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Herritar lagun,

Ezinbestekoa zaigu etorkizunean zernolako herria nahi dugun zehaztea,
dagoeneko norabide horretan pausoak ematen hasi gaitezen. Ez da nahikoa
Udaletik egunean eguneko arazoei erantzuna ematen aritzea,  begirada
etorkizunean jarrita lan egin behar da. 

Amaitzear dugu herritar ezberdinen par t e h a rt z e a rekin burutzen ari
g a ren Ataungo garapen plana. Bertan, Ataunek gaur dituen arazoez
gain etorkizunari buruzko gogoetak ere bildu dira, arazoei irt e n b i d e a k
emateko eta etorkizuna bideratzeko ekimenak zehaztuz.

Egungo Udalgintzaren islada diren eta onartu berri ditugun 1997rako
a u r rekontu hauetan, etorkizun horretarako norabidean eman beharre k o
ekimen batzuk aurreikusi dira.

San Martin eta San Gregorion etxebizitzak bultzatzeaz gain, Ataun bi -
zileku eroso bat izan dadin azpiegitura batzuk aurreikusi dira: Astigarra -
gatik Ar rondorainoko espaloiak, Aiako aterpea, Herri bide zaharraren be-
rregokitzea, futbol zelaiko etxebizitzetan eraiki  nahi dire n
antzerki-zinema aretoa eta mediku konsultegia, e.a... Eta ezin ahaztu,
zerbitzu ezberdinak hobetzeko egingo den ahalegina ere.

B e re garaian Ataunen nagusi izan zen nekazal sektoreari eustea da
U d a l a r en helburua, horretarako era ezberdinetako laguntzak aurre i k u s i
direlarik. Baina sektore honen beherakada ikusteak, Ataunen garapen eko-
nomikoan pentsatzera garamatza, eta ondorioz, beharrezkoa ikusten da
beste baliabide ekonomiko batzuk aurkitzea.

Joxemiel Barandiaran eta Aralar Parke Naturala ardatz hartuta, tu -
rismoa izan daiteke ataundar ronzat ekonomi iturri garrantzitsu bat, bal -
din eta baliabide hoiek egoki ustiatzen badira.  Eta norabide horretan le -
hen pausoak ematen hasiak gara, aurrekontuetan ere aurreikusi dire l a r i k
hainbat ekimen. Datozen urteetan hori izango da Udal honen erronka na -
gusienetako bat.

Eta elkartasuna. Elkartasuna da eta izango da Udal honen ikurra. Bai
b e h a rrean dauden herr i t a r rekiko, eta baita garapen bidean dauden he -
rrialdeekiko ere.

Aur rean dugun bidea luze bezain gogorra da, beraz elkarlanean ekiteak
asko erreztuko digu.

Aitor Auzmendi Asurabarrena

Alkatea

✒✒

sarrera
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sakonean
156milioi aurtengorako

Arau subsidiarioak aldatzen ari da Udala

Nitxo berriak eraiki beharra izan da

Udal ekonomi kudeaketa lanetan
hobekuntzak

Aiako aterpea: Dagoeneko eraikitzen

Garapen bidean dauden herrialdeekiko
elkartasuna

Laister dira etxebizitzak

Kultur eta Kirol ekintzen garapenerako
diru laguntzak

Herri bide zaharra berregokitzeari ekin zaio

1997rako udal zergak

Udal Kartografia izango dugu

Elkartze zibilen erregistroa sortu du Udalak

Ataungo ondarea berreskuratzeko helburua
bereganatua du Udalak

Baserritarentzat azpiegiturak, udalaren
helburu
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1996ko abenduaren 26an eginiko Udalbatzaren osoko bilkuran onartu ziren 1997rako aurre k o n-

tuak. Aipatu behar da, oraingoan urte berrian sartu baino lehenago onartu direla.

Aurrekontuekin batean “Aurrekontu-exekuziorako udal araua” onartu zen, eta honen bidez aurre-

kontu hauen inguruan eman daitezken eragiketa guztiak arautzen dira, adibidez: zorpetze muga zen-

baiterainokoa izan daitekeen, kreditu-aldaketak zer-nola eman ahal izango diren, gastuen ord a i n k e t a

prozedurak e.a...

Aurrekontu hauetan, 97an zer diru sarrera izango dituen aurreikustearekin batean, baliabide hoiek

zer nola erabiliko diren zehazten da, hauek urtean zehar aldatu daitezkeelarik beharrak aldatzen diren

heinean. Hona hemen atal nagusiak:

KAPITULUA IZENDAPENA PEZETAK

GASTUAK

A) Eragiketa arruntak

1 PERTSONALA 25.747.136

2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUAK 51.190.755

3 FINANTZA GASTUAK 4.860.090

4 TRANSFERENTZI ARRUNTAK 10.497.625

B) Kapital eragiketak

6 INBERTSIO ERREALAK 57.871.040

7 KAPITAL-TRANSFERENTZIAK 3.880.000 

9 FINANTZA PASIBOAK 2.578.740

GASTUAK GUZTIRA 156.625.386

SARRERAK

A) Eragiketa arruntak

1 ZUZENEKO ZERGAK 12.978.125

2 ZEHARKAKO ZERGAK 2.000.000

3 TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 12.837.458

4 TRANSFERENTZI ARRUNTAK 86.189.136

5 ONDARE SARRERAK 11.110.100

B) Kapital eragiketak

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK 2.078.280

9 FINANTZA PASIBOAK 25.000.000

SARRERAK GUZTIRA 156.625.386

Ondorengo lerroetan atal bakoitza aztertzeari ekingo diogu.
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•
ASTIGARRAGATIK

ARRONDORAINOKO

ESPALOIAK

AURTEN EGITEA

AURREIKUSI DA

•

1.1. Pertsonala (25.747.136):

Udal langileen soldatak eta hauen se-

guritate sozial ordainketak daude atal

honetan aurreikusita. Ohizkoak 6 lan-

gile izan arren, lan berezietarako kon-

tratatu daitezkeen langileen soldatak

ere hemen sartzen dira.

1.2. Ondasun arrunt eta

zerbitzuak (51.190.755):

Laburbilduta esate arren, atal hone-

tan sartzen dira Udal eraikuntza eta gai-

neratikoen konserbazio, mantenimendu

eta artapenak, eta hauen funtzionamen-

duak sortzen dituen ohizko gastuak,

e n e rgia elektrikoa eta aseguruak adi-

bide. Baita Udalak ematen dituen hain-

bat zerbitzuren kostua ere. Hona he-

men adibide batzuk:

-Ur sarea eta saneamenduaren 
mantenimendu eta konserbazioa ............750.000

-Bide publikoen mantenimendu eta konserbazioa
(Baserrietako 
bideak barne)........................................5.000.000

- Pintaden garbiketa................................ 500.000
- Bulegorako materiala ............................ 950.000

- Liburutegirako erosketak ...................... 525.000
- Udaletxe, Auzoeta, Zelai, hilerri,
Osasun-etxe, Eskola eta eta Atseden-
Tokiko hornidurak (argi indarra,
gasoila ...) ............................................3.390.000

- Herri argiteriaren energia
elektrikoa ..............................................2.650.000

- Gipuzkoako Ur Kontsortzioari 
eposituetatik irtetzen den uraren 
arabera ordaindu beharrekoa ..............3.700.000

- Osasun-etxe, Udaletxe, Eskola eta
Auzoetako telefono eta posta zerbiztuak .............180.000

- Aseguroak ............................................1.115.000
- Harrera ofizialak .................................. 500.000
- Udal aldizkaria .................................... 450.000
- Gastu juridikoak ....................................400.000
- Herriko festak ......................................4.429.755
- Zabor bilketa zerbiztua
(Sasieta)................................................6.200.000

- Garbiketa zerbitzuak: Udaletxea,
Eskola, Mediku etxeak, Zelai frontoia, 
komun publikoak e.a... ..........................4.005.000

- Hirigintza mailako azterketa eta 
lan teknikoak ........................................2.500.000

- Tributuen gestioagatik Foru
Aldundiari ................................................750.000
- Gestoria, itzulpen eta antzeko
zerbitzu batzuk ...................................... 450.000
- Beharrean daudenei etxez etxeko
laguntza zerbitzua ................................2.760.000
-Auzoeta kiroldegiaren ustiaketa............1.800.000
- Aldibaterako lan kontratazioak ..............400.000
- Pertsonalaren dieta eta
kilometraiak ..............................................350.000
- Alderdiei dirulaguntzak eta 

zinegotzien dieta eta km.......................1.100.000

Zerrenda luzeegia ez egite arren, par-

tida batzuk aipatu gabe gelditu dira eta

beste batzuk elkarrekin batu ditugu,

aseguro eta hornidurak adibide.

1.3. Finantza gastuak (4.860.090):

Eskatuta ditugun eta eskatuko ditu-

gun kredituei dagozkien interesak au-

rreikusten dira atal honetan.

1.4. Transferentzi arruntak

(10.497.625):

Instituzio eta elkarte ezberdinei eki-

men jakin batzu aurrera eraman ahal

izateko luzatzen zaizkien diru ord a i n

eta laguntzak sartzen dira atal honetan,

adibidez:

- Enerio Aralar Mankomunitatea............ 250.000
- Goieki .................................................... 925.000
- Emergentziazko laguntzak: eharrak 
dituzten familiei, presoei e.a... ..............1.850.000

- Hezkuntza sustapena ............................ 300.000
- Jubilatuen ekintzetarako ...................... 850.000

- Kultur eta kirol ekintzak......................3.052.625
- K i r ol extraeskolarreko dinamizatzailea .... 400.000
- Bestelako gizarte zerbiztuak (0’7
ekimena,Gurutze Gorria,Odol 
emaileak, Seaska, Nafarroa 
Oinez e.a...) ............................................970.000

- Goimen ................................................1.500.000

1.6. Inbertsio errealak (57.871.040):

O n d o rengo hauek dira atal honetan

97rako aurreikusi diren inbertsioak:



(Atauni dagokion diru - o rdaina) sart z e n

dira:

- P.A.T. dela eta Ordiziako Udalari ............ 50.000
- Azpiegitura hidraulikoen kanona dela eta
Gipuzkoako Ur Kontsortzioari ..............3.030.000
- Goierriko Lanbide Eskolako

inbertsioetarako Goierriko Herrien 
Ekintza Fundazioari ............................ 800.000

1.8. Finantza pasiboak

(2.578.740):

A u rrez aipatu dugu Udalak eskatuak

dituen edo eta aurten eskatuko dituen

k redituen interesak ordaintzeko duen

atala. Atal hau aldiz, kreditu hoiei dago-

kien amortizazioa ordaintzeko da, aur-

tengoan 2.578.740,-  pezeta aurre i k u s i

d i relarik horre t a r a k o .

2.1. Zuzeneko zergak

(13.495.048):

Atal honetan sartzen diren zergak, eta

beraien bitartez 1997an jasotzea espero

ditugun diru kantitateak ondore n g o

hauek dira:

- Landalurren gaineko zerga
(Kontribuzioa) ...................................... 618.192

- Hirilurren gaineko zerga 
(Kontribuzioa) ....................................4.739.856

- Trakzio mekaniko eta ibilgailuen 
gaineko zerga ........................................7.245.000

- Hiri lurren balio gehitzearen
gaineko zerga .......................................... 60.000

- Ekonomi iharduera gaineko zerga ........ 832.000

2.2. Zeharkako zergak (1.500.000):

Zeharkako zergetan, ekimen ezberd i-

nak aurrera eramateagatik ordaindu be-

h a r reko zergak aurreikusten dira.

Ataungo kasuan, “Eraikuntza, instalazio

eta obren gaineko zerga” bakarrik dau-

kagu, eta kontzeptu honetan milioi t’er-

diko diru sarrera aurreikusi da.

2.3. Tasak eta bestelako sarrerak

(15.996.958):

Atal honetan, zerbitzu ezberd i n e n g a-

tik herritarrok ordaindu beharreko tasak

s a rtzen dira nagusiki, eta horrez gain
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- Lur erosketak (Herri bide zaharra pasatzeko,
Kiroldegi eta Eskola 
ingurukoak eta San Gregorioko aparkalekuan
etxeak egiterakoan 
berria bideratzeko) ..............................6.500.000

- Argiteri publikoaren hobekuntzak ........ 500.000
- Astigarraga-Arrondoko espaloiak ............30.000.000
- Aiako aterpea ....................................11.675.000
- Herri bide zaharra egokitze
lanak.................................................... 1.000.000

- Baserri bideak .................................... 2.000.000
- Hilerrietako nitxoen tapak .................. 925.000
- Udaletxerako fotokopiagailua ..............1.000.000
- Joxemiel Barandiarani buruzko
gaien araberako ibilbideak ..................2.000.000

- Udalerriko kartografia ........................1.771.040

- Erreka bideratzeko proiektuaren 
2. aldaketa ............................................ 500.000

Nagusienen inguruan argibide batzu

luzatuko ditugu ondoren:

A. Astigarraga-Arrondoko espaloiak eta

saneamendua: Guztira 122 milioiko au-

rrekontua du obra honek (64 milioi es-

paloi, ur- h o rnidura eta elektrifikazioak

eta 58 milioi sanemenduak) eta 97an

egin asmotan dabil Udala. Foru Aldun-

diak Espaloiei dagokien %75a ord a i n-

duko du. Udalak Espaloiei dagokien

%25az gain, ur-hornidura berria sartzea

eta elektrifikazioa. Saneamendua aldiz

%50a Gipuakoako Ur Konsorzioak eta

%50a Foru Aldundiak ordaindu ohi

dute. Udalak dituen konpromezuei au-

rre egiteko izendatu dira 30 milioi

hoiek.

B . Aiako aterpea: Guztira 26.675.000

pezetako aurrekontua du. Pasa den ur-

teko aurrekontuetan 15 milioi genituen

h o rretarako izendatuak, haseran izen-

datutako 5 milioi eta gero erantsi zi-

tzaizkion 10 milioiak. Hoiez gain behar

d i ren 11.675.000 pezetak aurre i k u s i

dira 97rako, aurten aterpe hori eraiki-

tzeko asmoa baitu Udalak.

1.7. Kapital transferentziak

(3.880.000):

Atal honetan, inbertsio jakin batzuk

egin ahal izateko beste instituzio ba-

tzuei zuzentzen zaizkien laguntzak

•
ELKARTASUNA

HELBURU DUTEN

DIRU

IZENDAPEN

UGARI

AURREIKUSI

DIRA

•
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tzaketen interesak. Bigarren, Udalare n

jabetzakoak diren baina beste batzuk

erabiltzen dituzten ondasunen alokerak

(errentak). Eta hirugarren, baso aprobe-

txamenduetatik jasotzen dena. Hona

hemen 1997rako aurreikusia:

Gordailu interesak .................................. 800.000

Alokerak (errentak) ................................ 30.100

Atseden Tokiko kanona .......................... 180.000

Baso aprobetxamenduak ......................12.000.000

Baso aprobetxamenduetan 12 milioi

aurreikusi dira. Hasera batetan sei milioi

ziren 96rako eta beste sei 97rako. Baina

1996an ez du Udalak basorik adjudi-

katu egurraren prezioa oso behean egon

delako. Espero da, 1997an prezio ho-

rrek gora egitea, eta pasa den urteari eta

a u rtengoari dagozkion apro b e t x a m e n-

duak adjudikatzea.

2.7. Kapital Transferentziak 

(2.078.280):

Atal honetan, Udalak egin asmo di-

tuen hainbat inbertsio (Irt e e ren 6. ata-

lean aurreikusiak) egin ahal izateko

beste instituzioetatik jasotzen ditugun

dirulaguntzak sartzen dira:

- Udalerriko Kartografia egiteko Jaurlaritzako
Hirigintza Sailaren laguntza ..............1.328.280

- Joxemiel Barandiarani buruzko gaien 
araberako ibilbideak egiteko 
Jaurlaritzako Turismo Sailaren
laguntza .............................................. 750.000

2.9. Finantza pasiboak (25.000.000):

Udalak espero dituen sarrerak eta

egin asmo dituen ekimenei dagozkien

gastuak batu, eta bien arteko diferentzia

25 milioikoa da. Ondorioz, ekimen

hoiei aurre egin ahal izateko, 25 mi-

lioiko kreditu bat ateratzea onartu da

a u rrekontuetan. Aiako aterpea eta Asti-

g a rragatik Arrondorainoko espaloiak

a u rten egiteak behartu du Udala hone-

lako zorpetze bat aurreikustera.

O rotara gau egungo Udal zorra 36

milioikoa da, hau da Udal baliabide

a rrunten %28a.  Baina kontutan hart u z

zor horri aurre egiteko 1997an amort i-

zazio eta interesetan Udalak ordainduko

duena, finantza zorra %5koa da.

Udalak izan ohi dituen beste sarrera ba-

tzu ere bai, Iberd rola eta Te l e f o n i c a - k

egiten dituztenak adibidez. Hona he-

men kantitaterik nagusienak:

- Zabor bilketa tasa ................................5.221.000
- Estolderia tasa (Saneamendua) ..........1.400.000
- Udal hilerri tasa ..................................1.962.500
- Udal ur-hornidura ..............................5.000.000
- Hirigintza baimenak ............................ 600.000
- Iberdrola................................................ 620.000
- Telefonica .............................................. 450.000
- Udal Kiroldegia .................................... 300.000

2.4. Transferentzia arruntak

(85.545.000):

H e rr i t a rrok ordaintzen ditugun hain-

bat zerga ez ditu Udalak jasotzen, baina

z e rga hoietatik zati bat, jaso ondore n

F o ru Aldundiak Udalei zuzentzen die,

hori delarik Udalaren sarrerarik garr a n-

tzitsuena.  Horrez gain atal honetan sar-

tzen dira ekimen berezietarako Udalak

beste instituzioetatik jasotzen dituen di-

rulaguntzak ere. Hona hemen garr a n-

tzitsuenak:

Itundu gabeko zergetako partaidetza ............ 3.680.000
Itundutako tributuetako partaidetza............76.200.000
Emergentzi laguntza kanpainarako 
Foru Aldundiak................................................ 800.000
Etxez Etxeko laguntza burutzeko
Foru Aldundiak.............................................. 1.200.000

Gizarte laguntzailea kontratatzeko
laguntza Foru Aldundiak .............................. 1.600.000

Epaitegirako Laguntza Eusko
Jaurlaritzak .................................................... 150.000

Liburutegirako laguntza Eusko
Jaurlaritzak .................................................... 135.000

Enplegu sustapen programarako
Foru Aldundiak .............................................. 850.000

Jubilatuentzako laguntza Foru
Aldundiak ...................................................... 330.000
Kirol Extraeskolarra dinamizatzeko Foru Aldundiak....
140.000
Etxez etxeko zerbitzua jasotzen dutenak 
ordaintzen dutena .......................................... 250.000

2.5. Ondare Sarrerak

(13.010.100):

Hemen hiru alor bereiz ditzakegu:

Lehenik, Udalak dituen diruak eman di-

•
BESTE

INSTITUZIO

BATZUETATIK

DIRULAGUNTZAK

LORTZEA

EZINBESTEKOA

IZANGO DA

•



O n d o ren, laburbilduta bada ere ,

aldaketa hauek zeri dagozkion adie-

raziko dugu:

Garapen atal hau Bikario-etxeari

dagokio. Bikario etxearen azpian

zine aretoa aurreikusia zegoen,

baina areto hau futbol zelaiko etxe-

bizitzen azpian joango dela ikusita,

Bikario-etxean etxe berriak egitean

azpikalderi erabilpen komerz i a l a

eman ahal izango zaio egin den al-

daketaren ondorio.

Garapen atal hauek Intxaurrondo,

Altzanipe, Lizardi eta Ubarr i e t a r i

dagozkie. Etxe hauetara gaur egun

plazako zubitik joaten bagara ere ,

Arau Subsidiarioetan, sarrera, Bidar-

teko zubitik pasa eta erreka ondotik

egingo litzatekeen bidetik eta Ta l l a-

rreko zubitik izango lukete.  Era ho-

netan plazako zubia oinezkoentzat

b a k a rrik izango litzateke. Arauetan,

B i d a rteko zubitik Intxaundorra bi-

t a rteko bidea egitea lau etxebizitza

hauen eginbehar bezala zegoen au-

rreikusita, baina kontutan izanik

arauak onartzerako etxebizitza

hoiek amaituta zeudela eta gaur
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H
irigintza mailan herria an-

tolatzeko arau subsidia-

rioak ditugu, eta herr i t a-

rren beharretara egokitu asmoz

hainbat aldaketa egiteari ekin dio

Udalak.

Aldaketa hauei haserako onarpena

1996ko apirilaren 2ko Udalbatzaren

osoko bilkuran eman zitzaion. On-

d o ren,  jendaurrean izan ziren hila-

bete batez, herr i t a rrek egoki iritzi-

tako alegazio eta oharpenak egin

zitzaten. Inolako alegaziorik izan ez

zenez, ekainaren 21eko Udalbatza-

ren osoko bilkuran behin behineko

onarpena eman zitzaien eta Foru Al-

dundira bidali, honek bait dauka az-

ken hitza gai honetan.

▼

LARRUNTZA

INGURUAN BOST

ETXEBIZITZA EGITEA

AURREIKUSI DA
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L a rruntza baserria eta bere ingu-

ruari dagokio. Gune hau rural bezala

a u rreikusia bazegoen ere, herr i t a r

b a t z u ren eskariz aztertu eta gero ,

egoki ikusi da etxe bakar batzuk egi-

teko. Honela, Larruntza bota eta

b e re inguruan bost etxebizitza egi-

teko aukera izango da

.

Gune hauek Aiako plazari dagoz-

kio. Lehen, aterpea Beone eta Eliza

artean egingo litzatekeen plaza bate-

tan hegoalderuntz egitea aurreikusia

zegoen. Orain aldiz, aterpe hori,

Eliza eta Bikario-etxe artean, erre p i-

dearen  mendebaldetik egitea aurrei-

kusi da.

Aurrerantzean ere era honetako al-

daketak egiten jarraitzeko asmoa du

Udalak, Arau Subsidiarioak herr i t a-

rren behar eta baliabideetara egokitu

asmoz.

egun hori eginarazteak ez daukala

inolako biabilitaterik, bide hori egi-

tea Udalaren gain gelditu da.

Garapen atal hau, Ubarrieta etxea-

ren hegoaldeari dagokio, garai bate-

tan Ta l l a rre etxea zegoen guneari.

Aldaketa honen bitartez, 34 etxebi-

zitza egin ordez, 35 egiteko aukera

a u rreikusi da. Horrez gain, aparka-

leku eta komertzioentzako azalerak

gehitu dira: aparkalekuetarako

575,75 m2 ordez 1.100 m2 zu-

zendu ahal izango dituzte, eta ko-

m e rziorako 300,5 m2 ordez 400

m2.

Garapen atal hau, Bikoitz eta Izta-

tor artean dagoen guneari dagokio.

Hemen, Aitzarteko erre k a ren traza-

dua aldatzearekin batean, lehen au-

rreikusiak zeuden etxebizitza motak

aldatu dira. Etxebizitza adosatuak

aurreikusten ziren, eta orain 2 edo 3

bizitzako etxebizitza solteak egitea

bideratu nahi izan da.

A rtillazpiko, Aldasoro-enea eta

A rratibel-Garakoa etxeei eta beraien

atzekaldeei dagokie garapen atal

hau. Hemen 20 etxebizitza egitea

a u rreikusia zegoen, baina era hone-

tako etxebizitzak egitea gaur egungo

aparkalekuan aurreikusi denez, etxe-

bizitza mota aldatu da eta leku ho-

rretarako egokiago izango dire n a k

a u rreikusi: Bi bizitzako bi etxebizi-

tza egiteko aukera gelditu da.

•
ARAU

SUBSIDIARIOAK

HERRITARREN

BEHARRETARA

EGOKITU NAHI

DITU UDALAK

•

▼

AITZARTE ERREKA IZTATOR

EZKERRALDETIK JAITSIKO DA.



tzeko beste hainbat obra-lan ere au-

rreikusi ziren, orotara 10.989.856

pezetako aurrekontua zutelarik.

A u rre p roiektu horretan oinarr i-

tuta, lan hoiek egiteko prest egon zi-

tezkeen entre p resei eskeintzak es-

katu zizkien Udalak, eta hauek izan

ziren jasotakoak:

Irualde, S.L. ..................9.722.850 pzta.

Udalteknia ....................8.824.658 pzta.

Aierbe eraikuntzak ........6.646.428 pzta.

Uzturpe, S.L. ..................6.406.100 pzta.

Manuel Echaide, S.L. ....8.440.409 pzta.

Eskeintza hauek aztertu ondore n ,

1996ko maiatzaren 21eko Udalba-

t z a ren Osoko Bilkuran lan hauek

Uzturpe S.L.ri adjudikatzea erabaki

zen, baina aldaketa batekin. San

M a rtingo hilerrian, 36 nitxo berr i-

ren ordez 24 egitea erabaki zen,

beste 12 nitxo hoiek eraiki asmo zi-

ren lurretan dauden hilobiek ez bait

dituzte oraindik 10 urte bete gor-

puak lurperatu zirenetik. Nitxo ko-

p u ru horri zegokion jaitsiera kontu-

tan izanik, 5.536.100 pezetatan egin

zen adjudikazioa.

Esan, eraikuntza lan hauek abuz-

t u a ren1ean eman zirela amaitutzat,

eta sortutako ezustekoak kontutan

izanda, 5.875.052 pezetan kitatu zi-

rela. Udalak 1996ko aurrekontuetan

ez zuen gai honetarako dirurik izen-

datu, eta gastu hauei,1995ean izan

zuen superabitetik aurre egin die.

10
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H
asera batetan 1997a bitar-

tean nitxorik egin beharr i k

ez zela izango uste bazen

e re, azken urteetan eman diren he-

riotze tasen ondorio, San Gre g o-

rioko hilerrian nitxo hutsik gabe gel-

ditzear zen Udala 1996ko maiatza

inguruan. 

Egoerari aurre egin nahian, San

G regorion 36 nitxo berri eta San

Martinen beste horrenbeste egin as-

moz aurre p roiektu bat pre s t a t u

zuen Jabier Telleria udal arkitek-

toak. Aurre p roiektu honetan, nitxo

berriak egiteaz gain, hilerriak egoki-

•
36 NITXO

ERAIKI DIRA

SAN

GREGORION

ETA 24 SAN

MARTINEN

•

▼

SAN

GREGORIOKO

HILERRIA
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P roiektu hau, 1996ko iraila eta

1997ko martxoa bitartean burutuko

da. Lehenengo fasea prestaketa fasea

izan da, Udalaren aurrekontu eta

kontabilitate egoera aztertu, hutsu-

neak agerian jarri eta pro i e k t u a re n

exekuzio fasea nola egokitu ezagu-

tzeko. Exekuzio fasean eginbeharrak

zehaztu dira, hala nola, epe luzeko

plan ekonomikoa, 1997rako aurre-

kontua prestatu, aurre k o n t u a re n

exekuzioa eta kontabilitatearen an-

tolamendu egitura, diru z a i n t z a k o

kudeaketa eta dokumentazioaren ar-

txibatzea.

Azkenik, ebaluazio fasean, pro-

grama bere osotasunean ebaluatuko

da, burutu diren aktuazio guztien

eragina agertzeko.

G
ipuzkoako Foru Aldundiak

p roposatuta, Ataungo Udala

Gipuzkoako beste bederatzi

h e rriekin batera, udal ekonomiare n

gestioan hobekuntzak ezartzeko la-

guntza proiektuan parte hartzen ari

da.

P roiektua, Diputazioko Ogasun

eta Finantza Departamentuak finan-

tzatzen du bere osotasunean, eta ho-

rretan aditua den Basc Consulting

e n t re p re s a ren lankidetzarekin buru-

tzen ari da.

Udalari, aholkularitza eta zuze-

neko laguntza eskeiniko zaio on-

doko helburu hauek lortzeko:

• Aurrekontu eta kontabilitate ar-

loan kudeaketa teknika eta pro z e-

dura egokiagoak ezartzea, gaur an-

tzematen diren hutsuneak gainditu,

eta orain erabiltzen diren prozedura,

zirkuito eta dokumentuak hobeto

aprobetxatzeko.

• “Aurrekontu kultura” ezart z e a ,

a u rrekontuak gestio-tresna bezala

dituen aukerak aprobetxatzeko.

• Udal pertsonal teknikoa, ezarr i-

tako teknikak erabiltzen trebatzea.

Era berean, Foru Aldundiaren eta

U d a l a ren arteko, eta udalen beraien

a rteko elkarlana ere indartu  nahi

dira.

•
PROIEKTU

HAU FORU

ALDUNDIAK

FINANTZATZEN

DU BERE

OSOTASUNEAN

•

▼

UDAL ARTXIBOA
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1
996ko maiatzaren 21ean Udalbatzak bere Osoko Bilkura Aian egin

zuen. Bertan Aiako aterpearen proiektua egiteko erabakia hartu zen eta

lan hoiek Joxean Fernandez Aiestaran arkitektoari agintzea. Udazke-

nean aurkeztu zen proiektu hau Hirigintza Batzordean, eta aztertu eta ze-

gozkion aldaketak egin ondoren, 1996ko azaroaren 6ean Udalbatzak proiek-

tua onartu egin zuen. 

Aterpe hau, Eliza eta Bikario-etxearen tartean, errepidez Etxeberri aldetik

kokatuko da. Bertan, medikuak konsulta pasatzeko gelak, aterpe gunea, bil-

tegi txiki bat, komun publikoak eta pilota nahiz beste joku batzuetarako esta-

lia kokatuko dira. Proiektu honen kostua 26.673.423 pezetakoa da, arkitek-

toari ordaindu beharrekoak barne.

▼

AIAKO ATERPEKO OBRA LANAK
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1996ko azaroaren 6ko bilkuran baita ere, 25.312.100 pezetako kostua du-

ten obra lan hoien kontrataziorako enkante bidezko adjudikazioa eraentzeko

baldintza juridiko eta ekonomiko-administratiboen plegua onartu zen, eta

aldi berean 26 eguneko epealdia ireki zen, lan hoiek egiteko interesa zutenek

beraien eskeintzak aurkeztu zitzaten.

Ataungo Udalak 4 eskeintza jaso zituen:

1. Pedro Iparraguirre, S.L. 25.208.373

2. Construcciones Suquia, S.A. 24.495.120

3. Echaide, S.A. 21.874.374

4. Etxegintza Exkerra, S.A. 23.793.375

4 eskeintza hauek aztertu ondoren, 1996ko abenduaren 26ko Udalbatza-

ren Osoko Bilkuran, Aiako aterpearen eraikuntza lanak Echaide, S.A.ri

21.874.374 pezetatan adjudikatzeko erabakia hartu zen. Gauzak ondo, 6 hi-

labeteren buruan lanak amaituta izatea espero da.

•
6

HILABETETAN

AMAITUTA

IZATEA ESPERO

DA

•

▼

AIAKO PLAZATIK IKUSITA

▼

ETXEBERRI ALDETIK IKUSITA

▼

URKILLAGA

ALDETIK

IKUSITA

▼

KAXETA

ALDETIK

IKUSITA



rrekontuen %0’7a.

Ataungo Udalbatzak, 1996ko

ekainaren 21ean egindako Osoko

Bilkuran herrialde behart s u e n e-

kiko lankidetza programa eta di-

rulaguntzak banatzeko deialdia

luzatzea erabaki zuen. 

14

IV. Zbkia / 97•II•10

U
d a l a ren helburua, mun-

duko herrialde behar-

tsuenetako biztanlegoa-

ren baldintza sozio-ekonomikoak

garatu eta hobetzen laguntzea

da. Eta asmo horre t a r a k o

850.000 pezetako diru kopuru a

erabili da 1996ean, hau da, au-
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2. Mugen Gainetik elkartea: El-

karte honek Nikaraguako Le-

ongo “Emakumeen Komite

R u r a l a ” - rentzat bi etxe ko-

munal bere haurt z a i n d e g i e-

kin egiteko proiekturako di-

rulaguntza eskatu zuen.

P roiektu honen helburu a

emakumezkoek lan bizimo-

duari aurre egiteko baldin-

tzak hobetzea da eta aldi be-

rean haur heziketarako

azpiegitura sortzea.  

3. ”Oscar Romero” Solidaritza

B a t z o rdea: Elkarte honek El

Salvadorko Costeñita komu-

nitateko Jujuta herriko biz-

t a n l e g o a ren enplegua eta

ekonomia bultzatzeko kre-

ditu merkeak eskeintzera zu-

zenduriko proiektu bateta-

rako dirulaguntza eskatu

zuen. Era honetan, Jujutako

biztanleen artean lan pro i e k-

tuak martxan jarri eta era ez-

berdinetako entrepresak erre-

al itate bihurtzeko erre z -

tasuna eskeini nahi da. Kredi-

tuak merke emanez, eskaria

haundiagotu eta lan aukerak

gehitu nahi dira. Baldintza

honetan emaniko kre d i t u a k

itzultzean, diru hori berr i ro

e re helburu berdinerako era-

biliko da. 

Udalak, aukera guztiak ondo

aztertu ondoren,  1996ko ekaina-

ren 11an burututako Osoko Bil-

kuran “Oscar Romero” Solidari-

tza Batzordeari  500.000

pezetako dirulaguntza  eta Mu-

gen Gainetik elkarteari 350.000

pezetakoa ematea erabaki zuen.

Deialdi horretara inolako ira-

bazi asmorik ez duten legez osa-

tutako erakunde ez gubern a m e n-

talek aurkez zitzaketen beraien

p roiektuak, ondoren Udalak az-

tertu eta dirulaguntzak jasotzeko.

Proiektu ezberdinen arteko auke-

raketa egiterako garaian honako

gauza hauek hartu dira kontutan: 

• Ekonomia eta gizarte garape-

nerako premiei erantzuten

dien proiektua den ala ez.

• Giza baliabideen prestakuntza

eta part e h a rtzerako duen ba-

lioa etorkizunera begira. 

• Herr i t a rrengan garapen bi-

dean dauden herr i a l d e e k i k o

i n t e resa pizteko izan deza-

keen gaitasuna. 

• Proposaturiko ekintzen bide-

ragarritasuna bermatzeko gai-

tasuna.

• Proiektu horren garapenean

p a rte hartzen duen ataunda-

rrik baden ala ez. 

Deialdira hiru elkarte aurkeztu

z i ren lau proiektu ezberd i n e t a-

rako dirulaguntza eskatuz:

1. Euskadi/Cuba Kultur elkar-

tea: Elkar te honek bi

p roiektu ezberdinetarako di-

rulaguntza eskatu zuen. Alde

batetik, Habana hiriko garbi-

keta tre s n e r i a ren konponketa

eta mantenimentura zuzen-

duriko proiektu batetarako,

eta bestetik, Habanako

“Blanca Mariposa” haur-

tzaindegiko mantenimentu-

rako tresneria eta heziketa-

rako materiala ero s t e r a

zuzenduriko proiekturako.

•
850.000

PEZETA

ZUZENDU DIRA

NIKARAGUA

ETA EL

SALVADORRERA

•



eta aurrerantzean ere horre l a

izango dela pentsatuz, pro i e k t u a

aldatzeari ekin zaio. Hau da,

p roiektu berri bat egingo da eta

guztira 36 etxebizitza egingo dira:

lau logelako zortzi, hiru logelako

hogei eta bi logelako zortzi.

P roiektu aldaketa hau izan da

arrazoia, obren hasera atzeratzeko,

nahiz eta epe laburrean obrak ha-

sita izango diren. Eskaintza berr i

hau gehiago gerturatzen da Atau-

nen egon daitekeen eskaerara, be-

raz hobe da orain piskabat atzera-

tzea, gero egindakoaz damutzea

•

EROSI NAHI

IZANEZ GERO,
BADIRA

ORAINDIK

ETXEBIZITZAK

SALGAI

•
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Azken aldizkarian luzatu genuen

futbol zelaiean eraikitzear dauden

etxebizitzak erosteko deialdia.

Deialdi horretara hogei  lagun

bildu dira, bost lagunek lau loge-

lako etxebizitza, hamabik hiru k o a

eta hiruk bikoa aukeratu dutelarik. 

Jakin badakizue, guztira 40 etxe-

bizitza egin behar zirela: lau loge-

lako lau, hiruko hamasei, biko ha-

masei eta bateko lau. Baina ikusirik

eskaera gehiena lau eta hiru loge-

lako etxebizitzetarako egon dela,
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baino.  Bestalde, proeiktua aldatu

behar izanaren aukeraz baliatuz, le-

hengo proiektuarekiko hainbat ho-

bekuntza egin dira.

E g o e r a ren berri  urt a rr i l a re n

14ean eman zitzaien erosdunei, eta

aldaketa hauek begionez ikusi zi-

tuztela esan genezake. Esan baita

e re, erostunen artean abenduare n

20ean egin zela zozketa, eta ondo-

rioz, zehaztuta gelditu zela etxebi-

zitza aukeratzeko izango duten le-

hentasuna.

Gaur egun 16 etxebizitza geldi-

tzen dira salgai, beraz nahi izanez

g e ro oraindik aukera badago.

Ataundar gehiago animatuko ez

balitz, inguruko herrietan salmenta

kanpaina egiteari ekingo zaio, jen-

dea Atauna bizitzera etortzeko ani-

matuz.

Jakina da San Gregorioko apar-

kalekuan etxebizitzak bultzatzeko

U d a l a ren borondatea. Bestalde,

badira hori aurrera eraman nahi

duten auzotar batzuk ere. Azken

bolada honetan, bilera batzu egin

dituzte interesa duten auzotarre k

eta Udal ordezkariek. Kontutan

izanik Udalak ezizenezkoa duela

zuzenean lur- z o rua saltzea, mahai

gainean hiru aukera jarri zaizkie

auzotarrei:

1. Interesatuek beste leku bate-

tan aparkaleku bat egokitu eta

Udalak gaur duenarekin tru-

katu, era honetan etxebizitzak

egiteko lur- z o rua eskuratuz

interesatuek.

2. Udalak eta Eusko Jaurlaritzak

bultzaturik babes ofizialeko

etxebizitzak egin.

3. Udalak gaur egungo aparkale-

kuko lur-zorua subastan atera,

eta interesatuak  beraien ar-

tean kooperatiba edo antzeko

zerbait osatuta subasta horre-

tara aurkeztu. Subastara aur-

kezteko Udalak hainbat bal-

dintza jarriko lituzke.

Auzotar interasatuak hiru g a rre n

aukera zutela gogokoen azaldu

zioten Udal ordezkariei, eta bi al-

deak bide hori lantzen ari dira.

Alde batetik interesatuak, 9 eros-

tuneko talde osatu eta beraien ar-

tean antolatzen. Eta Udala, subas-

tarako baldintza plegua pre s t a t u ,

aparkalekuari irtenbide bat eman,

L a u z t i e rrekako bidea desbideratu

eta antzekoak prestatu edo buru-

tzen.

Epe laburrean ekimen hau bide-

ratua izatea espero du Udalak.

•

EPE

LABURREAN

SAN

GREGORION

ERE 9
ETXEBIZITZA

EGINGO DIRA

•



18

IV. Zbkia / 97•II•10

E l k a rte ezberdinek antolatu ohi dituzten ekintzak

bultzatu asmoz dirulaguntzak banatu ohi ditu Udalak.

1996 haseran ere, horretarako deialdia egin zen eta el-

k a rte ezberdinek aurkeztu zituzten beraien asmo eta

aurrekontuak. 

Eskaera hoiek Kultur eta Kirol Batzordean aztert u

eta Udalak horretarako onartua duen araudiaren ara-

bera ekintza bakoitzari zegokion dirulaguntza zehaztu

zen. Kultur eta Kirol Batzord e a ren pro p o s a m e n e z ,

m a i a t z a ren 21ean onartu zituen Udalbatzak ekintza

e z b e rdinei zegozkien diru laguntzak. Oro t a r a

2.180.001 pezetako dirulaguntzak agindu zizkien

Udalak elkarte ezberdinei.

D i rulaguntza jaso ahal izateko, ekintza burutu eta

dagozkion fakturen kopiekin likidapena aurkeztu behar

izan dute elkarte ezberdinek udaletxean. Aurkeztutako

likidazioen arabera 1.730.331 pezeta banatu ditu Uda-

lak.

Hauek dira elkarte ezberdinei agindu zitzaizkien di-

rulaguntzak, eta ekintza burutu ondoren jaso dituzte-

nak. Ekintzarik burutu ez, likipdaziorik aurkeztu ez

edo eta galerarik izan ez dutenei, ez zaie inolako diru

ordainketarik egin.

Agindutako Burututakoan

Elkartea eta ekintzak dirulaguntza jasotakoa

ARTADI ELKARTEA

Pala Txapelketa 17.301 17.301

Kultur astea 42.194 42.194

Mendi irteerak 13.067

Bideo emanaldiak 15.841

Zenbait lehiaketa 14.235

EATE ABESBATZA

Hitzarmena 120.000 120.000

ATAUN KIROL

ELKARTEA

Areto futbol denboraldia 411.190 411.190

Ibilaldi neurtua 33.325 33.325

Pelota denboraldia 89.680 89.680

Ataungo III. futbito txapelketa 17.345

DANTZA TALDEA

Ikastaroa 147.752 80.000

Jantziak 80.300 135.240

J.M.B. MURKONDO K.E.

Museoetara irteerak 56.210

Bi ikastaro 60.590

Traste zaharren bilketa 82.563

Euskal mitologia-erakusketa 290.000

Bideo proiekzioak 23.944 23.944

Bi hitzaldi 31.025 31.025

Ipuin lehiaketa 36.354 36.354

Ipuin argitalpena 35.478

95eko mahai inguruaren arg. 28.835

HAURKIDE 

ELKARTEA

Kabalgata 9.308 9.308

Zinema saioak 7.622 7.622

Iñauteriak 9.417 7.322

Bazko asteko tailerrak 9.417 3.452

Jolasak 12.556 2.687

Irteerak 24.820 11.790

GAZTE ASANBLADA

Lizarrusti garbiketa 31.025

Ataungo 2. egun pasa festa 41.610

Mendi irteerak 13.688

Eskulan ikastaroak 59.860

Kontzertuak 109.500

ATSEDEN TOKI 

ELKARTEA

Jokuak 119.084 73.760

Bi hitzaldi 22.090 11.040

Ibilaldi neurtua 29.940 29.940

J.M.B. ESKOLA

Igeriketa kanpaina 72.314 72.314

Kirol extraeskolarra 56.867 56.867

Eguzki Berri Aldizkaria 95.718 95.718

Otsoa Irratia 97.936 97.936

•

2.180.000 PEZETA

IZENDATU ZITUEN UDALAK

ELKARTEEI BANATZEKO

•
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kuña eta Gregorio Muñoz lan horretan ari

dira gaur egun.

Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiko

Nekazaritza eta Ingurugiro Sailari ere aur-

keztu zitzaion, eta beraiek berre g o k i t z e

lanetan behar dugun tresneria (baranda,

banku, jolastoki e.a...) eskuratuko digutela

agindu digute. Bost milioi inguruko au-

rrekontua dute gai honetan aurreikusi di-

ren beharrek.

Horrez gain, Udalak 1996ko aurrekon-

tuetan 1.700.000 pezeta izendatu zituen

horretarako eta 1997koetan  milioi bat au-

rreikusi du. Diru kantitate hauekin igeltse-

ritza lanak egin nahi dira, paretak e.a...

Esan, herriko igeltseri ezberdinei aurre-

kontuak eskatu ondoren, lan hauek Koldo

K e rejetari adjudikatu zitzaizkiola azaro a-

ren 6ko Udalbatzaren osoko bilkuran.

Kontutan izanik, garai bateko Ubarriko

b o rda eta Astigarragako parkea bitart e a n

bidea galduta dagoela, Udalak gune ho-

rretan bidea irekitzeko helburu a rekin te-

rrenoak erosteari ekin dio. Abenduare n

26ko Udalbatzaren osoko bilkuran, 2.033

metro karratu 179 pezeta metro karratuko

prezioan erosteko erabakia hartu zen.

Ekimen hauekin eta aurrerantzean egin

beharko diren beste batzuekin, aurten San

G regoriotik San Martina bitarteko pasea-

leku hau egokitua izan nahi du Udalak.

A
gauntza errekaren ezkerraldetik di-

joan herri bide zaharra San Grego-

riotik San Martina bitartean be-

rreskuratzea du helburu Udalak. Hori

b u rutzeko Basoinsa entre p resako teknika-

ria den Mikel Sarriegiri eskatu zitzaion

p roiektua eta 96ko uztailean eskuratu

zion Udalari, Kultura, Kirola eta Tu r i s m o

B a t z o rdean aurkeztu zelarik. Pro i e k t u a

egiteaz gain, bera arduratuko da baita ere

berregokitze lanen zuzendaritzaz.

3.255 metroko luzera du hasera batetan

egokitu nahi den ibilbideak eta lan hoien

a u rrekontua 10.385.230 pezetakoa da,

BEZ kontutan izan gabe. Udalari ezinez-

koa zaio gaur gaurkoz horrenbeste diru

ekimen horretara zuzentzea, eta ondo-

rioz, laguntzak eskatu dira eta Udala eran-

tzun onak jasotzen ari dela esan daiteke.

Alde batetik, Gipuzkoako Foru Aldun-

diko Ekonomia eta Turismo sailera aur-

keztu zen proiektu hau, berregokitze la-

netan 6 hi labetez ari tzeko bi  langile

kontratatzeko dirulaguntza eskatuz.  Foru

Aldundiak 1.720.682 pezetako laguntza

agindu zigun. Segidan, lan hori egin zeza-

keten eta langabezian zeuden ataundarren

z e rrenda eskatu zitzaion INEMi, eta on-

d o ren 8 laguneko zerrenda horre t a t i k

egokienen aukeraketa egiteko agindu zi-

tzaion horretan aditua den TSI entre p re-

sari. Aukeraketa horren ondorio, Jexux Bi-

•

EGOKITZE

LANAK

AURTEN

AMAITU NAHI

DIRA

•

▼

HERRIBIDE ZAHARRA

BERREGOKITUTA

BAZTARRIKA PAREAN
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1
996ko urr i a ren 2an, Udalbatzak 1997rako zergak onartu zituen. Au-

rrez jakina den moduan, Udal honen helburua zergak eguneratzen joa-

teaz gain, zerbitzu bakoitzaren kostua, zerbitzu horri dagokion zerg a-

ren bitartez jasotzen denarekin parekatzea da.

Helburu horri jarraituz, defizitarioak ez diren zerbitzuei dagozkien zergak

%3’5ean, bizitza igoeraren pare igotzea erabaki du Udalak. Bestalde, zerg a

bidez jasotzen dena baino kostu handiagoa duten zerbitzuetan, pixkanaka

parekatzeko bideari ekin zitzaion pasa den urtean, eta bide beretik jarraituko

da 97an ere.  Egoera honetan, Ur-hornidura, zabor bilketa eta hilerriena di-

tugu, eta hauek %15ean igoko dira.

Urari dagokionean, 1996ko balantzea ondorengo hau da:

Ikus dezakezuenez %14ko aldea dago sarrera eta irteera artean, eta hori in-

b e rtsioak kontutan hartu gabe. Kontutan izan behar da Ataungo ur- s a re a

oso zaharkitua dagoela eta urte gutxi barru inbertsio ugari egin beharko di-

rela hori berritzeko. Adibidez, Astigarragatik Arrondora espaloiak egitean,

Udalaren asmoa tuberi berria sartzea da, eta horrek bakarrik 12 milioi ingu-

ruko aurrekontua du.

Konzeptua Sarrerak Irteerak

Herritarrek kontsumoagatik ordaindua 5.200.000

Ur Konsorzioari deposituetatik

kontsumorako irtetzen denagatik

Udalak ordaindua 3.950.000

Ur Konsorzioari 

partaidetzagatik ordaindua 191.290

Ur sarearen mantenimendu

eta konponketak 1.900.000

GUZTIRA 5.200.000 6.041.290

•

DEFIZITARIOAK

EZ DIREN

ZERBITZUEI

DAGOZKIEN

ZERGAK

%3’5EAN

IGOKO DIRA

•
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Legegintzaldi haseran %58ko aldea zegoen ur- h o rnidurari dagozkion sa-

rrera eta irteera artean, eta 97an ia parekatuak izatea espero da, inbert s i o a k

kontutan izan gabe. Hau ez da zerga igotzearen ondorioa bakarrik izan (pasa

den urtean %25ean eta aurtengorako %15ean igo ditu Udalak), baizik eta

ahalegin berezi bat egin da ur- s a reak zituen galerak antzeman eta konpon-

tzen, eta horren ondorioz, kontsumoa gutxitu eta kostea ere neurri handi ba-

tean jaitsi egin da.

Zabor bilketari dagokionean, 1996ean 4.710.000 pezetako diru sarre r a k

izan ditu Udalak eta Sasietari zerbitzu hori emateagatik 5.497.752 pezeta or-

daindu dizkio.  Besterik kontutan hartu gabe %15eko diferentzia dago eta

hori parekatzera dator aurtengorako %15eko igoera. Era honetan gelditu da

zerga hau 1997rako:

H i l e rriei dagokienean esan, 40 urteko bizia jotzen zaiola nitxo bakoitzari,

ondorioz 4 gorpu ezberdin, 10 urtez bakoitza, edukitzeko ahalmena. Amor-

tizazio, izen abizenak daramatzan tapa eta enterramendu gastuei aurre egi-

teko, hilobiratze bakoitzagatik 78.490 pezeta ordaindu beharko da 1997an.

1997rako aurreikusi diren igoerekin, nahiko parekatuak gelditu dira zerbi-

tzu ezberdinen sarrera irteerak, eta ondorioz, datozen urteetan igoera leuna-

goak eman asmo ditu Udalak.

%15eko igoerarekin, honela gelditu da ur-hornidurari dagokion zerga:

Erabilpena 1996 (Pta/m3) 1997 (Pta/m3)

Etxebizitzarako 44 51

Merkatal areto, taberna e.a... 63 72

Industrirako 81 93

1996 1997

Erabilpena (Pta/6 hilabeteko) (Pta/6 hilabeteko)

Etxebizitzak 3.750 4.310

Hutsik dauden etxebizitzak 2.500 2.875

Merkatal-erabilpeneko aretoak 5.625 6.470

Jatetxeak 7.500 8.625

Industria 7.500 8.625



koitzak ordaindu beharrekoak bestetik.

Udalak 737.760 pezeta jarriko ditu eta

Eusko Jaurlaritzak 2.213.280 pezeta.

1996ko azaro a ren 6ean, Udalbatzak

b e re Osoko Bilkuran lan hauen baldin-

tza plegua onartu zuen, eta horre t a n

adituak diren entre p resa ezberdinei es-

keintzak eskatzeko erabakia hartu. On-

d o rengo hauek izan dira jasotako es-

keinztak:

TecniTop S.A.L. 

Tecnicas Topogáficas .......2.655.336 pzta.

Erain Estudio 

Técnico C.B....................2.659.996 pzta.

Neurri ingenieros ............2.803.488 pzta.

Estudio Atlas 

Ingeniería Cartográfica....2.892.019 pzta.

Eskaintza hauek aztertu ondore n ,

Udalak lan hauek ERAIN entre p re s a r i

adjudikatu zizkion eskainzarik egokiena

aurkeztu zuelako, eta hau hasia da da-

goeneko lanak burutzen.

K a rtografi hau egiteko, herrian zehar

20 puntu izendatu dira eta plaka bat ja-

rri da beraietan (hauetako batzuk ikusi

ahal izango zenituzten). Puntu hauen

kokapena eta altuera satelite bidez ze-

haztu da, eta puntu hoiek oinarr i t z a t

h a rtuta auzogune ezberdinen plano to-

pografikoak egingo dira. 1/500 eskalan

egingo diren plano hauetan etxe ezber-

dinak, bideak, itxiturak, posteak, eraiki-

nak, zuhaitzak e.a... zehaztuta eta izen-

datuta geldituko dira.

Amaitzeko esan, plano hauek digitali-

zatu egingo direla eta inform a t i z a t u a k

izango dituela Udalak. Era honetan, hi-

rigintza mailan aldaketak egiten dire n

n e u rrian, plano hauek gaurkotzea posi-

ble izango da.
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1
996ko mart x o a ren 8an,  Eusko

Jaurlaritzako Lurralde Antola-

mendu, Etxebizitza eta Ingurugiro

S a i l b u ru den Patxi Ormazabalek, udal

kartografia eta azpiegitura kartografikoa

gauzatzeko dirulaguntzak ematea arau-

tzeko agindua eman zuen.  Agindu ho-

rren arabera, udal ezberdinek diru l a-

guntzak jaso ahal izango lituzkete

beraien kartografia berritzeko helbu-

ruarekin.

Aukera ikusi bezain laister, Ataungo

Udalak bere eskaria prestatu zuen. Uda-

laren nahia, Arau subsidiarioetan hirilur

bezala izendatuta dauden auzo nagusie-

nen plano topografikoa egitea da. Era

honetan, hirigintza mailan edozein lan

egiteko plano egokiak izango ditu, eta

ez orain bezala, edozein ekimen aurrera

eraman nahi denean, gunean guneko

plano topografikoak egin beharra izan.

Hirilur bezala 23’1 Ha. ditu Ataunek

eta hauei dagokien kartografia 1/500

eskalan egiteak 2.951.040 pezetako au-

rrekontua du.

Eusko Jaurlaritzari eskaera aurkeztu,

eta lan hoien  aurrekontuaren %75a or-

dainduko zuela erantzun zuen Eusko

Jaurlaritzak. Ondorioz, konbenio bat

sinatu da Eusko Jaurlaritza eta Udala-

ren artean, egin beharreko lan eta bal-

dintzak zehaztuz alde batetik, eta ba-

•

OINARRIZKO

PUNTUEN

KOKAPENA

ETA ALTUERA

SATELITE

BIDEZ

ZEHAZTU DA

•

▼

ARRONDO

AUZOA
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B e rtan, ezkontzaz besteko bi per-

tsonaren arteko elkarbizitza eraketak

inskribatu ahal izango dira, horre t a-

rako bikoteko kideetako batek

Ataungo Udalerrian erroldatua egon

beharko duelarik.

E rre g i s t ro honetan inskribatutako

bikoteek eta ezkontza bidez elkartu-

takoek, harrera berdina izango dute

Ataungo Udalean, bai juridiko mai-

lan eta baita administrazio mailan

ere.

Elkarketa hauei amaiera emateko,

kideetako batek horrela eskatzea

nahikoa izango da. Bestalde, Erre-

g i s t roan bere izena ematen duten

p e rtsonen eta ahaideen intimitatea

b e rmatzeko, ez da idazpenen edu-

kiaren publizitaterik egingo. Eta bu-

katzeko esan, egiten diren inskrip-

zioak eta eskatzen diren ziurt a g i r i a k

dohainik izango direla.

E
dozein pertsonak du eskubi-

dea, elkarketa afektibo egon-

kor baten bidez bizitza-ko-

munitate bat eratzeko. Seme-alabez

osatu, ala ez, honek familia baten so-

rrera dakar, eta horri babes soziala,

ekonomikoa eta juridikoa eman be-

harra daukate botere publikoek.

Ezkontza dugu elkarte afektibo

egonkor horrek historian zehar

h a rtu izan duen erakunde-form a ,

baina gaur egun elkarbizitza modu

oso desberdinak ditugu, eta bikote

ugari dira bere bizitza-komunitate

i r a u n k o rra ezkondu gabe eratzea,

ezkondu gabe familia sortzea eraba-

kitzen duten bikoteak.

Gaur egungo legediaren aurre a n

elkarketa hauek ez dute babesik, eta

hori bideratzea Udalaren esku ez da-

goen arren, bidezkoa dirudi, udal

administrazio mailan bada ere, ber-

dintasuna bultzatu eta ezkontzaz

besteko elkarketen bidez eratutako

familiei babes sozial, ekonomiko eta

juridikoa bermatuko duen baliabide

juridikoa eskaintzea.

Hori bideratzeko, 1996ko azaro a-

ren 6ko Udalbatzaren Osoko Bilku-

ran, Ataungo Udalean izaera admi-

n i s t r a t i b o a rekin ELKART Z E

ZIBILEN UDAL ERREGISTROA

s o rtzea erabaki zen. Era bere a n ,

e rre g i s t ro honi buruzko antolaketa

eta funtzionamenduari buru z k o

araudia onartu zen.

•

EZKONTZAZ

BESTEKO BI

PERTSONEN

ARTEKO

ELKARBIZITZA

ERAKETAK

INSKRIBATU

AHAL IZANGO

DIRA

•
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Duela urte batzuk ormigoiaz zo-

rua berritu zen bide batzuetan, ur-

bideak ormigoitu gabe gelditu ziren.

Bideari ondo eusteko, zorua ondo

izatea bezain garrantzitsua, ur- b i-

deak egoki izatea dela erakutsi du es-

perientziak. Ondorioz, urtez urt e

a u rreko urteetan egin gabe gelditu-

tako ur-bide hoiek orm i g o i t z e n

d i h a rdu Udalak. 1996ean, Kalaka-

sene eta Aldarreta bitartean, 1.000

m e t rotan ur-bideak ormigoitu dira

894.875 pezetako kostuarekin. Ho-

nen finantziazioa, bide orm i g o i t z e-

ena bezala egin da.

Lehendik egokituak dauden bide-

etan ere ezusteko kalteak sort z e n

dira, gehinetan urak eraginak. Hauei

e re erantzun bat ematea beste erre-

A
u rreko urteetan bezala, ne-

k a z a r i t z a ren garapenerako

b e h a rrezko diren azpiegitu-

rak eraiki edo eta egokitzen jarr a i-

tzen du Udalak. Urtez urte, Gipuz-

koako Foru Aldundiaren lagun-

t z a rekin, ahal duen guztia egiten

dihardu Udala, urte gutxi barru gu-

txienez bide eta ur- h o rnidura ego-

kiak izan ditzaten Ataungo baserr i-

tarrek. 

1996ean egin diren lanak azal-

duko ditugu ondoren, aurrez jaki-

neraziz, orotara 16 milioi inbert i t u

direla aurten azpiegitura hauek ego-

kitzen:

• Ubelarainerako bidea

eta ur-bideak 

(1. zatia: 630m) ..5.779.858 pzta.

• Urrutxumendirako

bidea eta ur-bideak 

(400m) ..............2.916.704 pzta.

• Artzate baserrirako 

bidea (200m).....1.824.220 pzta.

• Zuarako bidearen 

zati bat (15m)..... 481.331 pzta.

O rmigoitze lan hauen kostua era

honetan bideratzen da: %65a Foru

Aldundiak jartzen du Goimenen bi-

t a rtez, %15a Udalak eta %20a edo

h o rri dagokion eskulana, bide ho-

rretaz baliatzen diren baserritar eta

lur-jabeek.

•

1996EAN 16
MILIOI PEZETA

INBERTITU

DIRA NEKAZAL

AZPIEGITURETAN

•

▼

URRUTXUMENDIRAKO BIDEA
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1997rako Udalak dituen egitas-

moak Goimen-en abenduaren 31

a u rretik aurkeztu behar zire n e z ,

a b e n d u a ren 26ko Udalbatzare n

Osoko Bilkuran onar tu zen

1997rako egitasmoen zerrenda. On-

dorengo hau da zerrenda hori:

• Aiako aterpea

• Itzateko bide berria eraikitzea

• Andralizetako bidearen ormi-

goitzea

• Iturtxoko bidearen konponketa

• Hainbat bideetan urak egin-

dako kalteen konponketak

• Armuñoko bidearen ormigoitzea

• Iturbeko bidearen ormigoitzea

• Baztarrikako bidearen orm i g o i t z e a

• Sorta belarrak kablez ekartzeari

buruzko lanaren argitaratzea.

Z e rrenda luzea aurkeztu den

a rren, orain ikusi egin behar zein

p roiektuetarako laguntzak lort z e n

diren.

mediorik ez du izaten Udalak. Aur-

tengoan konponketa hauek egin

dira:

• Kalakasene

baserri inguruan 

eskoilera ..........1.120.298 pezeta

• Itzate 

baserrirako bidean 

eskoilera .............812.000 pezeta

Bide konponketa hauen kostua era

honetan bideratzen da: %50a Foru

Aldundiak jartzen du Goimenen bi-

t a rtez, %15a Udalak eta %35a edo

horri dagokion eskulana, bide horre-

taz baliatzen diren baserritar eta lur-

jabeek.

Beheko-ustatxo baserrian edateko

moduko urik etxean ez zutenez, Liz-

t o rre iturritik ura ekarri da 500 me-

t roko bidean, beraren kostua

261.711 pezeta izan delarik.

Aldarretan behar adina urik ez zu-

tenez,  sondeo bat egin da eta bonba

bat kokatu ura ateratzeko. Lan

hauen kostua 1.351.400 pezetakoa

izan da.

U r- h o rnidurak %65ean laguntzen

ditu Goimen-ek, %15ean Udalak eta

gaineratiko %20a onuradunek jar-

tzen dute.

▼

ITZATE

BASERRIAK

▼

ALDARRETA

BASERRIA
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I g a rtza Mendebaldea, Muñaan, Ber-

noa, Intxusburu, Larreluze, Aitxu eta

Argonitz.

Gai berarekin jarraituz, Joxan Mu-

jika, Arantzadi Zientzi elkarteko arke-

ologoari, bi diru laguntza eman zaiz-

kio: 50.000 pezetako laguntza bat

Atxurbiko trikuharr i a ren indusketa-

rako, eta 75.000 pezetako beste bat

b e rtako aurkikuntzak C14 bidez az-

tertzeko.

Joxemiel Barandiaran Interpretazioa

Z e n t rua errealitate bilakatzen hasi as-

moz, aurten Udalak hiru ibilbide eta

bi koba garbitu, itxuratu, tajutu eta

seinalizatu nahi ditu: Tr i k u h a rr i e n

ibilbidea, Jentilen mundua izeneko

ibilbidea eta Joxemiel Barandiaranek

egin ohi zuen ibilbidea alde batetik,

eta Sasterriko eta Troskaetako kobak

bestetik.

Ekimen hau aurrera eramateko,

Udalbatzak Eusko Jaurlaritzako Mer-

kataritza eta Turismo Sailari diru l a-

guntza eskatzea erabaki zuen ekaina-

ren 21eko Osoko Bilkuran. Ondorioz,

750.000 pezeta aginduak dizkio Jaur-

laritzak Udalari, 1997ko ekaina baino

lehen ekimen hau burutzeko baldin-

tzarekin.

Era honetako lanak burutzeko prest

zirenak aurkeztu zitezen Udalak egin-

dako deialdira Joxe Ramon Agirre

“Marron” bakarrik aurkeztu zen. Mo-

mentu honetan, Joxemiel Barandiaran

I n t re p retazio Zentruko aurre p ro i e k-

tuan oinarrituta, atal hoiek zehazten

ari da, ibilbide eta koba hoiei dago-

kien azken proiektua Udalari aurkez-

teko, honek gero aztertu, onartu eta

burutzeko agindua eman diezaion.

L
egegintzaldia hasi zenetik on-

d a rea berreskuratzeko ahalegi-

nean hainbat ekimen jarri ditu

m a rtxan Udalak. Helburua, garai ba-

teko bizi modu baten testigantza geu-

reganatzea, herrian dugun eta askotan

ezezaguna  zaigun ondare hau ataun-

d a rrontzat ikus eta ikasgai bilakatzea

eta aldi berean turismo iturriak sor-

tzea da.

Ahalegin honetan koka ditzakegu

Ataun Aztergai Beka, Herribide zaha-

rr a ren berregokitzea, trikuharr i e t a n

egiten ari diren ekimen ezberd i n a k ,

ibilbide eta koben inguruko proiektua

eta beste hainbat gaien inguruan bu-

rutzen ari diren gestioak ere, hala

nola, erro t a - z a h a rra, artxibo histori-

koa e.a...

1996ko udan, Lizarrusti gaineko 8

t r i k u h a rri garbitzeko auzolandegi bat

antolatu zen Kutxa Fundazioare k i n

egindako hitzarmen baten bidez. On-

d o rengo trikuharri hauek garbitu eta

seinalizatu ziren: Igartza Ekialdea,

•

8 TRIKUHARRI

GARBITU ETA

SEINALIZATU

DIRA

LIZARRUSTI

GAINEAN

•

▼

JOXAN

MUJIKA

BERE

TALDEAREKIN
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bi hitzetan



Ez Bake-Epaitegiko langileek, ez eta Gizarte Laguntzaileak ere, ez zuten

udaletxean bulegorik, beraien lanak Batzordeen bileretarako gelan egiten zi-

tuztelarik. Egoera hau bideratu nahiean, Batzordeen gela bitan zatitu da,

alde batean bileretarako gela gelditu delarik

eta bestaldean bulego txiki bat. Bulego ho-

netan eskeiniko dituzte beraien zerbitzuak

Bake-Epaitegikoek eta Gizarte Laguntzai-

leak, egun ezberdinetan izaten bait dira

Ataunen. Egokitze lan hauek 309.540 pe-

zeta kostatu dira.

Udal inform a t i z a z i o a rekin jarraituz, bu-

lego hori ere informatizatu nahiean, dirula-

guntza bat eskatu zitzaion Eusko Jaurlari-

tzari, eta  330.000 pezeta jaso ditu Udalak.

Beraz dagokion ordenagailuz ornitu da bu-

lego berri hori ere.
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Maiatza eta ekaina bitartean, biz-

t a n l e - e rrolda eta biztanleen eta etxe-

bizitzari buruzko estatistika berr i t z e

lanei ekin zien Udalak, horretarako bi

langile kontratatuz. 1996ko ekainaren

21eko Udalbatzaren Osoko Bilkuran

o n a rtuta gelditu zen  biztanle-erro l d a

b e rria, eta horren arabera, 1996ko

maiatzaren 1eko data erreferentzi har-

tuz, Ataunen 1.589 lagun bizi gara,

776 emakumezko eta 813 gizonezko.

Auzoka aldiz, honela banatuta:

▼

AIA AUZOA
San Martinen: .......... 1.024

Helbarrena ..........................628

Astigarraga ............................ 77

Arrondoa .............................. 91

Arin auzoa ............................ 39

Otadi aldea ............................ 31

Suki aldea .............................. 38

Otamots aldea........................ 30

Aitzarte alde .......................... 56

Ustatxo aldea ........................ 34

San Gregorion: 414

Erdigunea ............................204

Ergoiena ..............................108

Lauztierreka .......................... 32

Murkondo aldea .................... 40

Urrutxu medi ........................ 30

Aian......................................151

▼ BULEGO BERRIA.



29

IV. Zbkia / 97•II•10

Azken urte hauetan Ataungo ba-

soetan egindako lanen ebaluaketa

bat egin berri da. Ebaluaketa horre-

tan, Ataungo Udalaren jabetzako

h e rri onurako mendietan egin dire n

aldaketa, garbiketa, bide egokitze,

gaitzen aurkako tratamendu e.a...

bildu dira eta ekimen bakoitzean in-

b e rtitu den diru kopurua zehatzu

da. 1990 eta 1996 bitartean, oro-

tara119.747.000,- pezeta inbert i t u

ditu Foru Aldundiak Ataungo men-

dietan.

▼

AITZARTE MENDIAN DIRU ASKO INBERTITU DA.

1996ko Udalbatzaren Osoko Bilkurak ho-

rrela erabakita, Gipuzkoako Foru Aldundia

eta Ataungo Udalaren artean hitzarmen bat

sinatu da.  Hitzarmen honek, oinarrizko gi-

z a rte zerbitzuak finkatu eta bestelako ihar-

duera osagarriak garatzeko, Foru Aldundia

eta Udalaren arteko lankidetza arautzea du

helburu.

Lankidetza hau aholkularitza eskaintzean

eta langile, prestazio eta ihard u e ren kostua

finantziatzean datza. Alde batetik, datozen

urteetan Udala eta Foru Aldundiaren aldetik

h e rr i t a rrei eskeiniko zaizkien gizarte zerbi-

tzuak zehaztu dira, beti ere behar berr i e i

ateak irekita utziz. Eta bestalde, zerbitzu

hoien finantziazioa nola egingo den zehaztu

da, hau da, Foru Aldundiak gai bakoitzari

dagokionean zenbaterainoko diru l a g u n t z a

emango duen finkatu.

H i t z a rmen hau, 2000. urteko abenduare n

31 bitartean izango da indarrean.
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1996ko urr i a ren 4ean bildu zen horre t a-

rako izendatutako epaimahaia. Aurkeztutako

lanak  aztertu eta eztabaidatu ondoren, on-

d o rengo erabaki hau hartu zuten: 200.000

pezetako diru ordaina izango duen II. Ataun

A z t e rgai Beka, Lourdes Altunari ematea,

s o rta belarrak ekartzeko kablearen inguran

aurkeztutako proiektuagatik.

Saritutako lan honek, Ataungo herrian ze-

har dauden eta izan diren sorta kable guztien

inbentario bat osatu nahi du: Nondik nora-

koa, luzaera, berezitasunak, hizkuntza, tek-

nika, planoak, argazkiak, montatzen zituzte-

nekin pasadizoak e.a...  Azken finean,

b a s e rr i t a rrentzat horren garrantzitsua izan

den, eta ondorioz Ataungo ondare bilakatu

den sistema honen testigantza jasotzea da

helburua. Eta jasotzeaz gain zabaldu ere egin

dadin, Udalak lan hau argitaratzeko asmoa

du.

Udal zereginetan geroz eta beharrezkoagoa bihurtu da ibilgailu bat izatea.

Orain artean, Udal langileak beraien ibilgailuez baliatzen ziren, Udalak kilo-

metraia ordaintzen zielarik. Konzeptu honetan gastatzen zena ikusita, eko-

nomikoki ere egokiagoa da Udalak bere ibilgailua izatea. Hau kontutan iza-

nik, Goierriko auto saltzaile ezberdinei eskaintzak eskatu zitzaien eta hauek

izan ziren jasotakoak:

Renault express ..........1.615.000,-  pezeta

Opel Combo ..............1.538.560,- pezeta

Volkswagen Caddy......1.800.000,- pezeta

Citroen C15 ..............1.652.920,- pezeta

Ford Courie................1.575.000,- pezeta

Udal Bitartekoen Batzordean eskaintza

hauek aztertu ondoren, Udalbatzak 1996ko

m a i a t z a ren 21ean egindako Osoko Bilkuran

Opel Combo bat erostea erabaki zuen. Da-

gonekoz ikusiko zenuten Ataunen zehar ze-

regin ezberdinetan.
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▼

SAN GREGORIOKO

MEDIKU-ETXEA

San Gregorio eta San Martingo

mediku-etxeetako komunak eta

konsultegiak nahiko egoera kax-

k a rrean zeudela ikusita, hoiek

egokitzeko proiektu bat egin ze-

zan agindu zion Ongizate eta Gi-

z a rte Zerbitzuetako Batzord e a k

udal arkitektoari. Proiektu horre-

tan komunak guztiz berritu eta

konsultegiak egokitzea aurreikusi

zen, orotara 1.061.400 pezetako

aurrekontuarekin.

H e rriko igeltsero ezberd i n e i

aurrekontuak eskatu eta gero, es-

kaintzarik merkeena egin zuen

Joxean Goikoetxeari adjudikatu

zitzaizkion lan hoiek 1.320.868

pezetatan, eta dagoeneko lanak

amaituta daude.

Aurreko aldizkarian jakin arazi zen bezala, San Martingo ur-sarean %67 galera genuen. Ur

galerak zein puntutan ziren jakiteko Sipag entrepresaren  zerbiztuak kontratatu genituen, eta

hauek aurkitutako galera puntu guztiak konpondu ditu dagoeneko Udalak. Sipag-en zerbiz-

tuak 500.000 pezeta kostatu zaizkio Udalari eta konpoketa lanak 1.223.258 pezeta, udal lan-

gileen soldatak kontutan hartu gabe.

Konponketa hauen ondorioz, galera %67 izatetik %17’7 izatera pasatu da. Emaitza beraz,

uste baino hobea izan da, helburua, galera %25etik jaistea zen eta. Aurrerantzean ere arre t a

berezia izan beharko da ordea, ur-saera oso zahartua bait dago, eta edozein momentu eta gu-

netan sor daitezke galera berriak.
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Udal Ordezkariek, Nekazaritza eta Ingu-

rugiroko Diputatu Nagusi den Iñaki Txueka

eta Mendi Nekazaritzako Zuzendari Nagusi

den Joxe Mari Aldanondorekin izandako bi-

l e retan, Ataungo basoen antolamendu

p roiektu baten beharra agertu izan diote.

1987an egin zen azkenekoa baina Udalare n

ustez zaharkitua gelditu da.

F o ru Aldundiko ordezkariek aintzakotzat

hartu dute eskaera, eta Ataungo Udalaren ja-

betzako herri onurako Agauntza eta Maru-

mendi mendietako zuhaztien baso antolake-

tako proiektua burutzekotan dira.

P ro i e k t u a ren kostea 5 milioi pezetakoa da

eta bere osotasunean Foru Aldundiak or-

dainduko du. Lehiaketa publikoa egin ondo-

ren, lan hauek IKT entre p resari adjudikatu

dizkio Foru Aldundiak eta 1997ko uztaila-

ren 31rako amaitua izatea espero da.

Antolamendu honen arabera, zer lurre t a n

zer zuhaitz mota aldatu behar den, bakanke-

tak nola eta noiz egin behar diren, baso ba-

koitza noiz atera behar den,  e.a... zehaztuko

da.

Hirigintza mailako aholkularitza lanak Jabier Telleria arkitektoak egiten zituen, baina Eusko

Jaurlaritzako Hirigintza Saileko Arkitektura Zuzendari izendatu zuten uztailean, eta bi lanak

e l k a rrekin eraman ezinak zirenez, Udal aholkularitza lanak utzi beharrean suertatu zen. Ge-

roztik, lan hoiek Roberto Garzia arkitektoak egiten ditu.

Zeregin anitzetarako langile postuan aldiz, Joxe Mari Otaño genuen 95eko abendua geroz-

tik, eta Udaberrian lan hori uzteko borondatea agertu zuen. Ondorioz, Udalak, lanpostu ho-

rretarako egin zen lehiaketa publikoan bigarren tokian gelditu zen Mikel Barandiaran kontra-

tatu zuen, lanpostu hori berriz lehiaketa publikoan atera bitartean.
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H e rriko liburutegia dinamizatu eta zerbi-

tzu hobe bat eman nahiean liburu t e g i a re n

informatizazioa burutu da. Hau aurrera era-

mateko Eusko Jaurlaritzak 522.000 peze-

tako dirulaguntza eman dio Udalari.

Bestalde, liburuttegia azken argitalpenekin

osatuz doa kalitate maila egokiari eusteko

ahaleginean, urteko 525.000 pezeta inbert i-

tzen direlarik liburu berriak erosten. Hauen

b e rri azaltzeko eta herr i t a rr a rengana gert u-

ratze asmoz, bi hilabetean behin, arg i t a l p e n

bat egingo da liburutegian  aurkitu daitez-

ken izenburu berrienekin.

Gogoratu, irakurketa, kontsulta edo liburu

maileguetarako asteko sei egunetan izaten

dela zabalik. Astelehenetik ost iralera

17:00tik 19:00ra eta larunbatetan 11:00eta-

tik 13:00ra.

Herrian agertu ohi diren pintadak garbitzen ja-

rraitzen du Udalak, eta 1996ean 600.000 pezeta

gastatuak ditu dagoeneko, oraindik faktura batzuk

jasotzeko baditu ere. Diru kantitate honi udal lan-

gileek zeregin horretan pasatzen dituzten ord u a k

erantsi behar zaizkio. 

Aipatu behar da, Udalak 1996ko aurre k o n t u e-

tan 500.000 pezeta aurreikusi zituela badaezpada

zeregin horretarako eta motz gelditu dela.

Pintada hauek garbitzen diren arren, konponbi-

derik ez duen ondorio bat uzten dute. Eliza, Uda-

letxe eta antzeko eraikinek dituzten harrizko orma

eta zutabetan egiten diren pintadak garbitzeko

garaian, ezinbestean hauei azal fin bat kentzen

zaie, era horretan pixkanaka harria jan egiten dela-

rik. Beraz, herriko ondare historikoko hainbat

eraikuntzari egiten zaion kaltea dirutan balora

ezina da.
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Gipuzkoako Erreklutamendu Zentru a k ,

1996ko abuztuaren 22ko datarekin, erre k e-

rimendu bat igorri zion Ataungo alkateari

instituzio militarrekin ez kolaboratzeko

Udalak hartua duen erabakia bertan behera

uzteko adieraziz.  Gaia,  urriaren 2ko Osoko

Bilkuran aztertu zen, eta aurrerantzean ere

tramite militarrekin loturiko lankidetzarik ez

b u rutzeko erabakia berretsi zuen Udalba-

tzak.

Aia auzoko ur zikinak biltzen

dituen potzu-beltz bat dago

E t x e b e rri baserr i a ren aldame-

nean, eta sarritan kexatu izan dira

a i a t a rrak, honen egoera tamalga-

rria zela esanez. 

Udal ordezkariek Gipuakoako

Ur Kontsort z i o a rekin izandako

b i l e retan, gaiaren berri emateaz

gain, ahalik eta azkarren irtenbide

bat emateko eskatu zieten. Hauen

erantzuna berealakoa izan da eta

potzu-beltz hori garbitu eta txu-

kuntzeaz gain berr i ro funtzione-

manduan jarri dute, eta jarraipena

egiteko konpromezua bere g a-

natu.

▼

ETXEBERRI AZPIKALDEAN

POTZU-BELTZA.
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Ezaguna da ataundarron artean, ura botei-

laratzeko entre p resa sortzeko ekimena. Eki-

men hau aurrera eramateko, Andurion koka-

turiko 3 ur-emar ietatik ura hart z e a

a u rreikusten zen, baina arazoak sortu zire n

baimena lortzeko garaian.  Arazo hoiek gain-

ditu dira eta entrepresaren bultzatzaileek ba-

dute dagoeneko “Confederacón Hidro g r á-

fica del Norte” delakoaren baimena,

boteilaratu asmo duten ur hori Andurioko

ur-emarietatik hartzeko.

Hau horrela izanik, ekainaren 25ean bildu

ziren udal ordezkariak, Aralar Parke Natura-

leko Zuzendaria eta ekimenaren bultzatzai-

leak, aurrera begira zer pauso eman zehaz-

teko. Udalaren aldetik ahalik eta azkarre n

p roiektua aurkezteko eskatu zitzaien, gero

arazorik egon ez dadin

Udalak arreta berezia eskeini nahi dio gai

honi, Ataunen etorkizunerako garrantzi han-

diko egitasmoa baita.

Auzoetako kirol dinamizazioari bultzada haundi bat eman zaio igaro den urtean. Gimna-

sioa egiteak osatu egin bait ditu kiroldegiak eskeini ditzaken zerbitzuak. Badakizue sasoiean

egoteko balio izateaz gain zenbait osasun arazo dituztenentzat ere oso baliagarria dela. Lehen

hilabete hauetan jende asko ibili da. Guztira 500.000 pezetatako inbertsioa izan da.



36

IV. Zbkia / 97•II•10

Abenduaren 11an bildu zen epaimahaia “Argazki lehiaketa 96”ra aurkeztutako 38 lanak az-

tertu eta epaia eman asmoz. Ondorengo hauek izan ziren sarituak:

1. Lehen saria, 60.000 pezeta: Joxe Ramon Agirreri, “Errota” izeneko argazkiagatik.

2. Bigarren saria, 25.000 pezeta: Andoni Aizpuruari, “Jentilen Etorrera” argazkiagatik.

3. Hiru g a rren saria, 15.000 pezeta: Antton

Etxeberriari, “San Martin” izeneko argazkia-

gatik.

Abenduaren 21etik 31ra, argazki guztiekin

erakusketa bat burutu zen, eta abenduare n

28an banatu ziren sariak udaletxean.

H i ru argazki saritu hauekin postalak arg i-

taratu dira. Gabonetan, postal bakoitzare n

ale bana etxe guztietara banatu zen, eta ge-

rora salgai ere jarri dira 50 pezetatan ondo-

rengo leku hauetan: Barriola iburu d e n d a ,

Urbitarte sagardotegia, Gerriko liburudenda

eta udaletxean.▼ ARGAZKI IRABAZLEA.

Ataungo kaleetan zakar ontzi falta nabaria da

eta dagoeneko 15 unitate erosiak ditu Udalak

herrian zehar jartzeko. Ez da posible beharrezko

izan litezkeen guztiak kolpetik erostea, beraz le-

henik hamabost hauek jarriko dira beharrezkoen

ikusten diren puntuetan, eta ondorengo urt e e-

tan behar guztiak osatzen joango da Udala. Au-

rrerantzean beraz, zakarrak lurrera botatzeko ai-

tzakiarik ez dugu izango herr i t a rrok. Ero s k e t a

hauen kostua 210.714 pezetakoa izan da.
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Udal bulegoa eta kanpo lanetan dabiltzan langileen arteko komunikazioa arazo izan da

orain artean, eta honekin amaitu nahiean irrati sistema bat erosi du Udalak.

Sistema hau Udal bulegoetan kokatu den

zentral bat eta hiru unitate mugikorrez osa-

tuta dago. “Talki” bezala ezagunak dire n

unitate mugikor hauek kanpo lanetan dabil-

tzan langileek erabiliko dituzte beraiekin, eta

posible izango dute edozein momentutan

z e n t r a l a rekin hitzegitea, eta alderantziz ere ,

posible izango da zentraletik edozein mezu

beraiei bidaltzea. 

Honen kostua 253.300 pezetakoa izan da.

Eta esan, eguneroko lanez aparte, garr a n t z i

handia izan dezakela sistema honek larr i a l d i

kasuetan: elurte, sute e.a...

Ugari izan dira ur-kontagailuak neurketa

gaizki egiten duela eta Udalean kexa

a g e r tu duten herr i t a rrak. Egoera honi

erantzun bat eman nahiean, ur- k o n t a g a i l u

hauek neurketa ondo ala gaizki egiten

duen ziurtatzen duen makina bat erosi da.

Eta gaizki dauden kontagailuak aldatzeari

ekin dio Udalak, 1996ean 28 etxeetan al-

datu direlarik.
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I r a i l a ren 28an antolatu zen

Futbol Zelaiaren agurra. Egun

guztian futbol partiduak joka-

tzeaz gain garai bateko arg a z k i

z a h a rrekin erakusketa bat eratu

zen Oargi Troskaetan. 16 taldee-

tan banaturik, belaunaldi ezber-

dinetako 175 lagunek part e

hartu zuten. Amaitzeko, afari bat

egin zen Victor jatetxean garai

bateko kontu eta bitxikeri ugari

nahastuz.

Udalaren zeregina ez izan arren, herritar ugari

udaletxera zuzendu ohi da hainbat telebista kate

ez direla ondo ikusten adieraziz. Kexa hauei ir-

tenbide bat eman nahiean, 1996ko azaro a re n

4ean, Udaletik eskutzitz bat igorri zization gai

honetan ardura duen Retevision-eko Zuzenda-

riari, Ataunen emititzen dituzten seinaleak az-

tertu eta epe motzera konponbide bat eman zie-

zaioten eskatuaz.

A z t e rtzen ibili direla badakigun arren, arazo

honi ez zaio oraindik irtenbiderik eman, baina

Udalak jarraipen bat egingo dio gai honi nahiz

eta konponbidea bere esku ez izan.


