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sarrera

Herritar lagun,

U rtebete egin du dagoeneko legegintzaldiak eta Udalberr i ren zen-

baki berri honen bidez udalgintza izan denaren berri ematera gatozki-

zue. Gai batzuk ezagunak edo eta zaharrak egingo zaizkizue agian,

baina azken urte honek eman dituen gai garrantzitsuenak bildu nahi

izan ditugu hemen.

H e rrigintza eta Euskal Herr i t a rroken artean ardura banaketarako

akordiorik lortu ez bagenuen ere, oinarri amankomun batzu jarri ge-

nizkion aurrean genuen lagegintzaldiari. Normala den moduan ez

gara gai guztietan ados jarri, baina bi taldeon ahalegina izan da kon-

tsentsuak lortzea eta horren ondorioz, aho batez hartu izan ditugu

erabaki asko. 

O n d o rengo orrietan ikusi ahal izango duzuen moduan, eskuart e a n

genituen egitasmoak amaitu eta epe motzean burutzea espero ditugun

p roiektu berriak lantzeko urtea izan da. Egunez egun landu beharko

ditugun proiektuak argia ikusiko badute.

Egun gutxi barru instituzio militarrekin ez kolaboratzeagatik jarr i

zaidan 6 hilabeteko zigorra bete beharko dut. Epe horretan ez dut Al-

kate izaerarik izango, baina Udaleko taldeon adostasunez, ofizialki ez

bada ere, alkate zereginak egiten jarraituko dut. 

Badugu zereginik, ea ataundar guztion ahalegin eta konpro m e z u a-

rekin gogoko dugun Ataun egiten jarraitzeko gai garen.

Aitor Auzmendi Asurabarrena

Alkatea

✒✒
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sakonean
Udalaren osaketa

169 milioi pezeta 2000rako

Herri Antzokia ireki da

6 hilabeteko zigorra alkateari

San Gregorio elkargunea

Alde zaharraren eraberritzea

Erreka bideraketak amaitu dira

Herriko mendiak: Lau urterako egitasmoa

Arrondotik San Gregoriora saneamendua

P resoen eskubideen defentsan Ataungo Udala

% 0,7 garapen egitasmoetarako

Ataun Udalbiltzan

Baserri bideak ormigoituz

Zerbitzu ezberdinen kontratazioak 

San Gregorion aparkaleku berria eta
Lauztierrekarako bidea eraldatuta

Udal zerbitzuak Zelaietan
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U
rtebete pasatu bada ere, gero z-

tik Udalberririk argitaratu ez

denez, gogoratu dezagun

Udala nola osatu zen.

1999ko maiatzaren 28an eginiko

hauteskundeetan 5 zinegotziko or-

dezkaritza lortu zuen Herr i g i n t z a k

570 botoz eta 4 zinegotzikoa Euskal

H e rr i t a rrokek 566 botoz. Aitor

Auzmendi Asurabarrena, Jexux Goi-

koetxea Etxeberria, Jaione Mun-

duate Mujika, Iñaki Eskisabel Zuru-

tuza eta Santi Etxeberria Goikoetxea

dira Herrigintzako zinegotzi hauta-

tuak eta Aitor Aldasoro Sukia, Lur-

des Etxeberria Arrese, Oihana Mun-

duate Dorro n s o ro eta Joxe Mari

Barandiaran Begiristain dira Euskal

H e rr i t a rrokeko zinegotzi hautatuak.

1999ko uztailaren 3an eginiko

U d a l b a t z a ren Osoko Bilkuran, aho

batez Aitor Auzmendi Asurabarre n a

izan zen Alkate aukeratua.

1999ko uztailaren 29an egin zen

Osoko Bilkuran  bost Batzorde  era-

tzea erabaki zen aho batez, baina

H e rrigintza eta Euskal Herr i t a rro-

ken artean ardura banaketari dago-

kion akordiorik ez lortu izanare n

ondorioz, ardurak Herr i g i n t z a k o

zinegotzien esku ge lditu z ire n

modu honetan:

1. Udal baliabideen antolaketa

eta kudeaketarako batzordea.

ARDURADUNA: Aitor Auzmendi

2. Hirigintza batzordea.

ARDURADUNA: Iñaki Eskisabel

3. Gizar te zerbitzu eta Osasun 

B a t z o rd e a .

ARDURADUNA: Jaione Munduate

4. Mendiko Batzordea.

ARDURADUNA: Jexux Goikoetxea

5. Kultura, Kirola eta Turismo 

Batzordea.

ARDURADUNA: Santi Etxeberria.

H o rrez gain, Alkateorde Iñaki Es-

ki sabel izendatu zen eta Udalaz

gaindiko beste erakundeetarako or-

dezkariak ere aukeratu ziren.

•
BOST

BATZORDETAN

ERATU ZEN

UDALA

•

▼

1999KO UZTAILAREN 3KO UDALBATZAREN OSOKO BILKURA
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KAPITULUA IZENDAPENA PEZETAK

U
dal Osoko Bilkurak, 1999 urtea amaitu aurretik egindako azken batzarraldian, has-

tera zihoan 2000. urterako aurrekontua onartu zuen. Bilkura hau abenduare n

30ean egin zen. 

Onartutako aurrekontuaren kapitulukako laburpena ondorengo hau da:

GASTUAK

A) Eragiketa ar runtak

1 Pertsonala 28.001.466

2 Ondasun arrunt eta zerbitzuak 54.861.000

3 Finantza gastuak 1.371.323

4 Transferentzi arruntak 10.816.500

B) Kapital eragiketak

6 Inbertsio errealak 63.925.000

7 Kapital-transferentziak 4.257.439

9 Finantza pasiboak 6.458.880

GASTUAK GUZTIRA 169.691.608

SARRERAK

A) Eragiketa ar runtak

1 Zuzeneko zergak 18.514.508

2 Zeharkako zergak 1.800.000

3 Tasak eta bestelako sarrerak 21.980.000

4 Transferentzi arruntak 97.880.000

5 Ondare sarrerak 9.442.100

B) Kapital-eragiketak

7 Kapital transferentziak 3.575.000

9 Finantza pasiboak 16.500.000

SARRERAK GUZTIRA 169.691.608

Ekitaldi honetan inbertsioen atala ia 64 milioietakoa da, hau da, aurrekontu arrunta-

ren % 42,7a eta aurrekontu osoaren % 37,6a.

•
64 MILIOI PEZETA

AURREIKUSI DIRA

INBERTSIOETARAKO

•
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Ataungo Udalak  bere diru - s a rre r a

a rruntetatik inbertsioetara zuzendu

ditzaken diruak ia 44 milioi dira.

Hauezaz gain, Diputaziotik 3 milioi

t ́ e rdiko diru-laguntza jasotzea aurr i-

kusten da. Guzti hauek nahikoa ez

eta, diru sarrera eta gastuak berd i n-

tzeko 16 milioi t´erdiko mailegua es-

katzea aurrikusten da baita ere.

Ondorengo lerroetan atalez-atal ze-

hazten da 2000. urteko aurrekontua:

1.1. Pertsonala (28.001.466):

Udal langileen soldatak eta hauen

g i z a rte segurantzaren ord a i n k e t a k

daude atal honetan aurrekusita. Ohi-

koak 6 langile izan arren, lan berezie-

tarako kontratatzen diren langileen

soldatak ere hemen sartzen dira.

1.2. Ondasun arruntak eta

zerbitzuak (54.861.000):

Atal zabala da hau. Hemen sart z e n

dira Udal eraikuntza eta gainerati-

koen kontserbazio, mantenimendu

eta artapenak, eta hauen funtziona-

menduak sortzen dituen ohiko gas-

tuak, energia elektrikoa eta aseguruak

adibidez. Baita Udalak ematen dituen

hainbat zerbitzuren kostua ere. Hona

hemen adibide batzuk:

Bide publikoen mantenimendu

eta kontserbazioa (Baserrietako

bideena barne) ..............5.000.000

Ur sarea eta saneamenduare n

kontserbazio eta manteni-

m e n d u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 . 5 0 0 . 0 0 0

Udaletxea, Atseden-Toki, Eskola,

Mediku-etxeak, hilerriak, 

Auzoeta Udal kiroldegia,

Zelai frontoia eta Erroipe 

aterpearen kontserbazio 

eta mantenimendua ........2.600.000

Makineria, instalazioak eta 

t re s n e r i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 7 5 . 0 0 0

Ekipamendu informatikoa ..900.000

Bulegorako materiala ......1.500.000

Liburutegirako erosketak....525.000

Udaletxea, Atseden-Toki, 

Eskola, Mediku-etxeak, hilerriak, 

Liburutegia eta San Gregorio 

Elkargunea, Auzoeta Udal 

kiroldegia, Zelai frontoia eta

Erroipe aterperako 

hornidurak(argi indarra, 

gasoila ...) ......................3.560.000

Herri argiteriaren energia 

elektrikoa ........................2.650.000

Ur Kontsorzioari deposituetatik 

irtetzen den uraren arabera 

ordaindu beharrekoa ......3.850.000

Udaletxea, Eskola, Osasun-

-etxeak, eta Auzoeta Udal 

kiroldegiaren telefono eta 

posta zerbitzuak..............2.077.000

Aseguroak ......................1.215.000

Harrera ofizialak ................500.000

Udalberri aldizkaria............540.000

Gastu juridikoak ................450.000

Herriko festa ezberdinak 6.315.000

Garbiketa zerbitzuak: 

Udaletxea, Mediku etxeak, 

Eskola, Zelai frontoia, 

komun publikoak ... ........5.244.000

Zabor bilketa zerbitzua 

(Sasieta) ..........................6.300.000

Hirigintza mailako azterketa 

etalan teknikoak ..............2.900.000

Tributuen gestioagatik Foru 

Aldundiari eta A.T.R.ri ......700.000

Gestoria, itzulpen eta antzeko 

zerbitzu batzuk ..................450.000

Beharrean daudenei etxez-

-etxeko laguntza..............2.600.000

Aldi baterako lan 

kontratazioak ....................400.000

•
AIA AUZOAK

BERE ALKARTEA

IZANGO DU

•

•
ARRONDOTIK

SANGREGORIO-
RAINO

ERAMANGO DA

UR ZIKINEN

HODIA

•
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Auzoeta Udal kiroldegiaren

ustiaketa..........................1.800.000

Udal langileen dieta eta 

kilometraia ........................350.000

Alderdiei dirulaguntzak eta 

zinegotzien dieta eta km. 1.100.000

Z e rrenda luzeegia ez egitearre n ,

p a rtida batzuk aipatu gabe gelditu

dira eta beste batzuk elkarrekin batu

ditugu.

1.3. Finantza gastuak

(1.371.323):

A u rreko urteetatik datozen eta or-

daintzen ari garen kredituei dagoz-

kien interesei buruzkoa da diru izen-

dapen hau. Iazkoa baino txikiagoa

da.

1.4. Tr a n s f e r entzia arr u n t a k

( 1 0 . 8 1 6 . 5 0 0 ) :

Instituzio, elkarte eta pertsona ez-

b e rdinei ekimen jakin batzuk aurre r a

eraman ahal izateko luzatzen zaiz-

kien diru ordain eta laguntzak sar-

tzen dira atal honetan:

Enerio-Aralar 

Mankomunitatea................235.000

Eudel ..................................50.000

Goieki................................965.000

Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzua, 

Emergentziazko laguntzak: 

beharrak dituzten familiei, 

eta abar ..........................2.000.000

Jubilatuen ekintzetarako ....887.500

Kultur eta kirol 

ekintzetarako ..................3.240.000

Eskolaz kanpoko kirolaren 

dinamizatzailea ..................400.000

Bestelako gizarte zerbitzuak 

(0,7 ekimena, Gurutze Gorria,

Odol-emaileak, Seaska, 

Nafarroa Oinez e.a...)......1.109.000

GOIMEN ......................1.750.000

1.6. Inbertsioak (63.925.000):

O n d o rengo hauek dira atal hone-

tan 2000rako aurrikusi diren inber-

tsioak:

Herri-Argiteriaren 

hobekuntza.................... 2.000.000

Ur-hornidura sarearen 

hobekuntza ....................2.000.000

Baserri bideak ................ 3.000.000

Arrondotik Sangregoriora 

saneamendu kolektorea 16.000.000

Enkauzamendu lanak ......2.000.000

Mataderi zaharra bota eta 

ingurua egokitu ............ 2.000.000

San Gregorioko 

Elkargunea......................8.175.000

Aiako Elkartea ................5.500.000

Zinema antzokiaren 

ekipamendua ................10.000.000

Planeamendua: AA. SS.en 

aldaketa puntuala ............3.000.000

Agauntza errekaren kalkulu 

hidraulikoaeta ondorengo 

proiektuak ......................5.000.000

Paskual Iturri inguruaren 

antolaketarako proiektua 2.000.000

Joxemiel Barandiaran 

interpretazio zentrua...... 3.000.000

Herri basoetan inbertsioak 250.000

1.7. Kapital transferentziak

(4.257.439):

Atal honetan, inbertsio jakin ba-

tzuk egin ahal izateko beste institu-

zio batzuei zuzentzen zaizkien la-

guntzak (Atauni dagokion diru

ordaina) sartzen dira:

PAT (Eskola irakasleei apoioa) 

dela eta Ordiziako Udalari....65.000

Azpiegitura hidraulikoen

kanona dela eta  Ur 

Konsorzioari ..................3.320.000

•
HERRI

ANTZOKIAREN

EKIPAMENDU-
RAKO 10

MILIOI JARRI

DIRA

•

•
SANGREGO-

RIOKO

ELKARGUNEA-
REN OBRA

AMAITZEKO 8
MILIO INGURU

JARRI DIRA

•
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Goierriko Lanbide Eskolako 

inbertsioetarako Goierriko

Herrien Ekintza 

Fundazioari........................872.439

1.8. Finantza pasiboak

(6.458.880):

A u rrez aipatu dugu Udala ord a i n-

tzen ari den kredituen interesei aurre

egiteko atala. Atal hau aldiz, kre d i t u

horiei dagokien amortizazioa or-

daintzeko da, aurtengoan 6.458.880

pezeta aurrikusi dira horretarako.

2.1. Zuzeneko zergak

(18.514.508):

Atal honetan sartzen diren zerg a k

eta beraien bitartez 2000n jasotzea

espero ditugun diru kopuruak ondo-

rengo hauek dira:

Landalurren gaineko zerga

(kontribuzioa)....................985.680

Hirilurren gaineko zerga 

(kontribuzioa) ................5.928.828

Trakzio mekaniko eta 

ibilgailuen gaineko zerga 9.500.000

Hiri lurren balio gehitzearen 

gaineko zerga ....................100.000

Ekonomi iharduera gaineko 

zerga ..............................2.000.000

2.2. Zeharkako zergak

(1.800.000):

Zeharkako zergetan, ekimen ez-

b e rdinak aurrera eramateagatik or-

daindu beharreko zergak aurrikusten

dira. Ataungo kasuan, "Eraikuntza,

instalazio eta obren gaineko zerg a "

b a k a rrik daukagu, eta konzeptu ho-

netan miloia eta zort z i rehun mila

pezetako diru sarrera aurrikusi da.

2.3. Tasak eta bestelako sarrerak

(21.980.000):

Atal honetan, zerbitzu ezberdinen-

gatik herritarrok ordaindu beharreko

tasak sartzen dira nagusiki, eta ho-

rrez gain Udalak izan ohi dituen

beste sarrera batzuk ere bai, Iber-

d rola eta Telekomunikazio eragileak

( Telefonica, Euskaltel) egiten dituz-

tenak adibidez. Hona hemen kanti-

taterik nagusienak:

Zabor bilketa tasa............6.400.000

Estolderia tasa ................2.750.000

Udal hilerri tasa ..............1.500.000

Hirigintza baimenak ..........750.000

Udal ur-hornidura ..........8.500.000

Udal kiroldegia ..................430.000

Iberdrola............................650.000

Telekomunikazioa ..............500.000

2.4. Transferentzia arruntak

(97.880.000):

H e rr i t a rrok ordaintzen di tugun

hainbat zerga ez ditu Udalak jaso-

tzen, Foru Ondasunak baizik, eta ja-

sotako zerga horietatik Foru Aldun-

diak zati bat udalei zuzentzen die,

hori delarik Udalaren sarrerarik ga-

rrantzitsuena. Horrez gain atal ho-

netan sartzen dira ekimen berezieta-

rako Udalak beste instituzioetatik

jasotzen dituen dirulaguntzak ere .

Hona hemen garrantzitsuenak ema-

learen arabera sailkatuta:

Estatuak

Itundu gabeko zergetako 

partaidetza ........................215.000

INEM: Enplegu sustape-

nerako programa................800.000

Eusko Jaurlaritzak

Bake-Epaitegirako laguntza 165.000

Liburutegirako laguntza ....190.000

Gipuzkoako Foru Aldundiak

Itundutako tributuetako 

partaidetza ....................92.000.000

Gizarte laguntzailea 

kontratatzeko..................1.600.000

•
AGAUNTZA

ERREKARI

BURUZKO

KALKULU

HIDRAULIKOA

ETA HONEN

ONDORIOKO

PROIEKTUA

IDATZIKO DIRA

•
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Etxez-etxeko laguntza 

programa burutzeko ......1.200.000

Emergentzizko laguntza 

kanpainarako ....................700.000

Kulturaren dinamizaziorako ..........

100.000

Eskolaz kanpoko kirola 

dinamizatzeko ..................150.000

Jubilatuentzako laguntza ..400.000

Besteak

Etxez-etxeko zerbiztua 

jasotzen dutenak ..............250.000

Irabazizko xederik gabeko 

erakundeenak....................100.000

Bestelakoak ........................10.000

2.5. Ondare sarrerak

(9.442.100):

Hemen hiru alor bereiz ditzakegu:

Lehenik, Udalak dituen diruak eman

ditzaketen interesak. Bigarren, Uda-

l a ren jabetzakoak diren baina beste

batzuk erabiltzen dituzten ondasu-

nen alokerak (errentak). Eta hiru g a-

rren, baso aprobetxamenduetatik ja-

sotzen dena. Hona hemen 2000rako

aurrikusitakoa:

Gordailuen interesak ......1.000.000

Alokerak (errentak) ............12.100

Atseden-Tokiko kanona ....180.000

Baso aprobetxamenduak 8.250.000

2.7. Kapital transferentziak

(3.575.000):

Atal honetan, Udalak egin asmo

dituen hainbat inbertsio (irt e e ren 6.

atalean aurrikusiak) egin ahal izateko

beste instituzioetatik jasotzen ditu-

gun dirulaguntzak sar tzen dira.

2000 urterako GOIMENen bidez

jasotzea espero den diru - l a g u n t z a-

ren aurrikuspena egin da soil-soilik.

2.9. Finantza pasiboak

(16.500.000):

A u rrekontu honen gastu eta diru -

s a rrerak berdintzeko 16.500.000

pesetako mailegua eskatzea aurrikusi

da. Dena den, esan behar da Udal

honen borondatea eta nahia mailegu

h o rtara jo beharrik ez izatea dela,

h o rretarako aurrikusitako gastuak

m u rrizten eta urtean zehar sarre r a

b e rriak egon daitezen kudeaketa

ahalegin berezia eginez. Dena den

eta hala eta guztiz ere mailegu hori

gauzatu beharra izan beharko balitz,

U d a l a ren finantza zama %6koa

izango litzatekela, eta hau Foru

Arauak ezartzen duen %25eko mu-

gatik oso azpitik dago. 

•
16 MILIOIKO

MAILEGU BAT

AURRIKUSI DA

INBERTSIOEI

AURRE

EGITEKO

•

•

ARAU SUBSIDIARIOEN

ALDAKETA PUNTUALA ETA

BERRIKUSKAKETA

OROKORRARI EKIN NAHI

ZAIO AURTENGO URTEAN

•

•

URTERO BEZALA DIRU ZATI

GARRANTZITSU BAT

ERABILIKO DA BASERRI

BIDEETARAKO

•
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M
a i a t z a ren 14ean ireki zi-

tuen ateak Ataungo Herr i

Antzokiak. Bert a r a t u t a k o

h e rr i t a rrok ikusi izan genuen mo-

duan, mota ezberdinetako ekintzak

b u rutu ahal izango dira bertan: zine

emanaldi, bideo proiekzio, antzerki,

kantaldi, bertso saio, hitzaldi  eta

abar luze bat.

272 eserleku dituen areto honek

80 metro karratu inguruko eskena-

toki zabal bat du, alboan art i s t e n t z a t

aldagelak eta kanpotik zuzenean es-

kenatokira ematen duen karg a / d e s-

k a rgarako ate bat duelarik.

Aipatzekoa da teknikoki osatzeko

egin den ahalegina. Zine pro i e k t o re a

b i g a rren eskukoa izan arren erabil-

pen gutxi jasandakoa da eta Asturia-

sen erosi da. Soinu eta argiztapen al-

detik jaialdi eta antzerkiak egiteko

gutxiengo materiala bertan da. Ar-

giztapenerako hiru barra elektrifikatu

eta motorizatu jarri dira mota ezber-

dinetako fokoz hornituta. Kortina al-

detik ere antzoki batek behar dituen

gutxiengo “patak” eta teloia jarr i

d i r a .

U d a l a ren aginduz Edurne Aperr i-

bai, Jesus Mari Berasategi eta Carlos

Callejo arkitektoek egin zuten

p roiektua. Gero obra-lanak Trati en-

t re p resari adjudikatu zizkion Udalak

eta mobiliarioa berriz, Udalak berak

zuzenean erosi die entre p resa ezber-

dinei, merkeago izateko ahaleginean.

Oraindik likidapena egiteko badago

e re, guztira 80 milioi pezeta inguru

kostatu da Herri Antzokia. Esan

baita ere, Gipuzkoako Foru Aldun-

diak 10 milioiko dirulagunza agin-

dua diola Udalari ekimen honeta-

r a k o .

Alkateak inaugurazio egunean esan

zuen moduan, Don Franzisko zenak

“El Gran Caruso” filmeaz Ataunen

egin zuzen lehen zine pro i e k z i o a k

badu segida izateko aukerarik.  

•
272

ESERLEKU ETA

ESKENATOKI

ZABAL BAT

DITU

•

•
EKIPAMENDU

TEKNIKOAN

AHALEGIN

HANDIA EGIN

DA

•

OTSOA DANTZA

TALDEA

INAUGURAZIO

EGUNEAN
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J
akina da Ataungo Udalak institu-

zio militarrekin ez kolaboratzeko

aho batez hartua duen erabakia.

U rt e z - u rte, Espainiako ejerzitoak sol-

daduska egiteko adina duten herr i k o

gazteen zerrenda eskatu ohi dio alka-

teari, eta honek zerrenda hori ez diela

eskuratuko esanaz erantzun izan du

beti, aipatutako erabakian oinarr i t u t a .

Nahiz eta instituzio militarrek infor-

mazio hori beste bide batzuetatik lort u

dezaketen, beraiekin ez kolaboratu

izana jasan ezinda, auzitara eraman zu-

ten Aitor Auzmendi alkatea. 

“Laguntza ukatzea” delituaren sala-

ketapean, lehenengo epaiketa 1999ko

o t s a i l a ren 4ean izan zen Donostian.

1996ean, 1979.ean jaiotako gazteen

z e rrenda ez bidali izana zen delitua,

eta fiskalak 3 hilabetez egunero 500

pezetako ixunaren ordainketa eta 6 hi-

labetez ardura publikoan aritzeko de-

b e k u a ren zigorra eskatu zuen. Epai-

leak zigor hori bera ezarri zion

alkateari eta aurkeztutako erre k u rt s o a

e re onartu ez zenez, zigor hori bete-

tzera behartuta dago orain.

2000ko uztailaren 1ean hasiko da

z i g o rra betetzen. Alkateak eginiko es-

kaera kontutan hartzen badu epaileak,
zigorra bi zatitan beteko du, uztailetik

irailera eta urt a rriletik martxora. 2 za-

titan egitea onartuko ez balu epaileak,

uztailetik abendura bitartean bete be-

harko du.

Hau nahikoa ez bal itz, 2000ko

maiatzaren 18an bigarren epaiketa bat

izan zuen Aitorrek.  Oraingoan,
1997an 1981. urtean jaiotako Ataungo

gazteen zerrenda ez bidaltzeagatik. Fis-

kalak 4 hilabetez egunero 500 pezetako

i x u n a ren ordainketa eta urtebetez ar-

dura publikoan aritzeko debekuaren zi-
g o rra eskatu zuen. 

A u z m e n d i rekin batera, epaiketan

izan ziren Udaleko zinegotzi guztiak,

eta Aitor Aldasorok Euskal Herritarro-
ken izenean eta Iñaki Eskisabelek He-

rr i g i n t z a renean, Alkatearen jarre r a re-

kin bat egiten zutela agertu zioten

epaileari. Idazkaria den Serafin Jakak

aldiz, instituzio militarrek inform a z i o
hori beste bide batetik lortzen dutela

eta Udaletxean Alkatearen jarre r a re-

kiko kexarik ez dela izan azaldu zuen.

A i t o rrek aurreko epaiketako arg u d i o e i

eutsi zien, eredu militarrean oinarritu-
tako heziketa alde batera utziz, giza

baloreetan oinarritutako gazteen hezi-

keta helburu dutela gogoraziz epaile-

ari. Pello Barandiaran herritar aboka-

tua arduratu zen defentsa lanetaz,
fiskalaren argudioak zalantzan jarri eta

alkatea errugabe zela aldarr i k a t u z .

Epaiketa amaitu eta gero, sententzia-

ren zai da orain alkatea.

AITOR

AUZMEDI
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A
uzoak zituen behar ezber-

dineei erantzun ahal iza-

teko San Gregorioko es-

kola zaharrak birmoldatzeari ekin

zion Udalak eta aurre r a n t z e a n

San Gregorio elkargunea bezala

ezagutuko den eraikin eraberr i-

tuak 1999ko abenduaren 19an

i reki zituen ateak.

U d a l a ren aginduz Jose Antonio

F e rnandez arkitektoak egin zuen

p roiektua, eta lehiaketa publikoa

egin ondoren obra-lanak Trati en-

t re p resari adjudiktu zitzaizkion.

Lan hauen kostua 30.133.768 pe-

zetakoa izan da, horrez gain mo-

biliarioan 3 milioi pezeta inbert i t u

d i re l a r i k .

A rtadi elkarteari lehen erabil-

tzen zituen gelak bere horre t a n

utzita, ondorengo aukera hauek

eskaintzen ditu elkargune honek:

INAGURAZIO EKITALDIA

•

AUZORAKO ZERBITZU EZBERDINAK

ERATU DIRA BERTAN

•
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Mediku kontsultategia, senda-

gile eta erizainarentzatz gela bana,

biltegi txiki bat eta itxaron gelare-

k i n .

75 lagunentzako areto bat, hi-

tzaldi, proiekzio, bilera e.a. egi-

teko. Hemen kokatu da Joxemiel

Barandiaran eta Euskal Mitologia-

ren inguruan Udalaren aginduz

Diapolan etxeak eginiko diapo-

rama eta bertan da ikusgai.

Erakusgela zabal bat eta hau-

rrentzako jolas gela.

E l k a rte ezberdinek erabili ahal

izateko 5 bulego txiki, bilera gela

amankomun batekin .  Bulego

hauek erabili ahal izateko hitzar-

menak sinatu ditu Udalak Erbia,

A rtadi eta Murkondo elkart e e k i n .

•
ELKARTE EZBERDINEKIN HITZARMENAK

SINATU DIRA GELA BATZUK ERABILI AHAL

IZATEKO

•

•
33 MILIO

IINBERTITU DIRA

•

LURDES SENDAGILEA KONSULTATEGI BERRIAN

ARETO NAGUSIA
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A
rtzubitik Bikario-Etxera bi-

t a rteko etxeen egoerak kez-

katurik eta Ataunen etxebizi-

tzak eraikitzen jarr a i t z e k o

ahaleginean, gune hori aztert z e a r i

ekin zion Udalak. Arau Subsidiarioe-

tan  (44, 45 eta 46. atalak) aurre i k u-

sita zegoen moduan gaurdaino ez da

ezer egin hor eta aurrerantzean ere

modu horretan garatzeko zailtasunak

begibistakoak ziren. 

Hori ikusita lur-jabeei dei egin eta

gune hori berrantolatzeko Plan Be-

rezi bat egitea proposatu zien Uda-

lak. Beti ere gauza bat kontutan

izanda: Arau Subsidiarioek gune ho-

rretan 33 etxebizitza aurreikusten zi-

tuzten eta Plan Berezian hori ez alda-

tzeko konpro m e z u a rekin,  leku

h o rretarako etxebizitza kopuru han-

dia izan arren, hori aldatzeko lurr a-

ren balioa jaistea suposatuko luke eta.

L u r-jabeen oniritziarekin alde zaha-

rr a ren Barne-eraldakuntzarako Plan

B e rezia egiteari ekin zion Udalak.

Etxebizitza kopuruak baldintzatu

du nagusiki gune horren antolaketa,

baina kontutan izanik auzoaren erd i-

gunea dela, etxe horiek izan dezake-

ten itxura bereziki zaindu da. Adi-

bide moduan esan, erreka aldetik 4

pisu izango badituzte ere, palza alde-

tik errepide ondoan hiru eta erre k a

•
ALDE ZAHARRA

BERRANTOLATZE

KO PLAN

BEREZI BAT

EGIN ETA

ONARTU DU

UDALAK

•

GOIKALDETIK

IKUSITA
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ondoan 2 izango dituztela. Aipatze-

koa da baita ere, Altzanipeko zubi

e rtzetik errepidera eta hemendik Ar-

tzubi ertzera, arkupe bat aurre i k u s i

dela oinezkoen pasabiderako.

1999ko irailaren 22an udaletxean

a t a u n d a rrei aurkeztu zitzaien egi-

tasmo hau. Lehenik Planaren Aurre-

rapena 30 egunez, eta ondoren Pla-

n a ren azken agiria 15 egunez

j e n d a u rrean egon ziren herr i t a rre k

p roposamen eta iradokizunak egin

zitzaten. Proposamen bat jaso zen

eta hura kontutan hartuta 1999ko

a z a ro a ren 17an Udalbatzak behin-

behineko onarpena eman zion Plan

B e rezi honi eta Gipuzkoako Foru

Aldundira bidali zuen honek behin-

betiko onarpena eman ziezaion eta

F o ru Aldundiak horrela egin zuen

2000ko otsailean.

Gune horren antolamendua on-

doko plano hauetan agertzen den mo-

duan gelditu da. Eta planoetan baka-

rrik gelditu ez dadin Udalak ekimen

hau bultzatzeko ahaleginean jarr a i-

tzen du. Horretarako mart x o a re n

13an  Bipartzelaketa Espedienteari

hasera ematea erabaki zen, jabe ba-

koitzak gune bakoitzean dituen on-

dasunak izendatu eta horren arabera

dagozkion onura eta zamak zehazte-

arren.

Ez da derr i g o rrezkoa 33 etxebitzi-

tzak batera eraikitzea, Plan honetan

eraikuntza 2 zatitan egitea posible

dela esaten da, Artzubi eta Angulune

d i ren tokian 10 etxebizitzako eraikin

bat eta hortik plazara bitartean 23ko

beste bat. 

•
ERDIGUNEA

DELA

KONTUTAN

IZANIK ITXURA

BEREZIKI

ZAINDU DA

•

•
BERTAKO

JABEEN

ONIRITZIAREKIN

EMAN DITU

PAUSOAK

UDALAK

•

GAUR EGUNGO ETA PROPOSATUTAKO EGOERA GAINJARRITA PLAZA ALDETIK IKUSITA

ERREKA ALDETIK IKUSITA

ERREPIDE ALDETIK IKUSITA
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•
LAN HAUEK

90 MILIOI

KOSTATU DIRA

ETA %75A

EUSKO

JAURLARITZAK

ETA % 25A

FORU

ALDUNDIAK

ORDAINDU DUTE

•

A
u rrez Udalberri bidez jaki-

nerazi eta dagoeneko ikusi

e re egin duzuen moduan,

bai Iztatorren eta baita San Gre g o-

rion ere uholde arriskuak kentzearre n

e rreka bideraketa lanak egin dira. 

Iztatorko kasuan, lehenik Aitzar-

terako errepide azpitik, gero Iztator

B e rri azpitik eta azkenik erre p i d e

n a g u s i a ren azpitik pasatzen zen Ai-

t z a rte erreka. Pasabide hauek sor-

tzen zizkioten eragozpenez gain,

Agauntza erre k a rekin zuen elkar-

tzea oso perpendikularra zen, eta

ondorioz, Agauntza errekako urak

igotzean, Aitzarteko uren irt e e r a

oztopatuta suertatzen zen. Arr a z o i

horiek Iztatorren uholde arr i s k u a

gehitzen zuten. Orain bi erreken ar-

teko elkarguneak lehen baino an-

gelu hobea du eta errepide azpiko

pasabidea egokiagoa da, eta ondo-

rioz uholde arriskua nabarmen gu-

txitu da.

San Gregorioko kasuan, Agauntza

e rrekak ez zuen behar den moduko

kurba, kurba izan ordez ia-ia angelu

zuzen bat osatzen zuen ur- b i d e a k .

H o rren ondorioz, urak normala baino

gehiago igotzen ziren kurba horre n

a u rretik eta auzoan uholde arr i s k u a

gehitzen zuen. Orain egin den bidera-

k e t a rekin arrisku hori gutxitu egin da,

u r-bideak biraketa hobea du eta.

1998ko udazkenean sinatu zuen

Ataungo Udalak Eusko Jaurlaritza-

rekin bideraketa hauek buru t z e k o

konbenioa. 1998ko abenduan

Eusko Jaurlaritzak Constru c c i o n e s

SAN

GREGORION

ERREKA

BIDERATU DEN

GUNEA
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A m e n a b a r-i adjudikatu zizkion lan

hauek eta 2000ko martxoan eman zire n

amaitutzat. Amaierako ikustapena egi-

ten Ataunen izan ziren Eusko Jaurlari-

tzako Alvaro Amann Garraio eta Herr i-

lan Sailburua, Antonio Aiz Sailbu-

ru o rdea eta Jon Buesa Uren Zuzenda-

ria, herriko Udal ordezkariekin batera.

Lan hauek 90.038.392 pezeta kos-

tatu dira eta Eusko Jaurlaritzak or-

daindu du %75a eta Udalak % 25a.

U d a l a ren gain gelditu den %25 hori

o rdaintzeko eskaera zuzendu zion

Udalbatzak Gipuzkoako Foru Al-

dundiari.  22.509.598 pezetatik

9.315.166 pezeta ordaintzeko kon-

p romezua hartua du Foru Aldundiak

eta gaineratiko 13.194.432 pezetak

e re aurrerantzean ordaintzen ahale-

ginduko dela jakinerazi dio Udalari.

•
UHOLDE ARRISKUA

NABARMEN JAITSI DA

IÑAKI ESKISABEL (ATZEKALDEAN), JON BUESA, ALKATEA, ALVARO AMANN, JULIO ARRIBAS ETA ALBERTO GONZALEZ

IZTATORREN AITZARTE ERREKA BIDERATZE LANETAN



18

IX.Zbkia / 2000•VI•29

•
AURTENGO

NEGUAN

ATXURIPEAN

24.000 PINU

INSIGNIS

ALDATU DIRA

•

H
e rriko mendien antola-

mendua eta ekimen ezber-

dinen garapena Gipuzko-

ako Foru Aldundiarekin elkarlanean

darama Udalak. Zentzu honetan,

Udal eta Foru Aldundiko ord e z k a-

riek egoki ikusi zuten 4 urt e r a k o

Ataungo mendietan egin beharre k o

ekimenak zehaztuko zituen  plan bat

egitea. Maiatzaren 16ean, Julian

Unanua eta Iñaki Ausanek, Foru Al-

dundiko Mendi Zuzendariak eta

Teknikariak, plan honen lehen zirr i-

borroa aurkeztu zuten udaletxean.

Alde batetik 1998an Ataungo

Udalak onartutako Pagadien anto-

lamendu planarekin aurrera jarr a i-

tzea proposatzen da. Plan honen

b e rri eman zuen Udalberrik bere

garaian. Gai honi dagokionean

esan, lehen egitekoa Maru m e n d i n

a u rreikusita zegoela,  eta atera be-

h a rreko pagoak behin markatu eta

g e ro,  subastara deitu zuela Udalak.

Bi deialditan eskaintzarik gabe gel-

ditu eta gero, 6.225.000 pezetatan

adjudikatu zion egur hau Udalba-

tzak Pedro Txapartegi Urbietari.

Kontutan izanik lehen aldiz subas-

tara atera zenean 11 milioi pezetako

p rezioa zuela eta gero 6 milioietan

adjudikatu dela, begibistakoa da pa-

g o a ren salmenta ez dela erre z a .

Planean aurreikusitako moduan,

M a rumendikoa eta gero Agauntza

mendiko pagadian A3 gunean, Idia-

zabalgo mugan, eskuhartuko da,

ATXURIPEA
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pago batzuk moztu eta itxiturak

e g i n a z .

Aldaketak egin berri ditugun

mendietan garbiketak egiten jarr a i-

tuko da eta galdutako landare a k

utzitako hutsuneak betetzen.

Epe motzera Muski aldean ditu-

gun bi pinudi ateratzea pro p o s a t z e n

da. Egoera txarrean eta pinu kaxka-

rra duen 2’4 Ha-koa bata, aurt e n

b e rtan aterako litzatekeena. Eta 14

Ha ingurukoa bestea, bi zatitan

2002 eta 2003. urtetan aterako li-

tzatekeena. Planak, pinudi hauek

atera ondoren berriz mendi horiek

landatzea aurreikusten du.

Landaketei dagokionean, 1999an

Atxuripean pinudia atera zen tokian

aurtengo neguan 24.000 pinu insig-

nis aldatu dira, honek Foru Aldun-

diak bere gain har tu duen

5.400.000 pezetako kostua izan

duelarik. 

A i t z a r teri dagokionean, 70 Ha

abeto douglas, beste 70 Ha larizio

eta 76 Ha alerze ditugun mendietan

a rgiketa eta garbiketarako mozketak

egitea proposatzen da basoek iraba-

zian jarrai dezaten.

Pistei dagokionean, ondore n g o

hobekuntza hauek aurreikusten dira:

a u rten Muskiko bidea egokitu, Ai-

t z a rteko pistetan 4 urteetan zehar

hobekuntzak, guztira ia 20 milioiko

a u rre k o n t u a rekin eta Agauntza men-

dian kilometrot inguruko pista berr i

bat ire k i .

Plan honen arabera, 4 urteetan 50

milioi pezeta inguru inbertituko li-

tuzke Foru Aldundiak Ataunen eta

Udalak herriko mendietatik 60 mi-

lioi inguru jaso ahal izango ditu.

Plan hau, plan ireki bat da eta la-

nerako ardatza izango bada ere, al-

daketak izan ditzake ezustekoak eta

p remiazko beharrak sortzen dire n

einean. Bestalde, Foru Aldundiak

i n b e rtitu beharreko diruak aurre i-

kuspen bat besterik ez dira, urt e z -

u rte onartuko dituzten aurre k o n-

tuek ahalbideratuko baitute hori.

Eta Udalak jaso dezakena egurr a k

egin dezaken pre z i o a ren baitan

d a g o .

Plan hau entzun eta gero, 15 egu-

neko epe bat ireki zen, Udaleko

talde ezberdinek aztertu eta egoki

ikusiz gero planean sartzeko pro p o-

samen berriak egiteko.

•
PAGADIEN

ANTOLAMENDU

PLANAREKIN

JARRAITUKO DA

•

•
4 URTERAKO

PLAN BAT

ADOSTU NAHI DU

UDALAK FORU

ALDUNDIAREKIN

•

AITZARTE

MENDIA
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S
an Gregorio auzoan Agauntza

e rre k a ren bideraketa egin ahal

izateko, Olaldeko etxebizitzek

zuten potzu-beltza txikitu behar

izan zen eta proiektuan beste berr i

bat egitea zegoen aurreikusita.

Potzu beltz berri bat egiten hasi

o rdez, Udalaren nahia zen, San Gre-

gorioko saneamenduari behin betiko

i rtenbide bat ematea. Gipuzkoako

saneamendu planean 2006. urt e t i k

a u rrera auzo horretarako depuradora

autonomo txiki bat egitea aurre i k u s i a

dago, Gipuzkoa mailan lehentasun

gehiagoko zereginak bai bait daude.

Beraz ez zen lehentasunezko egi-

tasmo bat Udalak nahi zuena.

Egoera ikusita, Eusko Jaurlaritza

eta Gipuzkoako Ur Kontsorz i o a r i

ahalegin berezi bat egin zezaten es-

katu zien Udalak. 

Orain arte Arrondora bitartean ze-

goen saneamendua egina, honek lo-

tura zuzena duelarik Goierrirako Le-

g o rretan egingo den depurado-

r a rekin. Saneamendu planean San

G regoriorako aurreikusitako depura-

dora autonomoa alde batera utzi, eta

San Gregoriotik Arrondora bitart e a n

sanemandua egiteko proiektu berr i

bat egin zuen Injelan etxeak Udala-

ren eskariz. Ondoren Eusko Jaurlari-

tza eta Ur Kontsorzioari aurkeztu zi-

tzaien eta eskatutako ahalegina

egiteko prestutasuna agertu zuten.

32 milioi inguruko aurrekontua zu-

ten obra-lan hauek Eusko Jaurlari-

tzak adjudikatu zizkion erreka bide-

raketak egiten ari zen Amenabar

e n t re p resari, eta ordainketa Eusko

Jaurlaritza, Ur- K o n t s o rtzio eta Uda-

l a ren gain joango da.

San Gregorio eta Arrondo bitar-

tean tuboa sartu ahal izateko lur- s a i l

ugaritatik pasa behar izan da. Udalak

b e re garaian lur-jabeei hori bai-

mendu zezaten eskatu zien, eta aipa-

tzekoa da lur-jabe guztiek inolako

d i ru - o rdainik jaso gabe lagatu dituz-

tela beraien lurrak tuboa pasatu ahal

izateko. Hori bai, lanak egin ahal iza-

teko bota behar izan diren zuhaitzen

balioa ordaindu zaie jabeei. Udala

behin eta berriz eskertua agertu izan

da lur-jabeek izan duten jarre r a re k i n .

•
2006RAKO

AURRIKUSIA

EGON ARREN 6
URTE AURREZ

EGIN AHAL IZAN

DA

•

SAN

GREGORIOTIK

BEHERA TUBOAK

SARTU DIREN

ZELAIAK
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A
u rreko legegintzaldiko eki-

menekin jarraituz, pre s o e n

egoera mahai gainean izan

du Udalbatzak eta ondorengo hauek

izan dira onartu diren adierazpen eta

aldarrikapenak:

1999ko iraialren 29an egin zuen

Udalbatzak ohiko gaiak aztert z e k o

lehen Osoko Bilkura, eta bertan on-

d o rengo adierazpen hau onartu zen

aho batez:

Euskal presoen eskubideen aldeko

Ataungo Udalaren  adierazpena

A t a u n d a rrok eta baita euskal gizar-

teak ere, erakunde ezberdinen eska-

riz eta herri mobilizazioen bitart e z ,

euskal presoen eskubideak erre s p e-

tatu daitezen aldarrikatzen dihar-

dugu behin eta berriz. Gaur oraindik

eskabide hori Espainiar Gobern u a k

aintzakotzat hartu ez duenez, berr i ro

e re euskal presoei legeak onart z e n

dizkien eta oinarrizkoak diren giza

eskubideak errespeta diezazkietela

eskatzen dugu.  Eskubide hauek za-

p a l t z e a ren arduradun den einean

g u re gaitzespen eta salaketarik gogo-

rrena zuzentzen diogu, ez baitago

espetxeratuen eskubideak zapaltzeko

a rrazoi politiko baliozkorik. 

H e rri honen normalizazioa lort z e k o ,

ezinbestekoa izango da giza eskubideak

eta herri bezala ditugunak erre s p e t a-

tzea, eta Ataungo Udalak aldarr i k a p e n

eta ahalegin horretan jarraituko du.

1999ko abenduaren 30ean egi-

niko Osoko Bilkuran Karlos Ioldi

p reso herr i t a rrak bizi duen egoera

izan zen bereziki aztertu zena eta

o n d o rengo hau, aho batez onart u

zen adierazpena:

Presoen eskubideen aldeko

aldarrikapenean, Karlos Ioldi

Mujikaren baldintzapeko

askatasun eskaera

Udalbatza honek euskal pre s o e n

eskubideen alde eginiko adierazpen

eta aldarrikapen guztiak berre s t e n

ditu gaurkoan eta bereziki Karlos

Ioldi Mujika bizitzen ari den ego-

era salatu nahi du, Euskal Herr i t i k

kanpo espetxeratuta eta zigorr a re n

3/4ak duela 3 urte beteta baitago

h e rritar preso hau. Legeak onar-

tzen dizkion eskubideetan oinarr i-

tuta bere baldintzapeko askatasuna

eskatzen du eta horrela jakinera-

ziko dio Kartzelako zuzendari, Es-

painiako Gobernuko Barne Minis-

teritza, Eusko Jaurlaritzako Giza

Eskubideen Batzorde eta Justizia

a rd u r a d u n e i .

Eta adierazpen hau aldarr i k a t z e a-

rren, Udalbatza honek bat egiten du

1999ko abenduaren 31an, iluntzeko

8retarako, San Martingo plazan pre-

soen eskubideen alde Baterak deitu

duen kontzentrazioarekin eta herr i-

t a rrei bertan parte hartzeko gonbi-

tea luzatuko die.
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I
az milioi bat eta hogeita lau

mila (1.024.000,) pezeta bide-

ratu zituen Ataungo Udalak

Hirugarren Munduko herrialdeen ga-

rapenera bideratutako proiektuak fi-

nantzatzera, urt e ro udal aurre k o n-

tuan horretarako izendatzen duen

kontutik.

Laguntza hau -baita ere 0,7 eki-

mena izenez ezagutzen dena- bana-

tzeko egindako deialdiari erantzunez

erakunde ez-gubernamentalek bidali-

tako sei proiektu jaso ziren Udale-

txean eta proiektu guztiak laguntza

jaso ahal izateko modukoak bazire n

e re, azkenean dirua hiru pro i e k t u re n

ANGOLAKO

HAURRAK
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artean banatzea erabaki zen. Lagun-

tza jaso zuten proiektuak honako

hauek dira:

Angolako haurren elikadurarako.

Luandako Precol auzoan (An-

gola) 0tik 6 urte bitarteko 60 hau-

rren elikadurarako behar dituzten

elikagaiez osatzea zen INTER-

MON erakunde ez-gubern a -

mentalak aurkeztu zuen pro i e k t u a-

ren helburu nagusia. Baita ere ber-

tako erakundeen heziketa elikadu-

ran, garbitasunean eta oinarr i z k o

h e z i k e t a n .

P roiektu hau aurrera eraman ahal

izateko, erakunde honek 1.743.000,-

pezetako aurrekontua aurrikusi zuen

eta Ataungo Udaletik 341.333,-

pta.ko diru-laguntza jaso zuen.

Kubako hospital pediatriko

batetarako.

MEDICUS MUNDI erakunde

e z - g u b e rnamentalak Kubako San

Miguel del Padrón udalerriko "La

Balear" pediatrikoaren egokitzape-

nerako 1.600.000,- pta.ko aurre-

kontua zuen proiektua aurkeztu

zuen. Proiektu honekin ekipamendu

b e rria jartzeaz gain, gela batzuk be-

rregokitu nahi ziren eta onura jasoko

luketenak 125.000 haur izango lira-

teke.

P roiektu honek Ataungo Udala-

rengandik jasotako diru - l a g u n t z a

341.333,- pta.takoa izan zen.

Hondurasen edateko uraren

kanalizaziorako.

Jutiapan (Honduras) edateko ura

kanalizatzea zen SERSO SAN VIA-

TOR erakunde ez-gubern a m e n t a l a k

aurkeztutako pro i e k t u a ren xedea.

P roiektuan adierazten zenez, hau-

rren heriotz tasa izugarria da inguru

hauetan eta honen arrazoietako bat

edateko urik ez izatearena da.

P ro i e k t u a ren aurre k o n t u a

2.419.681,- pta.takoa zen eta bere

b u ru t z e a rekin 23.482 biztanle suer-

tatuko lirateke onuradun.

Ataungo Udalak proiektu honi

emandako dirulaguntza 341.333,-

pta.takoa izan zen.

Eta iazkoak hauek izan bazire n ,

a u rtengoari buruz esan, 2000. ur-

teko aurrekontuan 1.024.000,-

pta.ko zenbatekoa dagoela izenda-

tuta erakunde ez-gubern a m e n t a l e n

eskutik hiru g a rren munduko gara-

penerako proiektuak finantzatzen

laguntzeko eta proiektuak aurkez-

tuak izan daitezen deialdia egina

d a g o e l a .

•

1.024.000 PEZETA

BANATU DIRA

3 PROIEKTUREN

ARTEAN

•

•

DEIALDIRA

SEI PROIEKTU

AURKEZTU ZIREN

•
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•
ATAUNGO

UDALAK

1999KO

ABENDUAREN

30EAN

UDALBILTZAKO

PARTAIDE IZATEA

ERABAKI ZUEN

•

E
uskal Herriko 21 alkatek dei-

tuta 660 alkate eta zinegotzi

bildu ziren Iruñean 1999ko

o t s a i l a ren 6ean.  Horien art e a n

Ataungo Udalaren ordezkaritza ere

han izan zen.

I ruñean Lapurdi, Zuberoa, Nafa-

rroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako

alkate eta zinegotziak bildu ziren eta

bilkura horren helburua, bert a n

egindako aldarrikapenean adierazten

zen bezala, marko juridiko-politiko

ezberdinetatik abiatuta sei herrialde-

etako euskaldunen harremanak legi-

timoki bultzatu eta udal izaeran oi-

n a r ritutako euskal instituzio

nazionala eraikitzeko nahia adieraz-

tea zen.

B e rtaratutako guztiek aho batez

onartuta finkatu ziren Iruñean sortu

asmo zen erakunde nazionalare n

h e l b u ru eta egitekoak, honako

hauek direlarik:

1.- Euskal Herria nazio bat dela al-

darrikatzea.

2.- Euskal Herriaren egituraketa po-

litikoa eraikitzeari laguntza ema-

tea. Euskal Herriaren nazio erai-

kuntza bultzatzea  pro z e s u

dinamiko eta demokratiko gisa

u l e rturik eta euskal herritar guz-

tien erabakimen eta part e h a rt z e

askean oinarriturik. 

3 . - Erakunde iraunkorra izateko

a s m o a rekin jaio da; boro n d a-

EUSKAL

HERRIKO

UDALERRIEN

BILTZARRA

1999-II-6
IRUÑEAN
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teak pilatu eta batzeko sort u a

da eta ez du, ordea, beste era-

kunde batean bihurtzeko asmo-

rik. Izan ere, erakundea nazio

e s p a rrukoa denez, Euskal He-

rriko antolakuntza instituzional

zein politikoa egituratzen sort u

b e h a rreko azterketa eta ezta-

baidak bultzatuko ditu, dina-

mika politikoarekin bat eginez.

4 . - H e rrialde guztietako udalerr i e n

a rteko harremanak eraikitzen la-

guntzea. Erakundea zabalik

dago Euskal Herriko erkidego

naturalean bere jarduera gara-

tzen duen hautetsi guztientzat,

politika, kultur, soziologi eta

ekonomi erkidego gisa defini-

tzen gaituzten lan eta lankidetza

e s p a rru guztien inguruko ekin-

tza bateratua ahalbideratuz. Es-

p a rruok ondokoak dira, besteak

beste: hizkuntza, kultura, kiro l a ,

i n g u ru g i roa, lurr a l d e a ren anto-

laketa, ekonomi garapena, ongi-

zatea,... Lehendabiziz, Euskal

H e rriari buruzko diagnostiko

o i n a rrizkoa egingo litzateke: ge-

roago, nazio eraikuntzare n

arazo eta erronka erkideei modu

bateratu eta homogeneoan

egingo litzaieke aurre, eta pro-

posamen zehatzak beste esparru

instituzional batzuei, gizarte 

mugimenduei, erakundeei, ...

bideratuko litzaizkieke.

5.- N a z i o a rtean, Euskal Herria na-

zio berezkoa eta desberd i n d u a

dela adieraztea, baita Euskal He-

rriak nazio gisa jardun nahi duela

E u ropako geroko egituraketan

eta instituzioetan ere.

10 kideko batzorde bat aukeratu

zen baita ere Iruñean helburu eta

egiteko horiek aurrera eramango zi-

tuen erakundearen prestaketa lanak

burutu zitzaten.

B a t z o rde horrek deituta 1800 al-

kate eta zinegotzi bildu ziren Bilbon

1999ko irailaren 18an. Bilera horre-

tan ondorengo lau erabakiak hart u

ziren:

1.- Udal oinarria duen erakunde na-

zionala sortzen da.

2.- Euskal Herriko Udal eta Udal

Hautetsien Biltzarra da bere izen

osoa baina erabilgarriago izan

dadin eta nahasketak ekiditeko

U D A L B I LTZA bezala ezagutu,

erabili eta aldarrikatuko da.

3.- Bost lantalde sortzea erabakitzen

da:

3.1 Euskal Herr i a ren naziota-

suna garatuko duen taldea.

3.2 Euskal Herr i a ren oinarr i z k o

diagnostikoa egingo duen

taldea.

3.3 Euskal Herria nazio bat dela

n a z i o a rtean isladatzeko lan-

taldea.

3.4 Euskal Herr i a ren barne egi-

turaketa instituzionala az-

t e r tu eta eztabaidatuko

duen taldea.

3 . 5 E r a k u n d e a ren beraren barn e

antolamendu eta funtziona-

menduaz arduratuko den

lantaldea.

4.- B a t z o rde iraunkor berriko 15

kide izendatu eta onartzen dira

batzarrean.

Azkenik esan, Ataungo Udalak,

1999ko abenduaren 30ean egindako

ez-ohiko Osoko Bilkuran, Udalbil-

tzan parte izatea erabaki zuela.

•

ATAUNGO

ORDEZKARITZAK

UDALBILTZAREN

SORRERAKO

BATZARRETAN

PARTE HARTU

ZUEN

•
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G
ipuzkoako Foru Aldundia-

rekin batera urt e z - u rte he-

rriko baserri bideak orm i-

goitzen jarraitzen du Udalak.

1999.ean ondorengo lan hauek

egin ziren:

Uelaraingo bidean, Aldarreta gai-

netik Azaola Zaharrera doan bidea

o rmigoitu zen, lehendik gainerati-

koa eginda zegoelarik. Lan hauek

6.449.409 pezeta kostatu dira, Goi-

menek 4.816.248 pezetako diru l a-

guntza eman duelarik.

A rratinetik Igartzate baserr i r a

i reki zen bide berria ormigoitu da

5.675.402 pezetako kostuare k i n ,

Goimenek 3.344.875 pezetako la-

guntza eman duelarik.

B o rd a g a z t e l u b e rriko bideguru-

tzetik Sorozabal baserrira doan bi-

dea ormigoitu da, luizi bat dela eta

kunetak egin gabe gelditu badira

ere. 2.842.500 pezeta inbertitu dira

Goimenen 2.133.404 pezetako la-

guntzarekin.

Ertzillegiko bidegurutzetik Beda-

marako bidea ormigoitu da

2.578.339 pezetako kostuare k i n ,

1.693.974 pezetako laguntza jaso

delarik.

Ormigoitzeaz gain, bide gehiene-

tan kunetak ere egokitu dira. Asti-

garragatik Dorronsorako bideguru-

tzera lehendik ormigoituta egon

a rren kunetak egin gabe gelditu zi-

ren eta pasa den urtean egin ziren.

Zeregin hauetarako Udalak 2 ofi-

zial jartzen ditu eta gaineratiko es-

kulana baserritar eta lur-jabeek  egi-

ten dute.

2000. urterako diru l a g u n t z a k

jaso ahal izateko Goimenen eskae-

rak aurkezteko epea abenduare n

31an bukatzen zela eta, Udalak

Ataunen ormigoitzeko gelditzen

d i ren baserri bideen inbentario bat

egin zuen, bakoitzaren aurre k o n-

tua zehaztuz. Oraindik ia 4 kilome-

t ro gelditzen zaizkigu orm i g o i-IGARTZATE BASERRIA
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tzeko eta honen aurrekontua 40 mi-

lioikoa da.

O n d o rengo hau da Udalbatzak

a b e n d u a ren 30ean egindako Osoko

Bilkuran onartuta Goimeni zuzen-

dutako eskaera zerrenda:

B a s e rri bideei dagokionean, Aiz-

tondo, Aiaugaldetxiki, Lizarru s t i ,

A rmuño, Iturbe, Muñota, Bord a-

gaztelu, Bord a g a z t e l u b e rri, Aldakio

eta Barandiaran berrirako bideak.

Aiztondoko kasuan, azaroan lehenik

eta otsailean ondoren, bertan bizi

d i ren bi familiei pro i e k t u a re k i k o

adostasuna, lur lagapena eta zego-

kien aportazio ekonomikoa egin ze-

zaten eskutitza zuzendu zien Udalak

ormigoitze lanekin hasi aurreko bal-

dintza moduan, eta ez du Udalak

baiezko erantzunik jaso. Baserri bide

hauez gain, Aranberri artegira bitar-

teko bidea ormigoitzeko pro i e k t u a

ere aurkeztu da.

O rmigoitzeak alde batera utzita,

U rrutsumendi, Iturtxo, Olatza eta

Amundaraingo bidean eskoilerak

daude egin beharrean eta hauek ere

aurkeztu dira.  Eta lehendik orm i-

goituta baina oraindik kunetak egi-

teko dauden ia 14 kilometroak ere

aurkeztu diren bezala. 

Jakin bazekien Udalak egitasmo

hauek denak egiteko ez ziotela diru-

laguntzik emango, baina garr a n t z i-

txua izan da premien zerrenda gaur-

kotua izatea eta hauen kostua

zehaztea. Hala ere, Udalak espero

baino laguntza txikiagoa jasoko da

a u rtengoan, ondorengo hauek izan

d i relarik onartu diren pro i e k t u a k :

Urrutxumendi eta Iturtxorako bide-

etako eskoilerak eta Aranberri art e-

girako bidea ormigoitzea. 

•

2000RAKO 3

PROIEKTUETARAKO

LAGUNTZA AGINDU DU

GOIMENEK

•

•
1999AN

18 MILIOI

INBERTITU ZIREN

•

SOROZABAL BASERRIA
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•
AT S E D E N T O K I K O

TA B E R N A MA I T E

GO I K O E T X E A R E N

A R D U R A P E A N

G E L D I T U D A

•

L
ehendik indarrean ziren kon-

tratu batzuk bukatzear zire l a

eta, hainbat zerbitzu lehia-

keta publikora atera zituen Udalak

o t s a i l a ren 2an egindako Osoko Bil-

kuran, eta ondoren jasotako eskain-

tzak aztertu eta gero adjudikatu ere

bai.

Auzoeta Udal Kiroldegia

Auzoeta Udal Kiroldegiaz ard u r a-

tzeko bi eskaintza jaso zituen Uda-

lak: Ikoi eta Patxi Urre s t a r a z u re n a .

Biak aztertu ondoren eta baldintza

pleguan zehaztutako erizpideen ara-

bera, Udalbatzak aho batez Patxi

U rrestarazuri adjudikatzea erabaki

zuen. 2 urterako, eta 4ra luzatzeko

a u k e r a rekin sinatu du Udalak bera-

rekin kontratoa, hileko 75.276 pe-

zeta ordaintzeko, erreserben %90

berarentzat izateko eta Udalak eska-

tutako ikastaro bakoitzagatik orduko

2.515 pezeta ordaintzeko konpro-

mezuarekin.

Atseden toki

Atseden tokiko tabern a ren ustiape-

nerako eskaintza bakarra jaso zuen

Udalak, gaurdaino zerbiztu horre n

emale den Maite Goikoetxeare n a .

Eskaintzak eskatutako baldintzak be-

tetzen zituela kontutan izanik, Uda-

lak aho batez berari adjudikatzea era-

baki zuen. Berarekin sinatu den kon-

t r a t u a ren arabera hileko 17 mila pe-

zeta ordainduko dizkio Udalari.

Etxez-etxeko laguntza zerbitzua

B e h a rrean dauden herr i t a rrei la-

guntza eskaini ahal izateko entre p re s a

bat kontratatzea zen helburua. Gaur

egun 8 ataundarrek jasotzen dute

zerbitzu hau beraien etxean eta zere-

gin horretan Lending entre p re s a re n

bidez 4 langile aritzen dira. Orainar-

tean indarrean zen kontratoaren ara-

bera, Udalak orduko 1.462 pezeta

o rdaintzen zituen. Oraingo deialdia

egin zenean, Goierriko beste herr i e-

tako prezioekin media egin eta 1.788

pezeta orduko jarri zuen gehienezko

p rezio moduan Udalak baldintza ple-

guan. Lending izan zen dokumenta-

zio guztia aurkeztu zuen entre p re s a

b a k a rra, eta bere eskaintzak eskatu-

tako baldintzak betetzen zituenez,

•
UDAL ASEGUROAK

AXA ETXEAREKIN

KONTRATATU DIRA

•
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berari adjudikatu zitzaion. Berak es-

k a i n i t a k o a ren arabera orduko pre z i o a

1.649 pezetatan finkatuta gelditu da

sinatu den kontratoan.

Udal aseguroak

Udalak bere aseguro poliza berritu

asmoz baldintza plegua onartu eta

eskaintzak eskatu zizkien horre t a n

aritzen diren herritarrei. Axa aseguro

etxeak bakarrik aurkeztu zuen es-

kaintza eta hau aztertu ondoren udal

a s e g u roak berarekin kontratatzea

erabaki zuen Udalbatzak maiatzaren

3an. Lau aseguro ezberdin egin dira:

1.- Udal eraikin eta hauetan den

edukinari dagokiona. 2.- Erantzuki-

zun zibilari dagokiona. 3.- Ibilgai-

luari dagokiona. 4.- Zinegotziek eu-

ren zereginetan izan ditzaketen

istripuei dagokiena. Aseguro hauen

t ruke, urteko 1.261.203 pezeta or-

dainduko ditu Udalak. 

•
AUZOETA UDAL

KIROLDEGIAREN USTIAKETA

PATXI URRESTARAZURI

ADJUDIKATU ZAIO

•

•
ETXEZ-ETXEKO LAGUNTZA

ZERBITZUA LENDING

ENTREPRESAREN BIDEZ

EMANGO DA

•

AUZOETA UDAL KIROLDEGIA
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•
ET X E B I Z I T Z A K

E G I N A H A L I Z AT E K O

E G I N D I R A

L A N H A U E K

•

S
an Gregorion aparkaleku za-

h a rrean etxebizitzak egin

ahal izateko, ezinbestekoa

zen Lauztierrekara doan bidea eral-

datzea eta aparkaleku berri bat ego-

kitzea. Zentzu honetan, egitasmo

hauei zegozkien proiektuak egin zi-

tzan eskatu zion Udalak Injelan en-

t re p resari eta ondoren lehiaketa pu-

blikora atera zituen bi obra- lan

hauek. Bi proiektu hauek errepidea-

APARKALEKU BERRIA
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rekin lotura zuzena dutenez, Gipuz-

koako Foru Aldundiko Errepide Zu-

zendaritzak ezarritako erizpideen ara-

bera egin behar izan ziren.

Sutegi aurrean aparkaleku berr i a

egiteko lanak Manuel Echaideri adju-

dikatu zitzaizkion. Proiektua, obra-

lanak eta zuzendaritza 17.739.971

pezeta kostatu dira.

L a u z t i e rrekarako bidea eraldatzeko

lanak aldiz, Coprisa entrepresari adju-

dikatu zitzaizkion. Lan hauen proiek-

tua, gauzatzea eta zuzendaritza

2.614.291 pezeta kostatu dira.

Modu honetan posible egin da San

Gregorion etxebizitzak egiten hastea,

Udalak Jesus Mari Galparsoro re k i n

hitzartuta zuen moduan. 

•
GUZTIRA

20
MILIOIKO

KOSTUA

IZAN DU

EKIMEN

HONEK

•

LAUZTIERREKARAKO

BIDEA
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Z
elaieta etxearen eraikuntzare-

kin batera, hainbat udal zerbi-

tzu eman ahal izateko guneak

eratu dira bert a n .

Eusko Jaurlaritzarekin hitzart u t a

zegoen garaje sarrera eta Herri An-

tzokia bitarteko gelak Udalari laga-

tzea. Hor kokatu da posta zerbitzua

eta beste gela, ikastaro eta antzekoak

egiteko egokitu da.

Goikaldean berriz, Udalak 175

m e t ro karratu erosi eta Liburu t e g i a

eta Mediku Konsultategia kokatzeko

eratu ditu. 

E rosketa Azse entre p resari egin

zion Udalak eta egokitze lanak ere

berari adjudikatu zitzaizkion, oro-

tara 33.897.599 pezeta inbertitu di-

relarik.

Joxe Arratibel ataundar idazleak ja-

rri zuen Liburutegian lehen liburu a ,

berak idatzitako bat, hain zuzen ere .

G e roztik irekiak dituzte ateak bai li-

b u rutegi eta baita gaineratikoek ere .

Aipatzekoa da liburutegiak izan duen

gorakada leku aldaketaren ondorioz.

Esan daiteke, mailegu zerbitzua bi-

koiztu egin dela. 

•
LIBURUTEGIAREN ERABILERAK GORAKADA

NABARMENA IZAN DU LEKU ALDAKETAREN

ONDORIOZ

•

•
34 MILIOI INBERTITU DITU UDALAK GELA

HAUEK EROSI ETA EGOKITZEN
•

KONTSULTATEGIKO PRAKTIKANTEAREN GELA

JOXE

ARRATIBEL

LEHEN

LIBURUA

UZTEN
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bi hitzetan
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U
rte asko pasa ditugu urt e z - u rt e

biztanle kopurua beheraka ge-

nuela. 2000.  urtean aldiz,

1999.ean baino 3 lagun gehiago gara Atau-

nen. 1999ko urt a rr i l a ren 1ean 1.553 ginen

eta 2000ko urt a rr i l a ren 1ean 1.556. San

M a rtinen bat gutxiago, San Gregorion 9

gehiago eta Aian 5 gutxiago.

1999an 16 izan dira jaiotakoak eta 17

hildakoak. Bestalde, 48 izan dira beste uda-

l e rri batetik etorriak eta 44 beste udalerr i

batetara joanak..

Honela gaude auzoz-auzo banatuta:

San Martinen 1.014

Helbarrena 636

Astigarraga 74

Arrondo 88

Arin auzoa 35

Otadi aldea 27

Suki aldea 35

Otamots aldea 30

Aitzarte aldea 52

Ustatxo aldea 37

San Gregorio 406

Erdigunea 198

Ergoiena 100

Lauztierreka 43

Murkondo aldea 34

Urrutxu mendi 31

Aia 136

AIA AUZOA
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J
oxemiel Barandiaran eskola eta Auzo-

eta Udal Kiroldegiak potzu beltz bana

zituzten sortzen ziren ur zikinak bil-

tzeko. Hauek, noizean behin kamioi bere z i

bidez hustu eta ur zikinak depuradora bate-

tara eramaten ziren.  Asigarragatik Arrondora

bitartean espaloiak egitean, Iztatortik Arron-

dora saneamendurako tuboa sartu zen, be-

raz, orain egoki ikusi da eskola eta kiro l d e-

giko potzu beltzak ezabatu eta ur zikinak sa-

neamendu tubo nagusira sartzea. Herr i k o

igeltsari ezberdinei aurrekontuak eskatu on-

d o ren, Koldo Kerejetari adjudikatu zitzaiz-

kion lan hauek ikasturtea hasi aurretik egin

zitzan eta 1.475.419 pezetako kostua izan

dute.

B
e h a rrak agintzen duen hei-

nean hiru auzoetako hile-

rriak nitxoz osatzen ari da

Udala. Aiako hilerrian 18 nitxo

b e rri eta San Martingoan 36 egin

z i ren pasa zen udan. San Mar-

tingo kasuan 30 nitxo txiki ere

egin ziren, gorputz err a u s t u e n-

tzat. Eskeintza ezberdinak aztert u

eta gero, obra-lanak Constru c c i o-

nes Uzturperi agindu zitzaizkion

eta 5.164.668 pezetako kostea

izan dute.
AIAKO HILERRIA
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rterokoa bihurtu den lehiaketa honetan, ondorengo hauek izan ziren sarituak

joan den urtean:

•  Lehen saria (60.000 pezeta) Jexux Etxeberriarentzat izan zen, “San Gregorioko

eliza”  argazkiarengatik.

• Bigarren saria (25.000 pezeta) Ander Goro s t i z u rentzat izan zen, “Herr i b i d e a ”

argazkiarengatik.

• Hirugarren saria (15.000 pezeta) Joxe Begiristainentzat izan zen, “San Martingo

eliza” argazkiarengatik.

Aurkeztutako argazki guztiekin erakusketa bat egin zen udaletxean eta lehe-

nengo bi sarituekin postalak argitaratu zire n .

JEXUX

ETXEBERRIAREN

ARGAZKI

IRABAZLEA
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Elkarte eta ekintzak Agindutakoa Ordaindutakoa

Eate abesbatza

Hitzarmena 120.000 120.000

Otsoak dantza taldea

Hitzarmena 100.000 100.000

Ataun kirol elkartea

Areto futbola 509.231 509.231

Mendi astea. Ibilaldi neurtua 63.654 63.654

Pelota eta pala txapelketak 4.291 4.291

Pelota talde federatua 117.652 117.652

Ataungo VI. Futbito txapelketa 5.722 5.722

Artadi kultur elkartea

Aste kulturala 128.857 0

Joxemiel Barandiaran Murkondo k. e

VI. urtemuga zikloa 128.857 128.857

Haurkide elkartea

Kabalgata 40.052 40.052

Zinema saioak 8.225 2.264

Ihauteriak 7.867 0

Bazko asteko tailerrak 8.136 0

Jolasak 10.847 0

Atsedentoki elkartea

Jokuak 123.276 123.276

Hitzaldiak 9.524 0

Ibilaldi neurtua 27.583 27.583

Joxemiel Barandiaran Herri Ikastetxea

Igeriketa kanpaina 75.097 75.097

Kirol extraeskolarra 176.657 176.657

Eguzki Berri aldizkaria 119.321 119.321

Otsoa irratia 115.149 115.149

Guztira 1.900.000 1.728.806

E l k a rte ezberdinek antolatu

ohi dituzten kultur eta kiro l

ekintza ezberdinak bultzatu eta

babestu asmoz, ondorengo di-

rulaguntza hauek  izendatu zi-

tuen Udalak 1999rako eta ekin-

tzak burutu eta l ikidapenak

aurkeztu diren einean egin dira

ordainketak:

ATSEN TOKIKO JOKUA

EATE ABESBATZA
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an Gregorioko auzoan arg i n d a rr a

arazo bilakatzen ari zen, ez baitze-

goen nahiko potentziarik auzoko

behar guztiei erantzuteko. Horren adibide

dira, bai frontoia eta baita elkargunea ere .

Oraindik arg i n d a rra probisionalki emana

dute hauek, gaur egungo transformadorea

aldatu bitar tean Iberd rolak ez baitie

behinbetiko kontraturik egiten. 

Udalaren aldetik urte askotako ate jotze-

a ren ondoren, Foru Aldundiak nekazal

elektrifikazio planean sartu zuen San Gre-

gorioko proiektua. Indar gehiago izateko

eliz atzeko transform a d o rea aldatzeaz

gain, etxe guztiak 220Vtik 380Vra pasako

dira eta linea berri bat sartuko da elkargu-

nea eta frontoiari indarra emateko.

Lan hauen kostua 5.513.234 pezetakoa

da, eta Foru Aldundiak bere planetan sartu

i z a n a ren ondorioz Iberd rolak %50a, Foru

Aldundiak %25a eta Udalak %25a ord a i n-

duko dute. Bestela, kostu guztiak Udalak

bere gain hartu behar izango zituen.

Kontratazio deialdi publikoa egin eta

g e ro Tensa-ri adjudikatu zitzaizkion lan

hauek eta dagoeneko amaitzear daudela. MURKONDOKO ETXEEI ERE ALDATU ZAIE INDARRRA

SAN GREGORIO
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taunek mota ezberdinetako eta etenik gabeko etxebizitza aukerak eskeintzeko

h e l b u ru a rekin, Udalak ekimen ezberdinak bultzatzen dihardu. Lehenik, San

M a rtingo Alde Zaharra eraberritzeko Plan Berezia bideratu zuen, eta orain bi-

etxebizitzako eta etxebizitza bakarreko etxeak egiteko aukerak aurreikusiaz, Arro n d o ,

A r i n b e rriaga eta Ergoiena auzoetan Arau Subsidiarioak aldatzeari ekin dio.

M a rt x o a ren 29an egin zen Udaletxean aldaketa hauen aurkezpena, eta bert a n

azaldu zenez, gero eta herritar gehiago dira era honetako etxebizitzak egiteko nahia

agertzen dutenak, eta eskari horri erantzun bat eman nahi izan zaio hiru auzo hauen

i n g u ruan, beraien egitura eta itxuran aldaketa nabarmenik egin gabe eta herr i k o

arauen gainetiko legediek eskaintzen dituzten aukerez baliatuz.

Aldaketa honi dagokion aurrerapena jendaurrean egon berria da eta epe motzean

azken dokumentua izango da jendaurrean, herr i t a rrek proposamen edo eta iradoki-

zunak egin ditzaten. Behin epealdi horiek pasa eta gero, Udalbatzari dagokio behin-

behineko onarpena eman eta Foru Aldundira bidaltzea, azken honi bait dagokio on-

doren 6 hilabeteko epean behin-betiko onarpena ematea. 

Aldaketa prozesua luze joango da beraz eta behin onarpen guztiak jaso eta gero ,

honen berri zabalagoa eskainiko dizuegu Udalberrin.

H o rrez gain, eta gaur egun indarrean dauden Arau Subsidiarioei aldatzeko puntu

asko ikusten zaizkiola eta, berrikusketa orokorrari ekin nahi dio Udalak. Eta honeta-

rako behar den denborari buruz zera esan, aldaketa puntual bat egiteak ia urt e b e t e

behar baldin badu, berrikuskaketa orokorrak 3 bat urte eraman ditzake.

ERGOIENA
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JOXE BEGIRISTAIN

BAKE-EPAILE

oxe Begiristain Aizpurua izan da

1995az geroztik Ataungo bake-

epaile. Legeak agintzen duenare n

arabera,4 urte pasa ondoren, deialdi za-

bala egin zuen Udalak, bake-epaile lanak

egiteko prest ziren herr i t a rrek udale-

txean izena emateko eskatuz. Ez zen

inor aurkeztu ordea, eta egoera ikusita,

Joxek jarraitzeko prestutasuna agert u

zuen. Ondorioz, abenduaren 30ean

Udalbatzak egin zuen OsokoBilkuran,

aho batez, Euskal Herriko Auzitegi Na-

gusiari Ataungo bake-epailetzarako Joxe

Begiristain proposatzea erabaki zen. Au-

zitegi Nagusiak proposamena ontzat

eman eta bera izendatu du ondorengo 4

urteetarako.

lizako teilatua

konpontzen ari zirela

ikusita, egoki ikusi

zen kalostra handi, Oargi eta

Haurkideko teilatuari ere

berrikuntza bat ematea.

Elizako lanak egiten ari zen

Ugarte entrepresarekin

negoziatu ondoren, berari

agindu zitzaizkion lan

horiek eta 2.681.122

pezetako kostea izan dute.

JOXE BEGIRISTAIN
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1999ko irailaren 29an Udalbatzak onar-

t u t a k o a ren arabera , Udal-zergen tasak,

kuotak eta tarifak  % 2 igo dira 2000. urt e-

rako, KPIren igoerarekin bat eginez. Sal-

buespen bakarra, estolderiari dagokion tasa

izan da, hau %5ean igo baita. Zerbitzu ba-

koitzak duen kostoa zerbitzu horri dago-

kion zerga bidez ordaintzeko helburuarekin

egin da hau; konzeptu horretan Udalak

K o n t s o rzioari urtean 3.252.835 pezeta or-

daindu eta zerga bidez 2.440.880 pezeta ja-

sotzen baititu. Esan behar da baita ere, hiri-

g intza baimenei dagozkien tasei

dagokienean, bat berria izango dela aurten-

dik aurrera, segregazio-baimenari dago-

kiona. Segregazio- baimen izapidatze ba-

k o i t z a rengat ik 10.720 pezetako tasa

ordaindu beharko da.

Bidebieta inguruan, lehendik 9 etxebizitza

adosatu eginda zeuden atzekaldean, beste

15 etxebizitza egiteko baimena eskatu du

Ederki 2002 S.L. entre p resak.  Etxebizitze-

kin batera, 18 milioi pezetako aurre k o n t u a

duen urbanizazioa egin beharko dute, Bi-

d a rteko zubitik Bidebieta bitarteko erre k a

b a z t e rrean oinezkoentzat pasealekua egoki-

tuko delarik. Abenduaren 30ean Udalbatzak

egindako Osoko Bilkuran onartu zen bai-

mena ematea eta ikusi ahal izango zenuten

moduan hasiak dira eraikuntza lanak.
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HIRU AUZOETAKO JAIAK 3.801.000

San Martingoak ............................1.808.643

San Gregoriokoak ........................1.124.462

Aiakoak ............................................867.895

SAN PEDRO EGUNA 27.000

SAN ISIDRO EGUNA 250.000

SAN JUAN EGUNA 160.000

Arrondo ............................................48.000

Ergoiena ............................................48.000

San Martin ........................................32.000

San Gregorio ....................................32.000

ARANTZAMENDIKO EROMERRIA 27.000

GARAIPEN ETA SAN GREGORIO EGUNAK 160.000

Ekainak 15 ........................................95.120

San Gregorio eguna ..........................64.880

ESKENATOKI MUNTAKETA ETA GARRAIOA 300.000

BAT ETA BESTE 100.000

artxoaren 15ean egindako bilkuran, herriko jaietarako ur-

teko aurrekontuetan izendatutako 4.825.000 pezetak

nola banatu onartu zuen Udalak.  Aipatu beharrekoa da,

h i ru auzo nagusien artean nola egiten den diru banaketa: %55a hiru

zati berdinetan eta %45a biztanleen arabera. Honela gelditu dira be-

raz aurtengorako herriko jaietarako dirulaguntza izendapenak:
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1999ko abenduaren 30eko Udalbatzaren

Osoko Bilkuran aho batez onartu ziren

Udalean lanean ari diren alderdi ezberdinek

beraien gastuei aurre egiteko dirulaguntzak

banatzeko erizpideak. Alderdi bakoitzak

gutxiengo 10.000 pezeta izango ditu hilean.

Horrez gain, zinegotzi bakoitzeko 3.000

pezeta, zinegotziak batzorde arduradun diren

kasuan 5.000 pezeta eta alkate den kasuan

10.000 pezeta. Honen arabera Herrigintzak

40.000 pezeta jasoko ditu hileko eta Euskal

Herritarrokek 22.000 pezeta.  

eroz eta herritar gehiago

dira telefonia mugikorraz

baliatzen direnak eta

Ataunen ez genuen koberturarik.

Udal ordezkariek Euskaltel eta

Telefonicarekin izaniko harremanen

ondorioz, bi entrepresa hauek

antena bana jarri dituzte, Suki

aldean Euskaltelek eta San Martingo

hilerri ondoan Telefonicak. Modu

honetan, San Martin ingurua

koberturaz ondo gelditu da, eta

orain San Gregoriotik gorakoa

estaltzea da helburua. Horretarako

Muski inguruan antena bana

jartzeko elkarrizketetan ari dira

Udala eta entrepresa hauen

ordezkariak. Epe motzean gai hau

bideratuta izatea espero da.

HILERRI ONDOKO

ANTENA
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u rtso haseran ikastaro ezberdinak eskainiz deialdia egin zuen Udalak. Herr i t a rre k

a g e rtutako interesak kontutan izanik, bost ikastaro izan dira gero antolatu dire n a k :

m a rgolaritza Noemi Saralegi irakaslearekin, talla egurrean Jabier Arr i e t a rekin, hari

lanak Mari Karmen Aranbururekin, txalaparta Gorosti Armendarizekin eta argazkigintza Joxe

Ramon Agirrerekin.

San Gregorio Elkargunean eta Herri Antzokiaren ondoan ikastaroetarako egokitu den ge-

lan burutu diren eta 30 orduko iraupena izan duten ikastaro hauetan 44 lagunek hartu dute

parte. Egindako lanak ikusteko aukera, Otso Festan antolatu den erakusketan izango dugu. 

guraldi paregabe bat lagun zela ospatu zen mart x o a ren 5ean, igande goizez, aur-

tengo Zuhaitz Eguna. Udala eta Joxemiel Barandiaran eskolako guraso elkart e a k

antolatutako ekitaldi honek erantzun zabala izan zuen, 50 edo 60 lagun bildu zire-

larik. Goizean zehar landaketa bat antolatu zen San Gregorio auzoan, Elizondo inguru a n

b e rreskuratu den lur eremu berrian. Bertan, gereiza, gaztina, intxaur, gaztinak eta haritz

landareak aldatu ziren.

A u rrez eta egunarekin lo-

turik, San Martingo plazatik

hasi zen ibilaldiarekin ekin

zitzaion goizari, herr i b i d e

z a h a rrean zehar eta San

Gregorioraino bitartean, Jo-

setxo Atin adituak zuhaitzei

b u ruzko argibideak eman

zizkielarik bildutakoei.

Landaketa egin ondore n ,

hamaiketakoa eginez umeek

eskolan egindako lanen era-

kusketa izan zen ikusgai.
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taungo Udalak, herr i t a rrei zerbi-

tzuak eskeintzea du bere egitekoe-

tako bat.

Eskeintzen dituen zerbitzuetatik bi aipa-

tuko dira hemen: herri argiteria eta ur horni-

durarena.

Bi zerbitzu hauek ezaugarri bat dute bietan

b e rdina dena, hau da, biak azpiegitura sare

bat erabiltzen dute bere egitekoa betetzeko.

H e rri argiteriak, elektrizitatea eramateko ka-

bleak eta argi egiteko farola eta bonbilak osa-

tzen duten sarea eta ur hornidurak berriz, ura

ur biltegitik etxeetaraino eramateko hodi, gil-

tza eta abarrek osatzen duten sare a .

Ataungo herriak etxeetako ur horn i d u r a

duela urte dexente baldin badira ere eta he-

rri argiteria duela, gutxixeago izanik ere ,

u rte asko baita ere, ez du eduki orain art e

zerbitzu horiek emateko behar den azpiegi-

tura, horien nondik-norakoa jasoko duen

plano eta dokumentu osaturik. Gabezi hau,

nola ez,  eragozpen handia da matxurak

konpontzerakoan, azpiegitura sareak ukitu

ditzaketen beste edozein obra egiterakoan

edo eta etorkizuna aurrikusteko azterketak

egin nahi direnean.

Gabezi honetaz jabeturik, Ataungo Uda-

lak injenieritza banari enkargatu dizkie herri

argiteria eta ur hornidura sareei buruzko az-

terketak.

Azterketa hauetan, azpiegitura bakoitzak

gaur egun nolakoa den jasotzen duen plano

eta dokumentuak egiteaz gain, sarearen gaur

egungo egoeraren diagnostikoa egingo da

baita ere, arazo larrienak non dauden zehaz-

tuz, hauek konpontzeko eta etorkizunean

s a reak hobetzeko egin beharreko lanak fin-

katuz eta lan hauen gutxigorabeherako kos-

tuaren nondik-norakoa azalduz.
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z t a t o rren Aitzarte erreka bideraketa

egiterakoan, Mataderitik Bikario-etxera

bitartean erreka ondotik dioan ibilbidea

egokitu zen.  Segidan Mataderia bota nahi

bazen ere, lehenik Udalak bertan gordetzen

zuen tresneria kokatzeko leku bat bilatzea

ezinbestekoa izan zen.

Zentzu horretan, Izarre baserriko jabekide

diren Apalategitarrekin hitzarmen bat sinatu

zuen Udalak. Hitzarmen honen bidez 3 ur-

terako dohainik utzi diote Udalari Izar base-

rria biltegi moduan. Jarrera honen aurre a n

eskertua agertu da Udala.

Behin-behineko irtenbide hau bideratu

o n d o ren mataderia bota zen. Orain, gai

honi epe luzera irtenbide bat eman asmoz,

industrialdea garatzean bertan Udal biltegi

bat eraikitzea da Udalaren nahia. IBILBIDEA BERRITZE LANAK

MATADERIA LURRERATZEN
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