik gehienez ere hilabete eta erdiko epean egingo da.
Beraz agiri hauek aurkezteko epea abuztuaren erdian amaitzen da.
11.artikuluan ere adierazten da dirulaguntzari dagokion ordainketa bakar bat egingo dela,
diruz lagundu daitekeen kontratazioa justifikatu eta onartu ondoren , gehienez ere hilabeteko
epean.
Eta kontuan harturik
•
•
•

•

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru-laguntzak arautzen dituena.
Diru-laguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008/07/01).
Usurbilgo Udaleko 2020-2022ko Diru-laguntzen Plan Estrategikoa.
Enplegua sustatu eta Auzolanberri IV programan dauden langabeak kontratatzeko
dirulaguntza 2022 (GAO, 2022/04/04).

Tokiko Gobernu Batzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehenengoa: Auzolanberri IV programan dauden langabeak kontratatzeko 3000 € tako dirulaguntza onartzea ondorengo eskatzaileari:



F15161067 IFK duen Gipuzkoaplak S Coop pequeña Andoaingo enpresari

Bigarrena: Ordainketa kontratazioa justifikatzeko falta zaizkien agiriak aurkeztu eta onartu
ondoren egingo da, ordainketa bakar batean eta beti ere gehienez ere hilabeteko epean.
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Hirugarrena:
Diru-laguntza
aurrekontu-partida
1.8000.480.231.03.07.2022 (AD 1367/2022).

honen

kargura

joango

da:

Laugarrena: Ebazpena Gipuzkoako Aldizkari ofizialean argitaratuko da , eta baita ere
Usurbilgo Udalaren webean
Bosgarrena: Ebazpena enpresa onuradunari jakinaraztea
Seigarrena: Kontu-hartzailetzari akordioaren berri ematea.
13.- PUNTAPAX KALEA 4 ETXEAN IGOGAILUA JARTZEKO UDAL BAIMENA EMATEA.
Esp. zk.: HZ.04/2022-0318
2022OHAN0017

VILLA MARIA JOSEFA (PUNTAPAX KALEA 4) ETXEKO JABEKIDEEN (IFK: H75165563)
ordezkaritzan diharduen IRATI ARZALLUS MOREA andereak, Puntapax kalea 4 etxean
igogailua jartzeko udal baimena eskatu du.
OBRAREN EZAUGARRIAK
Exekuzio materialeko aurrekontua:

Guztira: 80.122,12 €

Obrari dagozkion hobariak:

% 90 hobaria (Ordenantza Fiskalak, VII. Hobariak,
11.d artikulua) dira aplikagarriak.

Hondakinen Kudeaketarako
Azterlana:

Aurrekontua: 945,25 €
Fidantza (%120): 1.134,30 €

Eskaera aztertu ostean, udal arkitektoak, Carlos Arroita Martínez jaunak, 2022ko uztailaren
15ean ALDEKO txostena eman du.
Gauzak horrela, udal arkitektoaren txostena irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak aho
batez erabaki du:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: VILLA MARIA JOSEFA (PUNTAPAX KALEA 4) ETXEKO JABEKIDEEN
ordezkaritzan diharduen IRATI ARZALLUS MOREA andereari, Puntapax kalea 4 etxean
igogailua jartzeko udal baimena ematea, ondorengo baldintzapean:



Obrak hasi aurretik, Exekuzio Proiektua aurkeztu beharko da, udalaren
oniritzia jaso dezan. Exekuzio Proiektuak udal arkitektoak bere txostenean
ezarritako baldintzak beteko ditu, honakoak besteak beste:
–

Proiektuan 68/2000 Dekretuan ezarritako irisgarritasun irizpideak
betetzen direla justifikatu beharko da, ez praktikagarritasun-irizpideak. Hau

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel.: 943 371 951 • www.usurbil.eus
idazkaritza@usurbil.eus

–
–
–



da, 68/2000 Dekretuaren III. eranskinean ezarritako irisgarritasun baldintzak
bete beharko dira.
Igogailuaren kabinan eskudel jarraitu bat jarriko da, kabinaren barrualdea
90 +/- 5 cm-ko altueran inguratuta.
Exekuzio Proiektuan justifikatu egingo da argiztapenaren azalera 1 m²-koa eta
aireztapenarena 0,40 m²-koa, gutxienez.
Eraikuntzaren Kode Teknikoak Erabileraren segurtasuna eta irisgarritasunari
buruz ezartzen dituen baldintzak betetzen direla:
✗ EKT-DB-SUA 1eko 5. puntuan ezarritakoa bete beharko da.
✗ EKT-DB-SUA 1eko 3. puntuan ezarritakoa kontuan hartu beharko da.
✗ EKT-DB-SUA 1.3 puntuan ezarritakoa bete beharko da

Obrak hasi aurretik. 15 eguneko epean:

– Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa

hondakinen kudeaketaren balorazioa 945,25 eurotakoa da. 112/2012
Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120ko
fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin batean (1.134,30 €).
Fidantza itzularazteko, obrak amaitutakoan, haren itzultzea eskatu beharko da
hondakinen kudeaketa amaiera txostena aurkeztuz (112/2012 Dekretua 6.
artikulua). Orohar, bete beharko dira RD105/2008 eta 112/2012 Dekretua,
ezinbestean.
1.134,30 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu
korrontean sartuko da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza: HZ.04/20220318” jarriaz kontzeptuan.



Egindako obraren balioari dagozkion zergak ordaindu egingo dira; baita hesia,
karga-igogailua, aldamioa edo kontainerra ipintzeari dagozkionak ere,
horrelakorik jarriz gero.



Obrak gehienez ere 6 hilabeteko epean hasi beharko dira, emakidaren erabakia
jakinarazi eta biharamunetik hasita, eta gehienez ere urtebeteko epean bukatu.
Bestela lizentzia iraungi eginen da. Lanak eteteko gehieneko epea 6 hilabetekoa
izanen da, berariazko baimena izan ezean.



Obrak egiterakoan, aurkeztutako eskaeran esandakoa egin behar da.



Udalak edozein unetan ikuska lezake lanen nondik norakoa, proiektuari edo
onartutako eskaerari egokitu zaizkion jakiteko, baimenaren baldintzak bete diren
ikusteko, eta orokorrean, betetzea dagozkion ordenantza eta araudiak konplitu
dituen jakiteko, bestela legeak esandako neurriak hartuko dira. Esangura
horrekin, obretan beti eduki behar da udalak emandako baimenaren aldakia, eta
hala balegoke, proiektu teknikoarena.



Horrez gain, hauxe gogorarazi behar da: lizentzia eskatu duenak agindutakoa
betetzeko eta eraikitzaileari betebeharrak zeintzuk diren jakinarazteko
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erantzukizuna daukala, eraikitzailea edo obragilea baita bete ez diren aginduen
ordezko erantzulea.


Espaloian nahiz galtzadan, hau da, kalean, inoiz ezingo da zaborrik utzi, ezta
materialik edo beste inolako tresneriarik ere.



Kalean kontainerra jartzeko premia badago, horretarako dagokion baimena
eskuratu behar da, eta hau lan baimenaz aparte dagoen gauza bat dela zehazten
da. Kontainerren gainean esan beharra dagoena da, kontainerra ezin dela sekula
gainezka egon obrako materialez eta zaborrez, eta haren ingurua ere, beti garbi
eduki behar dela.



Fatxadatik materialak gora jaso edo behera jaisteko polea edo karga-igogailuren
bat jarri beharra egongo balitz, beharrezkoa den baimena eskatu behar da, eta
hau lan baimenaz aparte dagoen gauza bat dela zehazten da.



Lan baten ezartzea beharrezkoa den edozein aldamio mota, lan hori
eraikuntzaren kanpoaldean nahiz barrualdean izan, goialdean edo fatxadan
aurrez behar den lizentzi edo baimena eskatu beharko da, eta hau lan baimenaz
aparte dagoen gauza bat dela zehazten da.



Kalean lanik egin beharko balitz edo tresneriatza ipini beharra egon (konpresorea,
bolketea...) babes hesia jartzeko baimena eskatu behar da (lan baimenaz aparte
dagoen gauza bat dela zehazten da), hartuko duen luza-zabalera eta neurriak
zeintzuk izango diren aipatuz, eta eskaera horrekin batera, solairuaren plano bat
bidaliz, hesitza hori non jarriko den zehatz-mehatz azalduko duena.



Igogailua ezartzeko egin beharreko obra lanek, oro har, indarrean diren
Eraikuntzaren Kode Teknikoa, 20/1997 Legea irisgarritasuna sustatzeakoa,
68/2000 Dekretua hiri-inguruneen, espazioa publikoen, eraikinen eta informazio
eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak
onartzen dituena, Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioak eta
Irisgarritasun baldintzak hobetzeko udal ordenantza bete beharko ditu.



Suteen aurkako babeserako neurri orekatzaileak edo konpentsazaileak ezarri
beharko dira, proiektuan finkatu den bezala.



Soinu araudiari dagokionean, ezinbestean bete beharko da soinuen inguruan
indarrean dagoen araudia; zehazki 37/2003 Hotsaren Legea eta hura garatzen
duen 1367/2007 dekretua. Etxebizitza barnetan ezingo dira finkatutako soinu
baremo gehiengoak gainditu eta beharrezkoa balitz horretarako neurri/obra
gehigarriak hartu/egin beharko dira bai proiektuan eta baita obren egikaritzan.



Orohar indarrean den araudia bete beharko da. Orohar, bete beharko dira
indarrean den araudiak ezarritako baldintzak (AASS, irisgarritasun araudiak ,
EKT, Tentsio Baxuko Erreglamendua, Soinu araudia, … e.a.).
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Euskararen Udal Ordenantzaren 41. atalak dioenari jarraituta, obra garaian
beharrezko diren trafiko seinale eta iragarpenak euskaraz jarriko dira.



Behin obrak bukatu ostean, eta Lehen Erabilera baimena eskatuko da
ondorengo dokumentuz lagundurik:
-

-



Obra Amaierako planoak, likidazioa eta ziurtagiria, obra zuzendaritzak
izenpetuak eta dagokion Elkargo Profesionalak ikus-onetsiak; non ziurtatzen
den obra baimenaren baldintzak bete eta indarrean den araudiaren betetzea
bermatzen dela.
Obra amaierako argazkiak.
Igogailua funtzionamenduan jartzeko Industria sailaren ziurtagiria/baimena.
Obra baimenaren baldintzak betetzen direla Obra Zuzendaritzaren ziurtagiria.

Lege arau eta ordenantzen arabera, obra egiteko baimenak balioa
izatekotan, baimenduak bete beharreko baldintza orokorrak hauek dira:
Eraikuntzako Ordenantza orokorrak beteaz egingo da obra.
Obra egin bitartean inor kaltetuz gero, ezingo du baimenaz baliatu kalteen
erantzukizun zibila ekiditeko.
 Indarrean dauden lege eta ordenantzen araberako segurtasun neurriak
beteko dira.
 Baimena hau hirugarrengoen kalterik gabe eta jabetzaren salbuespenean
ematen da.



BIGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.
14.- SAN ESTEBAN KALEA 16 ETXEAN IGOGAILUA JARTZEKO UDAL BAIMENA
EMATEA.
Esp. zb.: HZ.04/2022-0296
2022OHAN0015

SAN ESTEBAN KALEA 16 ETXEKO JABEKIDEEN (IFK: H20337150) ordezkaritzan diharduen
MIGUEL ANGEL DELGADO CAMINERO jaunak, San Esteban kalea 16 etxean igogailua
jartzeko udal baimena eskatu du.
OBRAREN EZAUGARRIAK
Exekuzio materialeko aurrekontua:

Guztira: 161.155,22 €

Obrari dagozkion hobariak:

% 90 hobaria (Ordenantza Fiskalak, VII.
Hobariak, 11.d artikulua) dira aplikagarriak.

Hondakinen Kudeaketarako Azterlana:

Aurrekontua: 2.787,77 €
Fidantza (%120): 3.345,32 €
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Eskaera aztertu ostean, udal arkitektoak, Carlos Arroita Martínez jaunak, 2022ko uztailaren
14an ALDEKO txostena eman du.
Gauzak horrela, udal arkitektoaren txostena irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak aho
batez erabaki du:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: SAN ESTEBAN KALEA 16 ETXEKO JABEKIDEEN ordezkaritzan diharduen
MIGUEL ANGEL DELGADO CAMINERO jaunari, San Esteban kalea 16 etxean igogailua
jartzeko udal baimena ematea, ondorengo baldintzapean:


Obrak hasi aurretik. 15 eguneko epean:

o Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa
hondakinen kudeaketaren balorazioa 2.787,77 eurotakoa da. 112/2012
Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120ko
fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin batean (3.345,32 €).
Fidantza itzularazteko, obrak amaitutakoan, haren itzultzea eskatu beharko
da hondakinen kudeaketa amaiera txostena aurkeztuz (112/2012 Dekretua
6. artikulua). Orohar, bete beharko dira RD105/2008 eta 112/2012 Dekretua,
ezinbestean.
3.345,32 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu
korrontean sartuko da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza:
HZ.04/2022-0296” jarriaz kontzeptuan.


EARKI ARKITEKTOAK taldeko Elena Campo Herrero arkitektoak 2022ko
urtarrilean (EHAEO 2022-02-08) idatzitako Proiektuari egokiturik egingo dira
obrak, beti ere, jarraian aipatuko diren eta udal teknikariak bere txostenetan
ezarritako baldintzekin kontraesan batean sartu gabe.



Egindako obraren balioari dagozkion zergak ordaindu egingo dira; baita hesia,
karga-igogailua, aldamioa edo kontainerra ipintzeari dagozkionak ere,
horrelakorik jarriz gero.



Obrak gehienez ere 6 hilabeteko epean hasi beharko dira, emakidaren erabakia
jakinarazi eta biharamunetik hasita, eta gehienez ere urtebeteko epean bukatu.
Bestela lizentzia iraungi eginen da. Lanak eteteko gehieneko epea 6 hilabetekoa
izanen da, berariazko baimena izan ezean.



Obrak egiterakoan, aurkeztutako eskaeran esandakoa egin behar da.



Udalak edozein unetan ikuska lezake lanen nondik norakoa, proiektuari edo
onartutako eskaerari egokitu zaizkion jakiteko, baimenaren baldintzak bete diren
ikusteko, eta orokorrean, betetzea dagozkion ordenantza eta araudiak konplitu
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dituen jakiteko, bestela legeak esandako neurriak hartuko dira. Esangura
horrekin, obretan beti eduki behar da udalak emandako baimenaren aldakia, eta
hala balegoke, proiektu teknikoarena.


Horrez gain, hauxe gogorarazi behar da: lizentzia eskatu duenak agindutakoa
betetzeko eta eraikitzaileari betebeharrak zeintzuk diren jakinarazteko
erantzukizuna daukala, eraikitzailea edo obragilea baita bete ez diren aginduen
ordezko erantzulea.



Espaloian nahiz galtzadan, hau da, kalean, inoiz ezingo da zaborrik utzi, ezta
materialik edo beste inolako tresneriarik ere.



Kalean kontainerra jartzeko premia badago, horretarako dagokion baimena
eskuratu behar da, eta hau lan baimenaz aparte dagoen gauza bat dela zehazten
da. Kontainerren gainean esan beharra dagoena da, kontainerra ezin dela sekula
gainezka egon obrako materialez eta zaborrez, eta haren ingurua ere, beti garbi
eduki behar dela.



Fatxadatik materialak gora jaso edo behera jaisteko polea edo karga-igogailuren
bat jarri beharra egongo balitz, beharrezkoa den baimena eskatu behar da, eta
hau lan baimenaz aparte dagoen gauza bat dela zehazten da.



Lan baten ezartzea beharrezkoa den edozein aldamio mota, lan hori
eraikuntzaren kanpoaldean nahiz barrualdean izan, goialdean edo fatxadan
aurrez behar den lizentzi edo baimena eskatu beharko da, eta hau lan baimenaz
aparte dagoen gauza bat dela zehazten da.



Kalean lanik egin beharko balitz edo tresneriatza ipini beharra egon (konpresorea,
bolketea...) babes hesia jartzeko baimena eskatu behar da (lan baimenaz aparte
dagoen gauza bat dela zehazten da), hartuko duen luza-zabalera eta neurriak
zeintzuk izango diren aipatuz, eta eskaera horrekin batera, solairuaren plano bat
bidaliz, hesitza hori non jarriko den zehatz-mehatz azalduko duena.



Igogailua ezartzeko egin beharreko obra lanek, oro har, indarrean diren
Eraikuntzaren Kode Teknikoa, 20/1997 Legea irisgarritasuna sustatzeakoa,
68/2000 Dekretua hiri-inguruneen, espazioa publikoen, eraikinen eta informazio
eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak
onartzen dituena, Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioak eta
Irisgarritasun baldintzak hobetzeko udal ordenantza bete beharko ditu.



Suteen aurkako babeserako neurri orekatzaileak edo konpentsazaileak ezarri
beharko dira, proiektuan finkatu den bezala.



Soinu araudiari dagokionean, ezinbestean bete beharko da soinuen inguruan
indarrean dagoen araudia; zehazki 37/2003 Hotsaren Legea eta hura garatzen
duen 1367/2007 dekretua. Etxebizitza barnetan ezingo dira finkatutako soinu
baremo gehiengoak gainditu eta beharrezkoa balitz horretarako neurri/obra
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gehigarriak hartu/egin beharko dira bai proiektuan eta baita obren egikaritzan.



Orohar indarrean den araudia bete beharko da. Orohar, bete beharko dira
indarrean den araudiak ezarritako baldintzak (AASS, irisgarritasun araudiak ,
EKT, Tentsio Baxuko Erreglamendua, Soinu araudia, … e.a.).



Euskararen Udal Ordenantzaren 41. atalak dioenari jarraituta, obra garaian
beharrezko diren trafiko seinale eta iragarpenak euskaraz jarriko dira.



Behin obrak bukatu ostean, eta Lehen Erabilera baimena eskatuko da
ondorengo dokumentuz lagundurik:
-

-



Obra Amaierako planoak, likidazioa eta ziurtagiria, obra zuzendaritzak
izenpetuak eta dagokion Elkargo Profesionalak ikus-onetsiak; non ziurtatzen
den obra baimenaren baldintzak bete eta indarrean den araudiaren betetzea
bermatzen dela.
Obra amaierako argazkiak.
Igogailua funtzionamenduan jartzeko Industria sailaren ziurtagiria/baimena.
Obra baimenaren baldintzak betetzen direla Obra Zuzendaritzaren ziurtagiria.

Lege arau eta ordenantzen arabera, obra egiteko baimenak balioa
izatekotan, baimenduak bete beharreko baldintza orokorrak hauek dira:
Eraikuntzako Ordenantza orokorrak beteaz egingo da obra.
Obra egin bitartean inor kaltetuz gero, ezingo du baimenaz baliatu kalteen
erantzukizun zibila ekiditeko.
 Indarrean dauden lege eta ordenantzen araberako segurtasun neurriak
beteko dira.
 Baimena hau hirugarrengoen kalterik gabe eta jabetzaren salbuespenean
ematen da.



BIGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.
Eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzarraldia bukatutzat eman du, arratsaldeko
17:30k direnean. Eta aztertutakoa eta erabakitakoa jasota gera dadin akta hau jaso da,
alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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