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ATZERAKO ISPILUARI BEGIRA

Atzerako ispiluan begiratuz gero, 2011ko legegintzaldia Euskal Herriko bake
prozesuak irekitzen zituen itxaropenak eta eraikuntza nazionalaren norabidean,
ezkerreko ikuspuntuan oinarrituta, indarrak jartzearekin batera abiatu zela ikusiko
genuke. Horixe ematen digu duela lau urte Euskal Herrian eta Usurbilen ere ateratako
argazkiak. Norabide horren emaitza izan da hilabete hauetako jarduna. Eta honen
ondorioz, Usurbil bizitzeko eta bizitzea merezi duen herri bat da, emakume eta
gizonezkoen berdintasuna garatzen duen herria, diskriminaziorik gabekoa eta
elkarlana eta elkartasuna lantzen duena. 

Legegintzaldi honen ezaugarri bakar bat hautatu behar bagenu, egoera
ekonomiko zailari aurre egitearen beharra nabarmendu behar. Egoera horrek
baldintzatu du herri eta erakundeen jarduera, baina gakoa egoera kudeatzeko
moduan datza. Usurbilen urte hauetan egindako kudeaketari esker, Udala egoera
ekonomiko saneatuan dago, eta beharrezkoak diren zerbitzu eta ongizate mailan ez
da murrizketarik ezarri. Murrizketa garaile den aro beldurgarri honetan, murrizketarik
gabeko herria da Usurbil.

Atzerako ispiluari berriro so eginez, Usurbilgo Udalera bitan banatuta aurkeztu
ziren indarrak norabide berdinean jarri direla ere ikusiko genuke. Legegintzaldi
honetan Bildu eta Aralar bat egin dute egitasmo, lana eta helburuetan. EHBildu osatu
dugu, gaur egun eta etorkizunari begira argazki osatuago eta indartsuago eskainiz
herriari. Atzera begiratzeak gauzak ongi egin direla frogatzeko ere balio du. 

Esku artean duzuen txosten honetan, legegintzaldi honetan egindako lana
laburbiltzen da. Balantzea zuekin konpartitu, ondo egin direnak aztertu, gaizki egin
direnak berrikusi eta egiteke dauden egitasmoak zerrendatu, ate joka ditugun udal
hauteskundeei begira ahalik eta herri programa osatuena egiteko guztion artean. Ez
da erronka makala, baina ari gara.
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UNA MIRADA HACIA ATRAS

El nuevo marco que se abrió en 2011
con el proceso de paz y  las dinámicas de cons-
trucción nacional han tenido su reflejo en Usur-
bil, un pueblo en el que  merece la pena vivir,
sin lugar a la discriminación y con dinámicas co-
laborativas y solidarias. La crisis económica ge-
neral ha condicionado esta legislatura. Y desde 

el Ayuntamiento se le ha hecho frente con una 
gestión eficaz. Cuatro años después, el municipio
tiene una situación económica saneada, y lo ha
hecho manteniendo algo de vital importancia: la
prestación de los servicios básicos.  Aralar y
Bildu han aunado sus fuerzas en EHBildu, dando
lugar a una colaboración que ha redundado en
beneficio del pueblo.
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AURREKONTUAK 
ETA FISKALITATEA

Krisi ekonomiko latza ari gara
pairatzen, eta udal aurrekontuak ez daude
horretatik salbu. Ikusi besterik ez dago
azken urteotan diru publikoak izan duen
bilakaera: 2011n ia 14 milioiko aurre-
kontua zuen Udalak, 2013an 10 milioikoa
izan zuen, eta aurten 10,5 milioikoa du.
Diru sarrerak nabarmen gutxitu diren
seinale. 

Herritarrok ordaindu beharreko zergak eta tasak dira aurrekontuen diru
sarrera nagusietakoak, eta horiek bere horretan utzi ditugu. Hots, herritarrentzat
garai ekonomiko zailak direnez, ez ditugu zergak eta tasak igo, eta soilik KPIaren
igoera aplikatu diegu. Edozein kasutan, zerga batzuetan bai egin ditugula aldaketak,
hau da: gehien kutsatzen duenari (hondakinak, ur kontsumoa, kotxearen potentzia)
zergak igo dizkiogu, eta gutxiago kutsatzen duten herritarrak saritu ditugu, zergetan
onurak aplikatuz.

Dirua zertan gastatu erabakitzerakoan, bada kontuan hartu beharreko
elementu bat: Espainiako legeak ez du uzten udalen gastua handitzen. Alegia, nahita
ere ezin dela. Nahiz eta diru sarrera gehiago aurreikusi edo izan, iazko gastua baino
%1,3 gehiago bakarrik gasta daiteke. Gainerako diru sarrerak Udalak izan ditzazken
zorrak ordaintzera bideratzera behartuta dago legez. Horrek inbertsio berriak egiteko
zailtasun handiak jartzen ditu. Gaur egun Usurbilgo Udalaren finantza zama %3,69koa
da, eta legeak behartzen gaituenez lehentasunez zorra ordaintzera, zailtasun handiak
ditugu proiektu berriak finantzatzeko eta egitasmo berriak aurrera ateratzeko. 

Egoera horrek
zuzenean herrian egin
daitezkeen inbertsioetan
eragiten du. Egun 0,9 miloiko
inbertsioa egitea aurreikusten
da. Nahi baino txikiagoa, eta
horrek aurrekontu parte
hartzaileak egiteko oztopoak
jartzen dizkigu. Zailtasunak
eragiten dizkigu, izan ere,
inbertsio minimo bat
herritarrek erabakitako

proiektuetara bideratzeko aukerak oso urriak dira eta Udalak berak beharrezkoa ikusi
dituen inbertsio txikietara bideratu da diru hori.

Aurrekontuen bilakaera
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PRESUPUESTOS Y FISCALIDAD

Un dato sobre la crisis que nos azota:
En 2011 el presupuesto municipal era de 14 mi-
llones. En 2013 fue de 10 millones y este año
es de 10,5 millones. Los ingresos en las arcas
municipales han descendido considerablemente,
pero no ha habido aumento en los impuestos y
en las tasas. Tan solo se ha incrementado el IPC
y hemos bonificado actuaciones responsables en
contaminación y ahorro enérgetico.  Contamos
también con el hándicap que establece la nueva
Ley de Racionalización española, que no permite
aumentar el gasto del Ayuntamiento más allá
del 1,3% del realizado en el ejercicio anterior. Es
decir, aunque contemos con más ingresos, la ley 
no permite elevar el gasto en la medida que lo 

necesitemos, con lo que esto conlleva a la hora 
de realizar inversiones.

La mayor parte del presupuesto muni-
cipal (casi el 80%) se destina a gastos básicos y
necesarios en  servicios,  mantenimiento urba-
nístico y personal. Aún así, y gracias a una ges-
tión controlada y detallada de los recursos,
hemos mantenido las ayudas a grupos culturales
y sociales del municipio; una acción que reper-
cute en beneficio de toda la comunidad. 
No hemos rebajado un céntimo  las ayudas so-
ciales. Invertir en Bienestar Social y ayudar a los
que más lo necesitan ha sido el eje de nuestra
actuación, repartiéndose en total 700.000
euros. 
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Aurrekontuaren zati handiena ohiko gastuak ordaintzeko dira: aurrekontuaren
%35,8 langile gastuak dira eta %42,8 ohiko konponketa eta mantenimendu lanak
egiteko. Dirutza da, baina udal brigadarekin herriko zerbitzuak bermatzea oso
garrantzitsua da, kanpo kontratazioaren beharrik izan gabe, eta lanpostuak sortuz. 

Horrezaz gainera, partida garrantzitsua ematen diegu herriko taldeei. Krisi
garaiak izan arren, eutsi egin diegu diru laguntzei, herriko taldeak baitira herri
dinamika aberatsa sortzearen eragileak, eta horri oztoporik ez jartzea erabaki dugu,
Usurbil herri bizia eta dinamikoa izaten jarraitzeko. Orotara, 340.000€ banatzen
ditugu diru laguntzen bidez (kultura, euskara, kirolak, gizartegintza, ingurumen edo
nekazaritzan), eta herriko zein auzoetako jaiak antolatzeko 118.000€. 

Gainera, hori lortu dugu behar sozialetatik ezer murriztu gabe. Gizartegintzan
inbertitzea baita gure erronka, are gehiago krisi latz honetan murgilduta gaudelarik.
Behar gehien dutenei ematea eta laguntzea da gure lehentasuna, eta guztira
700.000€ bideratu dira.
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PLAN OROKORRA: Oraina da geroa prozesu parte hartzailea. 

       Zer nolako Usurbil nahi dugu? Herria antolatzeko plan orokorra eguneratzeko
ordua iritsi da, eta etorkizuna gaurdanik usurbildar guztion artean marrazteko xedez,
Usurbil, oraina da geroa parte-hartze prozesua abiatu du udal gobernuak. Prozesuak
hiru fase aurreikusten ditu, eta
lehena irailetik urria bitarte egin
da. Lehen fase horren helburua
izan da plan orokorraren
aurrerakinaren diagnostikoa
osatzea eta plan orokorra
gidatuko duten irizpideak
erabakitzea. Orotara, 16 bilera
egin dira eta beste lau ume eta
gaztetxoekin. Eta parte hartzea
sekulakoa izan da: 103 haur eta
gaztetxok hartu dute parte,
beste 114 herritarrek, eta 202
galdetegi jaso dira gurasoek
eginda. Datorren legegintzaldian
bukatuko da prozesua. 

HIRIGINTZA

a

a

Aurreko legegintzaldian hasi-
tako babes ofizialeko etxeak
bukatu dira Sekañan eta
Agerrazpin: 58 etxebizitza
guztira.

Ugartondoko eremuan bi bloke
eraikitzea aurreikusten da urte
hasieran: 48 etxebitza tasatu,
eta beste horrenbeste babes
ofizialekoak. 96 etxebizitza
guztira. Zozketa hilabete gutxi
barru egitea da udal gobernu
honen asmoa.

ETXEBIZITZA POLITIKA: Etxebizitza izatea herritarren oinarrizko eskubidea den arren,
gaur egun luxuzko ondare bihurtu da, eta askorentzat ezinezkoa bihurtu da etxebizitza
bat izatea, edo duena mantentzea ere. Izan ere, egunerokoa baitira bankuek
agindutako etxegabetzeak. Egoera horri erantzuten saiatu gara, eta hauxe da
legegintzaldi honetan burutu duguna:
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MUGIKORTASUNA: oinezkoei lehentasuna
emate aldera, eta toki lasaiak eta seguruak
sortze aldera, mugikortasun motorizatua gutxitu
dugu kaxko guneetatik.

HERRI BIDEEN inbentarioa osatu da. Oso garrantzitsua da hori edozein herrirentzat,
izan ere, herriko bide publiko guztiak izendatu eta inbentariatu dira. 

BIDEGORRIEN beste proiektu bat idatzi da, mugikortasunean aditua den geografo
baten eskutik. Ibilgailuak eta bizikleta elkar konbibitzeko karrilak egingo dira,
herriguneak lotuz. Bost ardatz ditu sareak, eta ardatz guztiak kaxkogunearekin lotzen
dira. Zatika gauzatuko da, eta lehen zatiko lanak hastear daude, ikastolatik Mikel
Laboa plazara artekoa hain zuzen. 

a

a

Kaxkoan, Mikel Laboa plaza peatonalizatu
egin da bi fasetan.
Aginagako kaxkoari irtenbidea topatu
diogu guztion artean. Izan ere herri-
tarrekin batera adostu den proiektua
eraman da aurrera: plaza ingurua erdi-peatonalizatu da eta parke berri bat
eraiki da.

7

a

a

a

Etxebizitza hutsak alokairura bideratzeko asmoz, trataera fiskal berria
martxan jarri da. 2013an hasi ginen aplikatzen, %50ko errekargua ordaintzen
dute inor erroldatu gabeko etxeek. 120 etxeri aplikatu zaie zerga hori..

Baserriak bitan banatzeko aukera. Lurzoru ez urbanizagarrian dauden
baserrien birgaitzea eta beraien balioa agerian jartzeko helburuarekin, hauen
mantentze eta finkatzeari begira, baserrien azpizatiketa, bi etxebizitzetan,
ahalbidetu dugu. Aukera hau lehendik jasota zegoen soilik katalogatutako
baserrientzat. Orain, berriz, Usurbilgo baserri guztiei zabaldu zaie. 

Teilatu azpikoetan (ganbarak) etxebizitzak egiteko arauen aldaketa tramitatzen
ari gara. Udaleko tramitazioa bukatuta, 5 hilabete barru indarrean izatea
espero dugu.
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URBANISMO

En esta legislatura hemos acometido el
Plan General de Ordenación Urbana, uno de los
hitos más importantes que afronta la gestión
municipal. Hemos realizado una pregunta a la
ciudadanía: 

¿Cómo queremos que sea Usurbil en el
futuro? Y la respuesta la estamos dando por
medio de un proceso participativo, como  paso
previo a la redacción del Plan de Ordenación Ur-
banística de Usurbil. Era necesario actualizar el
Plan General, una cuestión de extrema impor-
tancia, ya que define el crecimiento urbanístico,
los servicios y el espacio público de un municipio.
El futuro, en definitiva. Para perfilar su conte-
nido, se han realizado 16 reuniones, en las que
han participado presencialmente 114 vecinos de
Usurbil, 103 niños y jóvenes, y se han recogido
202 encuestas. Con todo ello se redacta ahora
el Avance del Plan.

En lo que respecta a política  de Vi-
vienda, nuestra prioridad se ha centrado en im-
pulsar las viviendas de carácter social. A inicios
de la legislatura se entregaron las VPO de Age-
rreazpi y Sekaña (58 en total) y en 2015 se ini

ciará la construcción de 47 VPOs y otras 47 de
precio tasado en Ugartondo. Por medio de ini-
ciativas fiscales, se ha impulsado la salida al
mercado de viviendas vacías; hemos aumentado
el parque de viviendas de alquiler social con un
nuevo piso, y se ha posibilitado dividir en dos vi-
viendas los caseríos. Asimismo, este mismo año
entrará en vigor la posibilidad de dar uso de vi-
vienda a las bajocubiertas. 

En cuanto a  Movilidad, la peatonaliza-
ción de la plaza Mikel Laboa y la solución adop-
tada en el centro de Aginaga han dado como
resultado zonas más agradables y seguras para
el esparcimiento.

El nuevo proyecto del bidegorri, que irá
ejecutándose en diferentes tramos, ofrecerá una
nueva imagen y mejorará la comunicación con
el centro.

Entre los proyectos que se han quedado
en el camino por diferentes razones, cabe des-
tacar el del Gerontológico que estaba previsto
construir en Kalezar. Problemas relacionados con
la crisis económica han llevado a los promotores
a aplazar el proyecto.

HILERRI ZAHARREKO panteoien eskubideei buruzko arazoari bukaera eman zaio,
jabe guztiekin akordiora helduz. Hori zen falta zena hilerri zaharra kaxko gunetik
kendu ahal izateko eta gune horri beste erabilera bat eman ahal izateko. 

GERONTOLOGIKOA
Kalezarren proiektatuta zegoen Gerontologikoaren egitasmoa alboratuta geratu da
legegintzaldi honetan. Oinarrizko proiektua aurkeztuta zegoen Udalean, baina
promozioaren ardura duen enpresaren egoera ekonomikoa zela eta, aurrera ez da
eraman, finantziazio arazoak zirela medio. Alde batetik, egitasmoaren
bideragarritasuna bermatzeko urratsak eman baziren ere, - Gipuzkoako Foru
Aldundiak plazak kontzertatzeko borondatea azaldu zuen-,  eraikina eta promozioak
berarekin dakarren urbanizazio lanak egiteko behar zen finantziazioa eskuratzeko
ezintasuna azaldu zuten promotoreek. Edozein kasutan, hurrengo legegintzaldian
egitasmoarekin aurrera egiteko asmoa azaldu dute lurraren jabeek. 
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ARGITERIA. Energia gutxiago gastatzeko neurri ugari
hartu dira: luminariak aldatu ditugu herriko kaleetan,
eta argiteria gehiegi zegoen toki batzuk itzali edo
%40ean gutxitu da zeukaten potentzia. Neurri horiekin
CO2 isurketak jaisteaz gain, argiterian egon diren
igoerei aurre egin eta milaka euro aurreztu ahal izan
ditugu.

UR SAREA. Usurbilen kontsumitzen den uraren %42a
gure ura da. Uraren kalitatea bermatzeko, oso
garrantzitsua da gure ur sarea, depositu eta urtegiak
egoera onean edukitzea. Ur sarean egindako aldaketa
eta konponketek ur kontsumoa gutxitzen lagundu
dute, eta ur sare egoki bat mantentzeko inbertsioak
egin ditugu. Berrikuntza eta konponketa nagusiak
Zelai Andi kalekoak, Iartza eremukoak edo Erroizpe
urtegian egindakoak izan dira. Urtarrilean San
Estebango depositua konpontzeko lanak hasiko ditugu.

UR SANEAMENDUA. Ur zikinak Loiolako araztegira bideratzeko pausoak eman ditugu.
Zubietako ur zikin gehienak bideratuta daude. Hipodromoko ponpa gunearekin lotzea
falta da. Zumarte eta Atalluko ponpa guneak ere bukatu dira. Aginagako ur zikinak
jasotzeko proiektua ere egin da. Lan horien bidez, herriko ur zikin guztiak bildu eta
interzeptorerainoko lanak eginda izango ditugu.

       Horrezgain Barrenkaleko
zorua, Bizkarreko urbanizazio
lanak, Ingemarko errotonda eta
hondakinen emergentzi pun-
tuaren berkokatzea ere bideratu
dira sail honetatik. Artzabalgo
urbaniza-zioko zoruaren arazoa
auzitegira eraman dugu ere.

       Eguneroko kale garbiketa
eta jardineritzako zerbitzu
egokiak emateko, ibilgailu eta
tresna berriak erosi dira: belarra
mozteko makina, dunperra, bi “sopladora” eta bi kamioi. Horretaz gain, kalegarbigailu
(barredora) berria ere erosteko lizitazioa martxan da.

ZERBITZUAK
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       Tamalez, herri programan aurreikusi gabeko UHOLDEAK izan ditugu
legegintzaldi honetan, 2011n eta 2012an. Egoera horri aurre egin behar izan diogu,
izan ere, ez dira txikiak izan uholdeek eragindako txikizioak. Hala nola, Aizmurgil,
Arrate, Txantxon, Urtia, Larbain, Urkamendi, Gaztelu, Kaprotz eta Udarregi bideetan
konponketak egin behar izan ditugu. Guztira 250.000€ gastatu ditugu.

JOLAS GUNE berriak egin dira
Olarriondon (DYAren eraikin aurreko
parkea), Sekaña urbanizazioa eta
Aginagan. Konponketak, berriz, Kale-
zarko parkean eta Txaramunton.
Bizkarreko parkean helduentzako
ariketak egiteko gailuak ere jarri dira.

SERVICIOS

Es uno de los apartados más visibles de
la gestión municipal y que afecta directamente
al día a día de los usurbildarras. En Iluminación,
se han adoptado medidas encaminas a reducir
el consumo y el gasto. Al cambio de luminarias
en diferentes zonas, se ha rebajado en un 40%
la potencia en diferentes zonas. Las medidas han
supuesto un ahorro considerable en las arcas
municipales. 

En política referida al Agua y teniendo
en cuenta que el 42% del agua que se consume
en Usurbil es propiedad municipal, se han intro-
ducido mejoras y se han realizado importantes
inversiones en este apartado, tanto en las redes
como en la presa de Erroizpe y el depósito de
aguas. 

En Saneamiento, se han dado impor-
tantes pasos para canalizar las aguas residuales
a la depuradora de Loiola y se ha definido el pro-
yecto para recoger la zona de Aginaga. Al ulti-
marse este tramo, toda la red de Usurbil
quedará canalizada. 

Asfaltados, arreglos, señalizaciones,
mantenimiento y renovación de parques infan-
tiles y una larga lista de acciones se han impul-
sado desde este departamento. 
Las lluvias torrenciales sufridas en 2011 y 2012
y los consiguientes destrozos ocasionados en
caminos vecinales  han supuesto también un
notable revés en los fondos municipales, invir-
tiéndose miles de euros en los arreglos. 
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       Oinarrizko giza eskubideak bermatzea. Horixe da gure iparrorratza, are gehiago,
testuinguru ekonomiko honetan. Behar larriak dituzten herritar guztien eskubideak,
edozein delarik ere beren jatorria, arraza edo generoa, bermatzea dagokigu
administrazioei, eta zeregin horretan buru belarri ari gara Usurbilen. 

Diru sarrerak nabarmen gutxitu diren arren, gastu soziala bere horretan uztea
lortu dugu. Hona hemen, sail honetatik bideratzen diren diru partida nagusiak:

IMMIGRAZIOA. Azken urteetan nabarmen igo da gure herrira bizitzera etorri diren
Europako Batasunetik kanpoko etorkinen kopurua. Gaur egun 296 etorkin daude,
biztanleriaren %5. Hori ez dugu
arazo gisa ikusten, aukera gisa
baizik. Aniztasunak aberas-
tasun kulturala, ekonomikoa
eta soziala eragiten duela ziur
gaudelako. Hain zuzen, kanpo-
tik etorritako herritarren
herrialdea, kultura, ohiturak
ezagutu eta bizikidetza sus-
tatzeko helburuz, iaz Usurbil
Herri Anitza! eguna antolatu
zen, eta oso balorazio positiboa
egiten dugu, eta mantendu
beharreko ekimentzat dugu.
Beldurrak uxatu, eta elka-
rrekin, elkar ezagutuz, topaketa adeitsua izan zen. Horretaz gainera, beste
herrialdeetatik etorritakoei eskubide guztiak bermatzea, bertakoei bezala, da gure
helburua eta Usurbil ezagutarazteko, dituzten eskubide eta betebeharrak zeintzuk
diren erakusteko, Ongi Etorri gida argitaratu da ere. 

GIZARTE
POLITIKAK

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Gizarte larrialdi egoeran dauden herritarrentzat 70.000€ bideratzen ditugu.
Egun, 55 herritarrek jasotzen dituzte laguntzak.
Gizartegintzan dabiltzan herriko taldeei eta gainerako eragileei 37.000 €.
Etxez etxeko zerbitzua 27 herritarrek erabiltzen dute. Udal langile eta kanpo
kontratazioarekin kudeatzen da. Kanpo zerbitzuak 84.000€ko kostua du.
Eguneko zentroan 12 erabiltzaile ditugu eta 175.000€ bideratzen dira.
Familia eskuhartzeetarako 63.000 euro. 
Adineko pentsonentzako programak 16.000€, 
Buruko gaixotasuna dutenentzat eskuhartzeak 12.000€. 
Adingabekoen artean eskuhartzeak 12.000€
Garapen bidean dauden herriei ere 79.000€ bideratzen dizkiegu. 
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ETXEGABETZEAK. Seguraski, krisiaren aurpegi mingotsenak dira etxegabetzeak.
Egoera horri erantzuna emateko, Etxegabetzeei aurre egiteko Udal Protokoloa eratu
da. Zer jasotzen du? Etxegabetua izan daitekeen herritarrari Udalak babesa
eskaintzeko protokoloa da. Batetik, udal langileek etxegabetzea burutzeko lanak egin
beharko balituzkete, uko egingo liekete. Horretaz gain, Foru Aldundiarekin batera
aholkularitza juridikoa eskainiko zaio kaltetuari. Banketxeekin egon litezkeen
negoziaketetan ere aholkularitza eskainiko da. Eta, azkenik, etxegabetzea burutuko
balitz, alokairu sozialeko etxebizitzetara bideratuko da.

Bestelakoak: horretaz gain ondorengo egitasmoak ere burutu dira:
Buruko gaixotasuna dutenen azterketa egin da. 
Oporrak bakean egitasmoa jarri da martxan lehen aldiz.
Herriko nerabeen elikadura ohiturak aztertu dira Osasun Plana garatzeko. 
Buru gaixotasuna dutenentzat baliabideen gestio lanak egiten dira.
Helduentzako jokoak jarri dira Bizkarreko parkean.

Azkenik, Mendekotasuna prebenitzeko 2013/2017 Plana onartu da. Udalerrian
prebentzioa eta kontsumo arduratsuak sustatzea du helburu. Teknologia berriak sor
ditzakeen mendekotasunaren prebentzioa ere landuko da. 

a

a

a

a

a

POLITICA SOCIAL

Defender los derechos sociales básicos
de toda la ciudadanía ha sido y es nuestra prio-
ridad. A pesar de la reducción de ingresos, man-
temos las partidas para  gasto social, destinando
una parte importante del presupuesto para ac-
ciones dirigidas a situaciones de urgente nece-
sidad, asistencia domiciliaria, centro de día,
intervención familiar, y diferentes programas
centrados en la tercera edad, adolescencia, en-
fermedades mentales o planes de prevención de
adicciones. 

En Inmigración, hemos tenido en
cuenta que durante los últimos años ha aumen

tado el número de personas provenientes de
otros lugares.  Hoy en día supone el 5% de la po-
blación de nuestra localidad Se ha prestado es-
pecial atención a este apartado y a sustentar
dinámicas de inclusión y convivencia. La Guía de
Servicios editada para estos nuevos usurbilda-
rras y la jornada Usurbil Herri Anitza son un
ejemplo de ello.

Los Desahucios dibujan una de las caras
más amargas de la crisis. El Ayuntamiento tiene
aprobado un Protocolo de actuación para detec-
tar los casos de desahucio e intervenir en la re-
solución de estas graves situaciones que afectan
a los que menos posibilidades de defensa tienen. 

PROMOCION ECONOMICA
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EHBilduren helburua da enplegu duina sortu eta banatzea, gaur egun
ekonomiako arlo gehienetan eragina duen langabezia eta prekarietateari aurre eginez.
Enplegu galeraren aurrean, bestelako eredu bat aldarrikatu eta martxan jartzen ari
gara, tokiko garapenean oinarrituta, eskualdea hartuz lan eremu nagusitzat. Norabide
horretan, Beterriko Garapenerako Elkartea ari gara sortzen, eskualdeko 6
udalerrietan tokiko garapena bultzatu eta koordinatzeko gunea, hain zuzen ere. 

Lanbide zein GFA-ak bideratutako dirulaguntza ezberdinen bitartez udaletik
KONTRATAZIO ezberdinak bideratu dira; igeltseroak, pintoreak, lorezainak...

LANERAKO PRESTAKUNTZA PROGRAMAK. Pintore ikastaroak eta hondakinen
kudeaketarako ikastaro homologatuak eskaini dira.

MERKARITZA INDARTZEKO elkarlana eta egitasmoak ere aurrera eraman ditugu.

SUSTAPEN 
EKONOMIKOA

a

a

a

Usurbilgo udala eta Urbilagoren arteko esparru akordioa. Herri merkataritza
eta ostalaritza biziberritzeko elkarlana. SIADECOren eta udalaren aholkularitza
teknikoa eskaintzen da
Urbilagok, Udalak eta Siadecok osatzen duten merkataritza mahaia sortu da.
“Usurbil Zabalik” egitasmoa martxan jarri da. Merkataritza guneko lokal
komertzialen artean 6 lokal aukeratu dira merkataritza biziberritzeko
helburuarekin. 
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Sustapen ekonomikoa eta enplegu alorrean ESKUALDEKO LANKIDETZA
PROTOKOLOA sinatu da. Honen baitan

BETERRIKO TOKIKO GARAPENA. Ekonomi sozial eta erandatzailea dugu helburu.

INNOFORO. Eskualdeko enpresekin martxan jarri dugun proiektua da.
Helburua, enplegua eta jarduera ekonomiko berriak sortzea ditu. 

KOOPERATZEN. Eskualdeko
Udalen lankidetzatik ekin-
tzaile berriei zuzendurik
tokiko ekonomiaren garape-
nerako egitasmo berri bat da.
20 proiektu landuko dira,
pertsonak formatuz, ahol-
kularitza eskainiz eta
coworking-a praktikan jarriz.

a

a

a

a

a

a

a

a

Eskualdeko Diagnostiko sozioekonomikoa egin da. 
Eskualdeko Enplegu Plana osatu da sektorekako foroen bidez. 
Enplegu formakuntza proiektuak: Leitzarango turismo zentro aktiboa 
(6 pertsona). Eta Industria eta Hiri hondakinen kudeaketa (6 pertsona).
Autoenplegurako aholkularitza.
Enpresak langileak kontratatzeko diru laguntzak.
Eskualde mailako kontratazioak egin dira: basozainak, lan merkatuko
prospektoreak, merkataritza aholkulariak, hondakinen kudeaketan...

Ayudar y promover el empleo es una de
las prioridades de EHBildu. Las políticas de
siempre han traído paro y pobreza. Desde el
convecimiento de que hay otra manera de en-
carar esta problemática,   hemos centrado nues-
tros esfuerzos en crear una estructura comarcal
para promover el desarrollo económico de la co-
marca de Beterri, que reúna a los 6 municipios
y acuerde medidas y planifque acciones coordi-
nadas para crear empleo, impulsar proyectos de
economía social y revitalizar el tejido empresa-
rial. 

Este es un proyecto de vital importancia
para Usurbil y toda la comarca. Se está traba-
jando en diferentes foros con empresas, institu

ciones, centros de formación para elaborar con-
jumente planes de intervención eficaces que den
respuesta a uno de los problemas fundamenta-
les que hoy tiene la población: el paro y el des-
empleo.

Innoforo y Kooperatzen son dos progra-
mas que buscan crear nuevas empresas au-
nando los esfuerzos de las instituciones y del
sector privado en busca de un objetivo común.
Desde el Ayuntamiento, en colaboración con
otras instituciones como Diputación, se han re-
alizado contrataciones y programas de forma-
ción para posibilitar la inserción en el mercado
laboral de gente sin trabajo. Revitalizar la eco-
nomía local con programas de apoyo a los co-
mercios es otro de los ejes. 
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       Usurbil zero zabor udalerria denik ez du inork zalantzan jartzen gaurdanik.
Guztion ahalegin eta lanari esker, Usurbil hobea eraikitzen ari gara, eta, besteak beste,
herri honek aurrera eramandako borrokari esker Zubietan EAJk-PSEk egin asmo zuen
errauste planta behin betirako geratzea lortu dugu. Zuei esker lortu da, zorionak
beraz. Izugarrizko urratsak egin ditugu azken urteotan, ez soilik hondakinen
kudeaketan, baita ingurumena eta herritarron osasuna zaintzeari dagokionean ere.
Izan ere, koordenada politiko baten bueltan egiten dugu lan: etorkizuneko belaunaldiei
jaso dugun bezala uztea gure herria. Merezi dute.

       Lau ildo nagusitan aritu gara lanean, kutsadura, hondakinak, energia eta lurrak
eta naturguneak.

KUTSADURA

HONDAKINAK
Atez ateko bilketa sekulako emaitzak ari da lortzen: %84ko gaikako bilketa
egitera iritsi gara; hondakinen sorrera %16 murriztea lortu dugu eta erreusa
%39 bilketa publikoan gutxiago sortzen da.

Atez ateko bilketan aurten urrats berri bat eman dugu, bilketa eraginkortzeko
helburuz, eta ondo egiten ari diren herritarrak saritzeko helburuz. 2014ko 
uztailean sortzez besteko sistema abiatu genuen, eta beste behin ere, usur-
bildarren erantzuna sekulakoa izan da. Hasierako emaitzak oso onak izan 
dira: erreusa %30an jaistea lortu da.

2011an abiatu zen auzokonposta, 
eta izugarrizko bilakaera ona izan 
du. Egun, 3 usurbildarretik batek 
konpostatzen du. Finantziazioa 
partzialki lortuta dago, gainera. 13
auzokonposta gune dauzkagu 
martxan.

2012an Atalluko garbigunea ireki genuen, San Marko mankomunitatearekin 
batera.

Errefusa poligonoetan: kanpaina egin da, eta dezente jaitsi da bildutako 
kopurua.

Hondakinen bilketan hainbat hobekuntza txiki ere egin ditugu. Aipagarriena,
akaso, olio erabiliaren bilketa asko hobetu dugu, eta emaitza ezinhobea izan
da: hirukoiztu egin dugu bildutako kopurua.

INGURUMENA

a

a

a

a

a

a

a

a

a

UCIN: Azken urteetan atxegaldarren eta oro har usurbildarren kezka iturri
zan da Ucineko lantegiko kutsadura maila. Gure presioaren eraginez, labe
berria jarri behar izan dute. 
Beste hainbat enpresetan ere udalak areagotu ditu lanak zenbait hobekuntzak
lortzeko eta inzidentziak murrizteko, hala nola, Maiur, MIG...
Amiantoaren azterketa. Herrian eremu publiko zein pribatuan dauden
amiantoak zeintzuk diren identifikatu dira. 
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ENERGIA

LURRAK ETA NATURGUNEEN INGURUAN

       Saria berreskuratuta (180.000€ko
       inbertsioa GFAtik). Gure itsasada-
       rretan    (estuarioa) ugaria zen    
       ekosistema (padura) ia desagerazi
       du XX. mendeko industrializazioak
       lehenago (poligonoak), eta, gero,  
       urbanizazio masiboak.                 
       Honekin lortu dugu Usurbilen al-  
       txor ekologiko bat edukitzea eta   
       berau modu naturalean berres-   
       kuratzea. Horren eragina alde      
       askotan ikusiko dugu angularen   
       berreskuratzea edo hegazti ezber-
       dinentzako txoko preziatu izatea   
       ekarri du. Usurbildarrek ezarritako
       arauek aurreikusten zuen bide     
       bakarrean, eremu hori babestea,  
       lortu dugu. 

Andatza: Aldundiarekin abiatuta dugu elkarlana, egiten den kudeaketa 
aproposa lortzeko, hau da, herriaren interesak eta mendiaren balio guztiak 
kontuan hartuta: ondare naturala eta historikoa, mendiko beste erabilerak 
(abelzaintza, kirolak, jaiak...). 

a

a

a

a

Alkateen ituna sinatu genuen 2011n, eta horren ondotik onartu genuen bi
urte geroago energia iraunkorraren aldeko ekintza plana. Helburua da 2020.
urterako CO2 isurketak %20 gutxitzea. Hau da, 5.324 tona gutxiago isurtzea.
Planaren baitan jasotako ekintzak garatzen joateko, 142.000€ aurreikusi eta
inbertituko ditugu 3 urtetan. Dagoeneko herriko zenbait argiteri eta
Kiroldegiko hezetasuna kentzeko makina berritu dira. Ekintzen barruan,
energiaren eguna ospatu genuen 2012an, EVErekin batera. 

Goiener: kideak bilakatu gara eta autosufizientziaren aldeko apustuan
abiapuntua jarri da. Goiener soilik argindarra berriztagarria saltzen duen
euskal kooperatiba da. Gipuzkoan sortua eta bere zerbitzuak Euskal Herri
osoan eskaintzea helburua duena. Bigarren helburu bat ere badu ordea,
bere bazkideek sortutako energia izatea saltzen den energia jasangarri hori.
Hau da, konpainia handiena ez den beste eredu energetiko bat ezarri nahi du,
arduratsua eta herrikoia.
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Erroizpeko azterketa egin da. 
Erroizpeko urtegian egin diren 
konponketaz gain, urtegia 
kokatzen den gune naturalaren 
azterketa bat egin da bertako
balio naturala babesteko eta 
biodibertsitatea, ondarea eta 
honen ezagutza berreskuratzeko. 
Egitasmoaren baitan erreka eta 
basoak berreskuratu nahi dira eta
bi ibilbide osatu.

Mendizorrotz eremua Natura 2000 sarean sartzeko egitasmoan parte hartuko
dugu.

17

a

a

MEDIO AMBIENTE

En esta legislatura debemos felicitarnos
por haber desterrado el peligro que suponía la
incineradora de Zubieta. Una felicitación que hay
que otrorgar a toda la ciudadanía, que es la que
ha conseguido paralizar un proyecto que ame-
nazaba seriamente la vida de los usurbildarras.  
En lo que respecta al medio ambiente, se ha tra-
bajado en 4 grandes líneas: En Contaminación, 
se ha realizado un seguimiento a las empresas
para mejorar sensiblemente las emisiones con-
taminantes y se ha elaborado un mapa de las
construcciones que tienen amianto. 

En Residuos, el sistema de recogida
“puerta a puerta” ofrece muy buenos resultados,
llegando a una recogida selectiva del 84% y re-
duciéndose considerablemente la generación de
fracción rechazo y basura. Entre otros aspectos
de mejora en este tema, en 2014 se ha puesto
en marcha el pago por generación, que supone
bonificar a quien menos rechazo genera; se han
puesto en marcha 13 instalaciones de compos

taje comunitario, ofreciendo muy buenos resul-
tados. De hecho, 1 de cada 3 usurbildarras com-
posta su orgánico. 

En el capítulo de Energía, el Ayunta-
miento participa en los Planes oficiales de sos-
tenibilidad energética y dentro de la planificación
nos hemos marcado el objetivo de reducir un
20% las emisiones de CO2 para 2020. En ese ca-
mino se han adoptado medidas de ahorro ener-
gético en el Polideportivo y en el alumbrado
público. Por otro lado, nos hemos sumado como
socios a la cooperativa de generación y consumo
de energía renovable Goiener dando un paso al
frente en nuestra apuesta por la autosuficiencia
energética.

En lo que respecta a Enclaves naturales,
cabe destacar la recuperación del humedal de
Saria, con una inversión de 180.000 euros fi-
nanciados por la Diputación a través de fondos
europeos es un gran logro en el terreno de la
biodiversidad. 
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       Nekazaritza,  sektore estrategikoa da EH Bildurentzat. Ikuspegi ekonomiko,
sozial eta kulturaletik. Ez hori bakarrik. Gainera, funtsezko arloak ditugu bertako
ekonomia bultzatzeko eta kalitatezko elikadura bermatzeko. Horrek onurak baino ez
dakartza, bai ingurumenaren orekan bai osasunaren bermean. Horregatik, gure
eskuetan dagoena egiten ari gara, jakinik agian ez dela nahikoa izan sektore honek
bizi duen egoera aldatu ahal izateko. Gure helburua argia izan da: lehen sektoreko
ekoizpena bultzatu, bertan eraldatu eta bertan kontsumitzeko. Ez dago burujabetza
politikorik, elikagaien burujabetzarik gabe. 

Hona hemen legegintzaldi honetan gauzatu ditugun egitasmoak:

NEKAZARITZA

Nekazal lurrak babesteko eta berreskuratzeko urratsak ematen ari gara,
bereziki Plan Orokor berriaren sorreran. Aginagako erriberan bere garaian 
industrializatu ziren nekazal lurrik onenetarikoak berriz nekazal jardueratara
gordetzeko herriak egindako proposamenak jasota ditugu.

Nekazal politika eraginkorra
definitzeko beharrezkoa den
Usurbilgo baserri-tarren azterketa
sozioekonomikoa egin da. Jasotako
datuek azken 15 urteotan
baserritarren errealitatea asko
aldatu dela erakusten digute. 116
nekazal ustiapen ditugu Usurbilen
(98 urtean 143 ziren) eta hauetatik
profesionalak 19 dira (11 baratza
ustiapen eta 8 aziendari
lotutakoak). 116 horietatik 76
autokonsumorako dira beraz,
ustiapenak gutxitzea baino
amateur bihurtzen ari dela esan
genezake.

Lan ildo nagusiak, lurrak, garbi mantentzeko zerbitzu eta diru laguntzak
bideratzea eta ustiapen profesionalekiko jarraipena eta arreta eskaintzea.

Izurrien kontrako kanpainak (panpa belarra, liztorra) bultzatu dira.

Bus taxi zerbitzua. Urtean 10.000 erabilera inguru burutzen dira. Landa
lurrean bizi diren herritarrak dira erabiltzaileak nagusiki, baita herrigunetik
kanpo bizi direnak.

a

a

a

a

a
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Bertako produktuak bultzatzeko egitasmoak eta azokak diruz lagundu ditugu. 

Nekazaritza gizarteratzeko
ekintzak (nekazaritza amateu-
rra) ere    sustatu ditugu,
esanguratsuena, Udalbaratzen
egitasmoa izan da. Agerrazpiko
eremuan kokaturik, 60 m2
hartzen ditu, eta 54 baratza
daude. Egitasmoak harrera ona
izan zuen usurbildarren artean,
izan ere, jende andanak eman
zuen izena, eta itxaron
zerrendak izan ziren. Bost
urterako lagapena egiten du
udalak.

Baserritar profesionalei zuzendutako neurriak: Zerbitzu amankomunak eman
dira: piperren plastikoen bilketa, hidako animalien bilketa.

a

a

a

AGRICULTURA

Desde todo punto de vista, económico,
social y cultural, la agricultura es un sector es-
tratégico, con evidentes repercusiones en el des-
arrollo económico y en la alimentación de
calidad. En aras a promover este sector, se han
adoptado diferentes medidas en esta legislatura
que tendrán su reflejo en la redacción del Plan
General, en el que apostamos por preservar
áreas de terreno rural para el cultivo. Entre otras
iniciativas, se ha realizado un estudio  socioeco-

nómico del sector y se han promovido campañas
en apoyo a los productos locales, ayudas contra
plagas. Las huertas municipales puestas a dis-
posición de los usurbildarras, el mantenimiento
del  servicio de Bus Taxi que comunica el entorno
rural con el centro de Usurbil o las ayudas des-
tinadas a quienes viven del caserío, con servicios
mancomunados son también iniciativas adopta-
das en este sentido.
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        Berdintasunerako Plana aurreko aldian osatu zen, eta gure zeregin nagusia
izan da Usurbilgo emakume eta gizonen berdintasunerako I plana 2010-2014
garatzeko beharrezkoak dituen baliabide ekonomiko eta pertsonalak bermatzea,
planean arloka ageri diren ekintzak burutu ahal izateko. Plana 4 zutabetan banatua
dago: Genero ikuspegia txertatzea, ahalduntzea eta parte-hartze publikoa,
bateragarritasuna (erantzunkidetasuna) eta emakumeen aurkako indarkeria.

AHALDUNTZE IKASTAROAK:

PEPA BOJO: 3 hileko moduloetan banatu dira eta 3 urteko iraupena izan du.
Gai ezberdinak lantzen dira bertan eta taldea 20 emakumek osatzen dute, 
gehienez.
Hainbat ikastaro: Biodantza, autodefentsa feminista, zoru pelbikoa indartzea,
batukada, etab.

UDAL SEXU AHOLKULARITZA ZERBITZUA. 3 ikasturteko iraupena izan du 
(aurten esleipena atera da). Zuzeneko arretaz gain, ikastaroak, formakuntzak,
hitzaldiak, etb. eskeintzen ditu. SEXUNEko Elena Jimenezek ematen du zerbitzu hori.

HEZKIDETZA PROGRAMAK (PREBENTZIOA). Harremanitz kooperatibako 
kideek HarremOnak izeneko saioak 3 urtez eman dituzte.

PAREKIDETASUN KONTSEILUA. 2012ko
abenduaren 13an egin zen lehen bilera.
2 urtez martxan izan den arren ez du
indar handirik izatea lortu. Gaur egun
zalantzan dago bere etorkizuna. Baina
bertako parte-hartzaile batzuk mugitu
eta herrian Eragile Feminista bat osatu
dute. 

PAREKIDETASUNA

a

a
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EKINTZAK: Azaroak 25 (emakumeek jasaten duten tratu txarren kontrako eguna),
martxoak 8 (emakume langilearen eguna), ekainak 28 (gai, lesbiana eta transexualen
harrotasun eguna). 

Hainbat kontratazioetan, diru laguntzetan eta hitzarmenetan genero ikuspegia
txertatu da.

IKERKETA BEKA eman da, baina oraindik aurkeztu gabe dago. Gaia: “Usurbilgo
emakume baserritarrak bizi izan duen errealitatearen azterketa”. Txostena eta
dokumentalaren berri hurrengo hilabeteetan izango dugu.

EMAKUMEEN INDARKERIAREN INGURUKO TOKIKO PROTOKOLOA lantzeko ikastaroa
egin zen. Dokumentua adostu da guztien artean eta azaroan eragileek (gizarte
zerbitzuak, osasun zerbitzuak eta Ertzainak) sinatu zuten. Dagoeneko mahai teknikoa
ere martxan da. 

Genero ikuspegia txertatzeko udal ZINEGOTZI ETA TEKNIKARIEI FORMAKUNTZA
eskaini da.

IGUALDAD 

El desarrollo del Plan de Igualdad ha ido
acompañado de diferentes servicios y campañas
que se han ido poniendo en marcha en estos
cuatro años: Cursillos para el empoderamiento
de las mujeres, programas de prevención, crea-
ción del Consejo para la Igualdad, el Protocolo
de actuación firmado entre el Ayuntamiento,
Servicios Sociales y Ertzaintza para la violencia 

de género o la introducción de la perspectiva de
género en contrataciones y subvenciones son al-
gunos ejemplos de las numerosas actuaciones
de este departamento. La creación de una beca
para difundir la historia de las mujeres baserri-
tarras de Usurbil ha dado como resultado un
completo análisis y un documental que será pre-
sentado próximamente.
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      Usurbilgo errealitatetik abiatu eta herriarentzat hezkuntza eredua definitu eta
indartzea izan da helburu nagusia. Horretarako hiru ardatz landu ditugu.

Hezkuntza Mahai konprometitu eta zabal bat bultzatzea, non hezkuntza eragile eta
komunitate osoak hitza eta parte hartzea izango duen. Eta bertatik sortutako ideia,
nahia, ekintzak,… aurrera ateratzen laguntzea garrantzitsua izango da arloaren
garapenerako. Parte hartze prozesu baten ondorioz sortu baita hezkuntza mahaia
eta guztion artean adostutako bidea jarraituko delako.

Udarregi ikastolari, orain arte egin den bezala, onartuta daukan trataera publikoa
emango zaio eta elkar lana bultzatuko da. Herritik sortutako eskola delako, izaera
publikoa onartua duelako eta erdiguneko eskola bakarra izateak herri kohesioan eta
integrazioan laguntzen duelako.

Eskola Txikiak bultzatzen jarraituko dugu, Agiña eta Zubieta bizirik mantentzeko
ezinbestekoak baitira.

       Hiru ardatzak kontutan izanda egitasmo ezberdin ugari eraman ditugu aurrera:    

UDARREGI IKASTOLAKO ERAIKINA
EGITEKO HITZARMEN berria
sinatu zuten Udalak eta ikastolak.
Hitzarmen horren arabera,
lurraren lagapena 50 urterako
egiten dio Udalak Udarregiri,
patioaren birmolda-keta gastuak
(367.000€) bere gain hartzen ditu
Udalak, baita Agerialdeko obrak
(eraikin zaharra berritzea:
248.000€) ere. Udarregi ikastolak
eraikina egin du, eta horren gastu
guztiak bere gain hartu ditu. 

HEZKUNTZA
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Hezkuntzaren inguruko hausnarketa egiteko PARTE HARTZE PROZESUA egin da
legegintzaldi honetan, eragile eta herritarrekin. 55 lagunek hartu zuten parte.
Prozesuan parte hartu zuten guztiek, nolako hezkuntza eredua nahi dugun definitzen
duen dokumentua adostu zuten, HERRI-HEZKUNTZA proiektua.

       Hauxe da dokumentu horren mamiak jasotzen duena: Usurbilgo herri
hezkuntza proiektu bateratua:

Euskalduna eta euskaldun elea-
nitzak sortuko dituena.
Euskalduntasunetik abiatuta, kul-
tura unibertsaleko bidea egingo 
duena.
Usurbili lotua eta Usurbilen 
errotua.
Integratzailea eta ez baztertzailea.
Berdintasunean oinarritua.
Inklusiboa.
Emozioen hezkuntzan oinarritua.
Pertsona libreak sortzea sustatuko duena. 
Sarea eta antolaketa: sare moduan egingo du lan. Elkarrekin eta elkarlanean
ikuspegi koherentea eraikiko da. 

Prozesu horren ondorioz, HEZKUNTZA
MAHAIA BERROSATU DA, eta parte
hartzaileen konpromisoa lortu da; Eskola
Txikietako eta Udarregi ikastolako etapa
bakoitzeko ordezkari baten konpromezua
(DBHkoa ez da lortu). Usurbilgo hezkuntza
eragileen artean osatutako mahaiak, herri
hezkuntzaren proiektua gauzatzea, lan eta
estrategi era bateratatuak landu eta
sortzea ditu helburu.
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EDUCACION

Partiendo de la realidad de Usurbil,
nuestro apoyo a la educación en Usurbil se
asienta en tres grandes ejes: Potenciar y dar
cuerpo a la Mesa de Educación, en la que de
forma abierta y comprometida se han aunado
los intereses de los diferentes sectores que for-
man parte del panorama educativo y que ha sa-
lido reforzada tras el proceso participativo que
abrió el Ayuntamiento en torno al modelo edu-
cativo que quieren los usurbildarras y que fue
un incuestionable éxito. El mantenimiento de  la
consideración de la ikastola Udarregi como un
elemento básico en el desarrollo de Usurbil, un
agente activo con evidente carácter de servicio
público, popular, y que actúa como elemento de
cohesión y, finalmente, nuestro apoyo a las Es-
kola Txikiak de Aginaga y Zubieta. 

Las iniciativas concretas que hemos
desarrollado se han vertebrado en torno a estos
tres elementos centrales. El nuevo convenio fir-
mado entre la ikastola Udarregi y el Ayunta-
miento ha posibilitado la cesión de tierras para
la construcción del nuevo edificio; el Consistorio
ha realizado las obras de reforma en el patio de
la ikastola y también ha costeado la remodela-
ción del edificio de Agerialde. En las escuelas de
Aginaga se han realizado obras necesarias y el
Ayuntamiento de Donostia y Gobierno Vasco han
costeado las obras del nuevo edificio de Zubieta,
para lo que el Ayuntamiento de Usurbil ha cedido
una parte del terreno. Las subvenciones a la Es-
cuela de Música y las ayudas a la Escuela de Ve-
rano también se adjudican desde este
departamento. 

Hori izan bada ere legegintzaldi honetako egitasmo garrantzitsuena, bestelako
hamaika ekimen ere eraman ditugu aurrera:

Udarregi ikastola, Haur Eskola eta Eskola Txikietako MANTENTZE LANAK egiten ditu
Udalak.

Hasierako Lanbide Prestakuntza Programetan ileapaindegi eta sukaldaritzako
ikasketak eskeintzen ditu Usurbilgo udalak.

ESKOLA TXIKIAK:

25. urteurrenerako (bideoa sortzeko) diru laguntza. 
Diru laguntza igeriketa programetarako. 
Psikomotrizitaterako gela bat egokitu da Aginagan.  
Eskola txikietako Batzorde Anitzeko Udal Ordezkarien taldean parte hartuko 
du. 
Zubietako eskola txikia handitzeko lurraren lagapena. Obrak Donostiako Udalak
eta Eusko Jaurlaritzak finantzatuko ditu.

UDAL HAUR ESKOLA (0-3) . Udarregi ikastolak kudeatzen dueta udalak haur
bakoitzeko 1.139 euro urteko ematen ditu. Gaur egun 50 haur daude haur eskolan.

ZUMARTE MUSIKA ESKOLARI DIRU LAGUNTZA. Hitzarmena berritu da eta datozen
lau urteetan progresiboki dirulaguntza igotzen joango da 49.500€arte. Aurrekon-
tuaren %33.
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Aurreko legegintzaldian, 2011-2016 Kulturako Plan Estrategikoa egin zen
parte hartze prozesu baten bidez. Gure zeregin nagusia plan estrategiko horretan
jasotzen diren lan lerroak eta ekintza plana aurrera eramatea izan da. Komeni da
gogoraraztea plangintza hartan jasotako lan lerroak eta helburuak zeintzuk izan ziren:
Kultura balorean jartzea, herritarrak, auzoak, taldeak eta Kultur antolamendua. Hauek
kontutan hartuta ugariak izan dira aurrera eramandako egitasmoak.

POTXOENEA KULTUR ETXE BERRIAREN
DINAMIZAZIOA. Eraikina proiektuaren
lanketa egin zen unetik hasita izan da
Potxoenea herritar eta herriko eragileon
KULTUR ETXEA. Irekiera ekitaldia herriko
taldeekin batera 2012ko martxoaren 3an
egin zen, eta orduz geroztik ehundaka
ekintza egin dira. Esanguratsuak dira
honako datuak: bi urte hauetan 10.000
pertsonatik gora erabili dute egin diren 650
ekintza baino gehiagotan.

KULTURAKO WEB ORRIA. Aholku Batzordean landuta eta Kulturako plan
estrategikoaren baitan kokatuta, herriko taldeen arteko koordinazioa bultzatzeko eta
kultur antolaketa errazteko tresna erreferentziala osatu dugu. Horretaz gain, hileroko
Kultur Agenda, etxe guztietan banatzen jarraitzen dugu.

KULTUR EKINTZAK. Usurbilen antolatzen diren ekintzen %97a kultur eragileek
antolatzen dituzte. Badira bestelakoak ere ordea: Soinurbil Musika Zikloa (Zumarte
musika eskolarekin elkarlanean), Andatza Eguna (Andatza taldearekin batera),
Antzerkizale Eguna Usurbilen, Irrien lagunak eguna Usurbilen, Gabonetako parkea…

HERRIKO TALDEEI DIRU LAGUNTZAK. Herriko
Kultur taldeek daukaten garrantzia eta herriko
kultur dinamikaren aberastasuna direla kontuan
izanda, ematen zaizkien diru laguntzak
mantendu dira. Urtean 20 taldetik gora, 100
ekintza inguru antolatzen dituzte eta 80.000€ko
diru laguntzak banatzen dira. 

USURBILGO TOPONIMIA. Usurbilgo Toponimia aspaldi egindako lana bazen ere,
herriko ondarea dela kontuan hartuta eta ondarea balorean jartzeko lan ildoari lotuta,
sarean jarri dugu. Horretaz gain toponimoen normalizazioa ere Euskaltzaindiarekin
lankidetzan egin da.
Zumetari buruzko “IZENIK GABE 200x133” dokumentala egiteko diru laguntza
bideratu dugu.

KULTURA
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ZUMETAREN ARTE ESTUDIOA. Zumeta arte estudioa martxan jartzeko hitzarmen
bat sinatu da, interes publikokoa izango da tailerra eta erakusketa finkoa izango du.
Bisitaldiak egin ahal izango dira.

Frontoiaren atzeko ZUMETAREN MURALA
BABESTEKO tramiteak abiatu ditugu. Helburua
murala ondare moduan babestea da.

HERRIKO ETA AUZOETAKO FESTAK. Festetak
egiteko 116.200 eurobideratzen dira. Azken
urteetan asko jaitsi da aurrekontua, krisia dela eta,
baina herritarrek eta herriko taldeek egindako
ahaleginari esker, festetan kalitatea ez da gutxitu,
eta hori eskertzekoa da. 

ARGITALPENAK. “Dantza-Taldearen historia 1975-2013” liburua kaleratu da, dantza
taldearen laguntzarekin.

GAZTEEKIN eta gaztetxoentzat bideratutako egitasmoak:

       Gaztelekua. DBHko ikasleak (120 gazte) dira gaztelekuko erabiltzaileak. 
       Kudeaketa Ostargik egiten du.

       Aisialdiko begirale eta zuzendarien ikastaroen diru laguntzak. 1.500€ko diru 
       laguntza banatzen da.

       GFArekin gaztematikako egitasmoan parte hartzen dugu.

       Auzoetako eta Kaxkoko ludotekak. GFArekin batera ludoteken inguruko lanketa.

       Gazte lokalen inguruko partaidetzazko prozesua.
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KULTURA

Poner la cultura en valor exige una im-
plicación directa de las instituciones. La labor di-
namizadora del Ayuntamiento se ha plasmado,
entre otros aspectos, en las siguientes acciones:
La gestión de Casa de Cultura Potxoenea, el des-
arrollo de la nueva página web con contenidos
sobre la oferta cultural de Usurbil, el apoyo eco-
nómico y material que se presta a los actos que
organizan los agentes sociales (Ciclo de Música
Soinurbil, Teatro, Cine, actos navideños...) o las 

subvenciones que se otorgan cada año a los gru-
pos culturales. Todo esto junto con las fiestas pa-
tronales y de los barrios, se entrelaza con
inciativas administrativas que persiguen el
mismo objetivo: preservar y fomentar la cultura.
Así, se han iniciado los trámites para proteger
como patrimonio el mural de José Luis Zumeta,
se ha suscrito un convenio con el pintor para
abrir su taller al público o se han publicado libros
como la historia de la Danza en Usurbil o el do-
cumental “Izenik gabe”.
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       Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren barruan hiru helburu izan ditugu:
Euskararen transmisioa; euskarazko zerbitzuen eskaintza eskolaz kanpoko
ERABILERA-eremuetara zabaltzea; eta euskara etengabe ELIKATZEA, komunikabide,
liburu, publizitate eta kulturgintzaren bidez usurbildarrek eroso, erraz eta kalitatez
egin dezaten euskaraz. Hori bada ere gure xede nagusia, Espainiako Gobernuak,
EAEko delegaritzaren bidez, jarritako oztopoak ugariak izan dira. Hizkuntza irizpideen
aurka Urquijok egindako errekerimendu eta mehatxuak eguneroko bihurtu zaizkigu:
hizkuntza irizpideen aurkako errekerimendua, diru laguntzen irizpideen agindua,
Udaleko aktak gazteleraz eskatzea... Auzibidean daude.

       Ibilbide hau ondorengo egitasmoekin osatu dugu

MINTZALAGUN/MINTZANET. Talde berriak gune konkretuetan sortzeko lanketa egin
dugu euskaltegiarekin, Noaua!rekin eta KzGunearekin batera.

Herritarren HIZKUNTZ ESKUBIDEEN AURKAKO KEXAK kudeatu ditugu. Guztira, 36
kexa kudeatu dira (12 administrazioari bideratzeko eta 24 enpresa
partikularrentzako). 

EUSKARA IKASTEKO DIRU LAGUNTZAK eman dira: 15.000€ urtean. Diru
laguntzaren oinarriak egokitu dira eta lanbagetuei %100-%80 artean laguntzen zaie
eta gainerakoak %80 eta %60 artean  (HABEko 1 eta 2. mailak edo 3 eta 4 mailak).

EUSKALGINTZAKO ERAGILE EZBERDINEKIN
HITZARMENAK ditu udalak: Noaua! Kultur Elkartea
(54.795€), Euskaltegia, Hamaika TB (6.000€),
Garabide Elkartea (6.000€), Elhuyar koop. (10.000)

Buruntzaldeko gainerako herriekin lankidetzan
ondorengo kanpainak  egin dira:

       Lanbide heziketa euskaraz.

       Errenta aitorpena euskaraz kanpaina.

       Euskararen trasmisioaren lanketa Ikastolarekin bertsolaritzaren eskutik.

       Euskarazko produktuen katalogoa. Euskal Herri osoan banatzen dena.

      Osasun zentroen hizkuntza egoeraren azterketa.

       Autoeskolatako kanpaina gida baimena euskaraz ateratzeko.

EUSKARA
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EUSKARAREN TRASMISIOA FAMILIAN bultzatzeko ikastaroak egin dira Ikastolarekin
elkarlanean: kantu eta jolasen ikastaroa eta ipuinen ikastaroa.

UDAJOLAS, euskarazko udaleku irekiak.
Noaua! K.Eri egindako esleipenaren
bitartez, herriko begiraleekin 170 haur eta
gaztetxoei eskaintzen zaie zerbitzua
uztailean.

ADMINISTRAZIOAN euskalduntzeko egitas-moak.

GFArekin lankidetzan kontratazioetan hizkuntza baldintzak jartzeko egitasmoa. 
Bake epaitegia euskalduntzen. Bertako langileak herritarren eskubideak ber-
matzeko euskara ezagutza izatea eskatu eta bermatu da. Horretaz gain, 
erregistroan haurrak euskaraz erregistra daitezke 2011ko uztailaz  geroztik.
Udalaren euskara erabilera plana egin da. 

       EBPN. Euskara Biziberritzeko plana berrituko da aurten.

LAN MUNDUAN: Etxeberria enpresarekin euskara plana egiteko hitzarmena eta diru
laguntza.
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EUSKARA

Con el objetivo de garantizar la trans-
misión del euskara y potenciar su difusión entre
la ciudadanía  se han adoptado numerosas ini-
ciativas. La creación de grupos  Mintzalagun/
Mintzanet para practicar euskara, las subvencio-
nes para aprender la lengua, convenios de cola-
boración con diferentes agentes de la localidad, 

cursillos y programas como Udajolas. En el plano
administrativo, entre otras acciones, se ha sub-
vencionado el programa para insertar planes de 
euskara,  se ha conseguido que se garantice el
conocimiento del euskara en el Juzgado de Paz,
se ha puesto en marcha el Plan  dentro del
Ayuntamiento. 
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      Herriko kirol taldeei laguntzea, kirol instalazioetan egoera egokia bermatzea
eta gastu energetikoa doitzea izan dira helburu nagusiak kirol arloan.

HERRIKO KIROL TALDEEI LAGUNTZEA. Herriko haur eta gazte asko mugitzen
dituzten 14 kirol talde daude herrian. Diru laguntzak mantendu ditugu (94.400€).
Horrez gain, gertuko harremana izaten saiatu gara kirol talde guztiekin.

KIROL INSTALAZIO EGOKIAK BERMATU ETA KUDEATZEA. Erabilpen handiena duten
udal instalazioak dira kiroldegia, Harane futbol zelaia, pilotalekuak, ... Buruntzaldean,
sasoiaren arabera, 2000 abonatu inguru izaten dira. Instalazioen mantenuari
garrantzia handia eman diogu.

GASTU ENERGETIKOA KONTROLATZEA. Izugarria da kirol instalakuntzetan 
xahutzen den energia eta horrek duen kostua, horregatik legegintzaldi hasieran
auditoretza energetiko bat egin zen eta hainbat neurri hartu, gastua gutxitzeko
helburuz.

Aurrera eraman ditugun bestelako egitasmo konkretuak ondorengoak izan dira:

        Kirol patronatua desegin eta Udalaren barruan txertatutako kirol batzorde 
       batean bilakatu dugu. Izaera irekia duen batzordea da.

       Kiroldegiko langileei hitzarmen berria ezarri zaie. Orain arte lan baldintzen 
       inguruan arautu gabe zegoen sektorea zen.

       Kiroldegiko kontrol gunea kiroldegi sarrerara atera dugu.

       Harane futbol zelaiaren itxitura egokitu da.

       Buruntzaldeko txartel digitalak ezarri ditugu.

       Ikastaroak ematen diren aretoan zoru berria jarri da.

       Kirola Kiroldegitik “herriko kaleetara” ateratzeko ahalegina egin da eta Krossa,
       BTT lasterketak.... bultzatu dira.

       

KIROLA
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       Dantza lokala prestatu da.

       Bulderra jartzeko gunea egokitu da kiroldegiko arrapalaren azpian.

       Kiroldegian deshumektadora berria jarri da.

       Kaxkoko pilotalekuko teilatua berritu da eta margotu egin da.

       Emakumeen kirola bultzatzen duten klubak diruz lagundu ditugu.

DEPORTE

Las Subvenciones anuales que adjudi-
camos a los 14 grupos deportivos que desarro-
llan su actividad en Usurbil es una muestra clara
de la implicación de EHBildu en la promoción del
deporte. Se han realizado también importantes
inversiones en mantenimiento y renovación de
los Equipamientos, que son muy utilizados por
la ciudadanía, como el Polideportivo, los fronto

nes, el campo de fútbol... En este terreno, la pre-
ocupación y la gestión también se ha centrado
en controlar el gasto energético. A principios de
la legislatura se realizó una Auditoría energética
en los equipamientos deportivos y a lo largo de
estos cuatro años hemos introduciendo diferen-
tes medidas para reducir el gasto y ahorrar
energía. 
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31PARTE-HARTZEA

Usurbil usurbildarrekin batera eraiki nahi dugu. EH Bilduk udalbatzan
gehiengo nabarmena badu ere, irekitasunez parte hartzeko aukerak eskainiaz, eta
gure jarduna herritarrei hurbiltzeko eta udal jardunean herritarren ahotsa
entzunarazteko eta hitza eta erabakia izateko lan egin dugu. Kudeaketa irekia eta
gardena egin dugu, demokrazia parte hartzailea bultzatuz. 

Parte hartzea udaleko jardunean zeharlerro bat izan dugu, gure jarduna
zedarritu duena. Lehendabiziko aldiz, arlo honen inguruko batzorde bat eratu da.
2013an izan ezik, diru partida propioa izan du (20.000€ inguru). 
       
       Hala, udal gobernua aukerak ematen zituzten batzorde informatzaileak ahalik
eta parte-hartzaileenak izan zitezen saiatu da. Ondoen funtzionatu duten batzordeak
ingurumena eta kirolak izan dira. Herritarren eta taldeetako ordezkarien parte hartzea
nabarmentzekoa izan da. 
       
       Udal egituran beste gune ireki batzuk erantsi ditugu, hala nola, kultur aholku
batzordea, hezkuntza mahaia eta parekidetasun kontseilua. Oso positiboki baloratzen
dugu ere hauen jarduna.
       
       Ondorengo prozesuak nabarmendu nahiko genituzke:

Legegintzaldi hasieran AUZOKA BILERAK egin ziren urtebeteko balantzearekin eta
aurrekontuekin. Bilera horietan auzoen arazo konkretuez jardun ahal izateko aukera
izan zuten herritarrek. 

HEZKUNTZA PROZESUA
gai korapilotsua izan
zitekeen arren, partehartze
handia izan zuen eta
balorazio positiboa egiten
dugu. Hezkuntza mahaia
eratzea eta Usurbilen
nolako hezkuntza nahi
dugun definitzea izan ditu
bere emaitzik esangura-
tsuenak.
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PARTICIPACION CIUDADANA

Hemos querido edificar Usurbil con los
usurbildarras desde el principio. Las reuniones
de las comisiones son abiertas y además, con-
tamos con otras comisiones asesoras formados
como grupos específicos en Educación, Igualdad
o Cultura. Respecto a los procesos participativos
en los que directamente hemos pedido su cola-
boración a la ciudadanía, destacamos las reu-
niones que hemos llevado a cabo con vecinos y 

vecinas de todos los barrios, el proceso sobre el
modelo educativo que queremos para Usurbil, el
proceso “Oraina da geroa” que tendrá su se-
gunda fase y en el que se aborda el Avance del
Plan General de Ordenación Urbana o el proceso
sobre los Locales de Jóvenes, que ha puesto en
comunicación a usuarios, dueños de los locales,
vecinos y ayuntamiento y que ha culminado con
un protocolo con normas de convivencia. 

GAZTE LOKALEN inguruko partaidetzazko prozesua gauzatu dugu.Gaur egun
Usurbilen 10 gazte lokal inguru ditugu, gazteek beraien aisialdirako alokatzen
dituztenak. Prozesuan gazte lokalen erabiltzaileak, lokalen jabeak, bizilagunak,
adingabeko erabiltzaileen gurasoak eta udalak parte hartu dute. Guztira 35 pertsonek
parte hartu dute. Lortutako adostasunak nagusiki ondorengoak dira: bizikidetzako
oinarri nagusiak, bizikidetza arazoak daudenetarako protokoloa, gazte lokalen bete
behar dituzten baldintza eta gomendioak eta azkenik, lagungarri izan litezkeen
elementuak ere definitu ditugu.

PLAN OROKORRAREN HIRI
ANTOLAMENDURAKO
prozesuak 2015ean biga-
rren zatiarekin jarraituko
du. Bileretara hamarnaka
pertsona etorri diren
arren, denetara jende
askok hartu du parte eta
balorazio positiboa egiten
dugu.
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HERRI PROGRAMARAKO EKARPENAK
Balantzea oinarri hartuta, PUNTUZ PUNTUKAko herri programa osatuko dugu. He-
rritar guztion ekarpenekin osatu nahi dugu eta zure ekarpenak jaso nahiko genituzke
aipatu ditugun arloetan edo beste edozein gaien inguruan.

ZERRENDA OSATZEKO PROPOSAMENAK
Datorren legegintzaldiko udal taldea osatzeko EHBilduko oinarri sozialari proposa-
menak egiteko aukera zabaldu diogu. EHBildu osatzen dugun guztion iritziak eta
ekarpenak jaso nahi ditugu ahalik eta talderik anitzena eta egokiena osatzeko.

Horretarako ondorengo metodologia erabiliko da:

-   EHBildu osatzen duten zinegotziekin hitz egingo da banan bana, errepika-
tzeko asmorik ote duten jakiteko. Legegintzaldi honetan pilatutako formazioa
eta gaiekiko ezagutza mantentzea ezinbestekotzat jotzen dugu, eta egungo zi-
negotzi bazuek jarrai dezaten lan egingo da.

-   Oinarri sozialak EHBilduren zerrendarako proposatutako herritarrekin hitz
egingo da banan bana.

-   Martxoaren 21ean egingo dugun batzarrean erabakiko da zerrenda.

HERRI PROGRAMA

Ekarpenak egiteko azken eguna martxoak 15 izango da. Proposamenak ondo-
rengo helbidera bidali ditzazkezu:  
ehbildusurbil@gmail.com edo Usurbilgo 30. posta-kutxara.
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Zerrenda osatzerakoan, kontuan izateko hainbat oinarri:

-   Lan taldearen gaitasun politiko eta teknikoa: Udalaren ekilibroa zinegotzi
eta teknikoen arteko lana uztartzean datza. Eta udal gobernu batek ez du soi-
lik arlo politikoa landu behar, arlo teknikoa ezinbestekoa da.

-   Lan talde orekatua izatea:

1.   Esperientzia eta freskotasunaren oreka. 
2.   Belaunaldien arteko oreka.
3.   Generoaren oreka: Zerrenda “kremailera” sistemaz osatu behar da.
4.   Auzoetako oreka.

-   Legegintzaldiaren beharrei erantzungo dion lan taldea:

5.   Gizarte beharrei erantzun eta garapen ekonomikoa landuko duen tal-
dea.

6.   Taldean lan egiten dakien jendea.
7.   Herritarrengandik, herri mugimendutik gertu egongo den taldea.
8.   Herriko sektore ezberdinekin elkarlanean dakien taldea.

EHBILDUko hautets zerrenda osatzeko izenak proposatzeko azken eguna otsailak
20 izango da. Egun honetatik aurrera EHBILDUko lan taldeak proposamen horiek
kudeatuko ditu guztion ekarpenez osatutako zerrenda izan dezagun. 

Helbide honetara bidal ditzakezu zerrenda osatzeko zure proposamenak: 
ehbildusurbil@gmail.com edo Usurbilgo 30. posta-kutxara.
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PROGRAMA MUNICIPAL Y CANDIDATURA

Abordamos ahora la fase de elaboración
del Programa que EHBildu llevará al Ayunta-
miento de Usurbil durante la próxima legislatura. 

Queremos abrir las puertas a la ciudadanía y co-
nocer los planteamientos y las propuestas que a
tu juicio deberíamos trabajar y defender. 

Puedes enviar tus propuestas para la lista a esta dirección antes del 20 de febrero:  
ehbildusurbil@gmail.com o al apartado de correos 30 de Usurbil.

Junto con la elaboración del programa,
se iniciará la fase de elaboración de la lista que
concurrirá a las elecciones municipales. Tú tam

bién puedes proponer nombres que consideres
adecuados para ser tenidos en cuenta en esta
lista. 

Puedes enviar tus propuestas a esta dirección antes del 15 de marzo:
ehbildusurbil@gmail.com o al apartado de correos 30 de Usurbil.
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“LAU URTERAKO HARTU NUEN ALKATE IZATEKO
KONPROMISOA ETA LAU URTE HORIEK BETE
ONDOREN NIRE LANERA ITZULIKO NAIZ”

Amaitzear da legegintzaldia, eta Mertxe Aizpurua al-
kateak agur esango digu. Duela lau urte alkategai iza-
teko proposatu zitzaionean, egoera berezia zela
gogorarazi du, Espainiako Alderdi Legearen ondorioz,
hainbat pertsona ezin zirelako aurkeztu hautagai gisa:
“Ezezkoa emateko eskubiderik ez nuela sentitu nuen”.
Lau urteak igarota, bere lanera, Gara egunkarira, it-
zuliko da. Usurbildarrei eskerrak eman nahi dizkie
maitatua eta errespetatua sentitu delako eta alkate
izatea  eroso egin diotelako. Eskerrik asko zuri ere
Mertxe.

- Legegintzaldia amaitzear dago, ze balantze egiten duzu?

Balantze baikorra egiten dut, batez ere krisi ekonomikoak nolako testuingurua ekarri
digun ikusita. Legegintzaldi hau diru iturrien jeitsierak markatu duen legegintzaldia
izan da. Udal Gobernutik  gauzak era egokienean egiten saiatu gara  eta ardura po-
litikoz jokatu dugu, Usurbil eta usurbildarren onerako diren ekimenak bultzatuz. Ez
da erraza izan, baina egoera ekonomikoari aurre egin diogu, nire ustez, oso kudeaketa
ona eginez. Euskal Herriko egoera politikoak izan duen aldaketa ere sumatu da, ho-
rrek islada izan du herrian eta krispaziorik gabeko legegintzaldia bete dugula esan
dezakegu.

- Zertan asmatu duzula uste duzu?

Udaletxeko hormetatik barrura, zinegotziok osatu dugun taldea azpimarratuko nuke.
Hau ez da nire meritua soilik, guztiona da, baina lantalde bat bezala aritzea lortu
dugu. Ez da ohikoa izaten, batez ere duela lau urte gure artean apenas elkar ezagut-

zen ez ginela kontutan hartuta. Oso giro onean era-
man dugu legegintzaldia eta horren emaitza
herrigintzan ikusi da. Herritarrekiko harremanei da-
gokienez, gertutasuna eta alkatearengana hurbilzeko
erraztasunak eman ditudala nabarmenduko nuke. Al-
katetzaren ateak zabalik egon dira beti, eta hau ez da
metafora bat. Fisikoki ere horrela izan da. Hortik au-
rrera, besteei uzten diet balorazioa. Udalaren barruko
dinamikak zurrunbilo batean sartzen zaitu eta balo-
razio zuzena  egiteko distantzia hartu behar da. Ez
naiz egokiena hori egiteko.

ELKARRIZKETA

Subrayaría el equipo de con-
cejales y concejalas que

hemos formado dentro del
ayuntamiento. Esto no es
solo merito mio sino de

todos y todas. Pero hemos
conseguido trabajar en

equipo.
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- Eta zertan huts egin duzula uste duzu?

Lau urte alkatetzan hutsegite asko egiteko tartea ematen du eta egingo nituen. Dena
den,  neurri handikoak ez direla izango pentsatu nahi dut. Orohar hartuta, Udal Go-
bernuaren buru bezala, komunikazio arloa erabat alboratuta utzi dugula aitortu behar.
Aurrekontuetan murrizketak egin behar ziren, eta komunikazioaren partida kendu
genuen. Udalak herritarrei jakinarazi behar die zertan ari den eta hor defizita izan
dugu. Hau aitortzea mingarriagoa egiten zait nire ogibidea komunikabideekin lotuta
dagoela kontutan hartua, baina... tira! horrela izan da. Bestalde, Hirigintzako Plan
Orokorraren Aurrerakinaren prozedura erabat bukatuta uztea zen nire helburua. Den-
bora gutxiagatik ez da horrela izango. Atzerapenak garrantzi erlatiboa du, baina egia
da bukatuta utzi nahi nuela eta ez dudala lortu. Kasu zehatzetara joanda, batzuekin
edo besteekin hutsegiteak egingo nituen, baina esaldiak dioen moduan “okertzen ba-
gara, behartsuenen alde izan dadila”.

- Aurrera eramandako egitasmoen artean, zeinek asebete zaitu gehien?

Zintzoa izanda, egitasmo handi edo herriak ikus ditzazkeen proiektu edo ekimenetan
baino, beste maila bateko eginkizunetan aurkitu dut asebetetze hori.  Adibide modura,
aspalditik Udalean blokeatuta  zeuden arazoei  irtenbidea aurkitu zaionean benetako
poza sentitu dut; edo Udalak zuzenean ardura izan gabe ere, bitarketari bezala aritu
izanak, pertsona edo famili batek zuen arazo administratiboa edo legala konpontzera
eramateak... tankera honetako gauzak izan dira nire jardunean gehien baloratzen di-
tudanak. Horietaz interesatuak bakarrik enteratzen dira, eta ez dira beste inorengana
iristen, baina niregan arrastoa utzi duten lorpenak horiek izan dira. 

- Udalbiltzako lehendakaria ere bazara. Zer lan egin duzu batez ere?

Bai,  jardunaren zati garrantzitsua da. Usurbilgo Udaletik Euskal Herrirako ikuspegira
saltoka ibiltzen  naiz. Udalbiltza bersortu zenean hartu nuen Lehendakaritza eta egi-
turatzea eta helburuei aurre egiteko egitura osatze lanetan ibiliak izan gara lehen
urtean. Ondoren, hainbat egitasmo jarri ditugu martxan, guztiak euskal herritarren
artean kohesioa eta harremanak sustatzea helburu dutenak. Zazpi herrialdetako hau-
tetsiak biltzen gara Udalbiltzan eta Euskal Herria eraikitzen hasteko tresna ezinbes-
tekoa da.

- Euskal Herria beste modu batera ezagutzeko parada ere emango zizun ardura ho-
rrek.

Noski. Udaletxe desberdinetako zinegotzi eta alkateak ezagutzeko parada eman dit.
Euskal Herria oso anitza dela jabetzen zara; nahiz eta denok hori aintzat eman, as-
kotan ahaztu egiten zaigun zerbait da. Oso esperientzi aberasgarria da. Azken den-
bora honetan, Ipar Euskal Herrian dagoen indarra nabarmenduko nuke. 
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- Zer asmo duzu hurrengo legegintzaldirako?

Lau urterako hartu nuen alkate izateko konpromisua eta lau urte horiek bete ondoren
nire lanera, Gara egunkarira, itzultzeko asmoa dut. Kargurako hautagai izatea pro-
posatu zitzaidanean egoera berezian bizi ginen. Hainbat pertsona ezin ziren aurkeztu
eta ezezkoa emateko eskubiderik ez nuela sentitu nuen. Baina beti izan dut buruan
legegentzialdia ahalik eta era egokienean eraman behar nuela aurrera eta hor bu-
katzen zela. Zorionez, egoera aldatu da eta duela lau urte hauteskundeetan aurkez-
teko zeuden oztopoak desagertu dira. 

- Datorren berriari zer aholkatuko zenioke?

Ez dut dudarik EHBilduren baitan ongi aukeratuko
dugun pertsona izango dela hurrengo alkatea.  Nor-
berarentzat baliogarriak diren irizpideak ez dute zer-
tan baliogarriak izan behar beste edonorentzat, baina
bada herri ordezkariok burmuinean grabatuta era-
man beharko genukeen ideia bat: herriaren eta he-
rritarren zerbitzura gaudela. Esaldi simplea da, baina
ez da hain simplea horren baitan aritzea. Herriarena
garbiago ikusten dugula iruditzen zait; herritarrena
lausotu egiten zaigu batzutan. 

- Pertsona gisa, zerk aportatu dizu alkate izateak?

Aberasgarria izan da. Herria beste ikuspuntu batetik
antzeman dut;  herria eta herritarrak ezagutu ditut
eta esan beharra daukat ere esperientzi honek balore
handiko pertsonak deskubritzeko balio izan duela. Era
berean, asko ikasi dut . Horrela izango zela pentsat-
zen banuen ere, harrigarria da  zenbat arlo berrien
ezagutza  maila lortzeko aukera ematen duen udal
ordezkari izateak. 

- Zer esango zenieke usurbildarrei?

Eskerrak emango nizkieke 2011ko hauteskundetan nigan konfidantza jartzeagatik.
Baina eskerrak batez ere, lau urte hauetan maitatua eta errespetatua sentitu naize-
lako eta alkate izatea  eroso egin didatelako.

Hay una idea que los repre-
sentantes municipales ten-
dríamos que tener presente,
que estamos al servicio del

pueblo y de sus ciudadanos y
ciudadanas.

Esta experiencia me ha ser-
vido para descubrir a perso-
nas muy interesantes. Y al

mismo tiempo he aprendido
mucho.
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AURREKONTUAK 
ETA FISKALITATEA
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