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Han pasado diez años desde que el Ayuntami-
ento de Usurbil inició la adjudicación de vivien-
das en alquiler social. Acabamos de hacer una 
valoración de esta trayectoria y hemos llegado 
a la conclusión de que había que cambiar la 
forma de adjudicar estas viviendas para poder 
responder de forma más adecuada y justa a 
las necesidades del momento. Básicamente, la 
clave de la propuesta es conformar un regis-
tro municipal de solicitantes de vivienda y ad-
judicar las viviendas mediante un sistema de 
baremación, obviando el sorteo.
La competencia de vivienda es del Gobierno 
Vasco. A pesar de ello, las diferentes autori-
dades municipales de Usurbil lo han tenido 
como prioridad, y han puesto al servicio de la 
misma numerosas inversiones y recursos. Re-
flejo de ello es que 19 viviendas municipales se 
ofertan actualmente en alquiler social. 
El motivo de la mayoría de los contactos y re-
uniones que he tenido con la ciudadanía des-
de que asumí la alcaldía, ha sido precisamente 
la falta de una vivienda debido a los precios de 
los alquileres. Y es que resulta escandaloso el 
precio de los alquileres de viviendas en el mer-
cado libre o las condiciones que imponen las 
inmobiliarias. El precio del alquiler ha subido 
un 25% desde 2013 y en el último año el coste 
del alquiler ha subido 8 veces más que el IPC. El 
Viceconsejero de Vivienda del Gobierno Vasco 
acaba de reconocer que el Parque Público 
de Vivienda en Alquiler (22.000 viviendas) se 
queda muy corto para satisfacer las deman-
das recibidas en Etxebide (55.000). Dicho de 
otro modo: el Gobierno Vasco no es capaz de 
resolver el problema del alquiler desde el ám-
bito público. Los datos ponen de manifiesto, 
por tanto, la necesidad de una nueva política 
de vivienda y la urgencia de limitar el precio del 
alquiler. En Alemania y Francia, por ejemplo, ya 
se han puesto en marcha sistemas para limitar 
los precios de los alquileres y recientemente la 
ONU ha recomendado a los Estados trabajar 
en esa dirección. Sin embargo, recientemente, 
el Parlamento Vasco ha rechazado tal opción. 
Inaceptable. 
Sólo quiero hacer una llamada de SOS a quien 
corresponda: sólo desde los ayuntamientos 
no podemos responder a este terrible prob-
lema social.
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en prezioa edota higiezinen agentziek 
ezartzen dituzten baldintzak. Alokairu-
aren prezioak %25 egin du gora 2013tik, 
eta azkeneko urtean alokairuaren kostua 
KPI baino 8 aldiz gehiago igo da. Eusko 
Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordeak 
aitortu berri du Alokairurako Etxebizitza 
Parke Publikoa (22.000 etxebizitza) oso 
motz geratzen dela Etxebiden jasotako es-
kariak (55.000) asetzeko. Bestela esanda, 
badirudi Jaurlaritza ez dela alokairuaren 
arazoa arlo publikotik konpontzeko gai. 

Datuek agerian uzten dute, hortaz, ba-
tetik, bestelako etxebizitza-politika bat 
behar dugula eta, bestetik, presazkoa 
dela alokairuaren prezioa mugatzea. Etxe-
bizitza merkatuak espekulaziorako espa- 
rrua izateari utzi behar dio, horrek ondorio 
latzak dakartzalako: kaleratzeak, zaurga-
rritasun egoerak, segregazio arazoak, gaz-
teen emantzipazio ia ezinezkoa… Alema-
nian eta Frantzian, esaterako, alokairuen 
prezioak mugatzeko sistemak jarri dituzte 
martxan jada, eta Nazio Batuen Erakun-
deak norabide horretan lan egitea gomen-
datu die gainerako estatuei. Espainian 
PSOEk eta Podemosek osatu berri duten 
gobernu-programan jasota dute neurri 
hori. Baina, berriki, Eusko Legebiltzarrak 
atzera bota du alokairuaren prezioa mu-
gatzeko legez besteko proposamena: onar- 
tezina da. 

SOS dei bat egin nahi dut, dagokionari: 
udalotatik soilik ezin diogu arazo latz honi 
erantzun. 

amar urte pasatu dira Usurbilgo 
Udalak alokairu sozialean etxe-
bizitzak esleitzeari ekin zionetik. 

Hamar urteko ibilbide horren balorazioa 
egin berri dugu, eta etxebizitza horiek es-
leitzeko modua aldatu behar dela ondori-
oztatu dugu, unean uneko beharrei modu 
egokiagoan eta justuagoan erantzun ahal 
izateko. Hala, proposamena ondu, eta 
otsaileko udalbatzara eraman genuen. 
Funtsean, hauxe da proposamenaren 
gakoa: etxebizitza eskatzaileen udal-
erregistro bat osatzea eta etxebizitzak 
baremazio-sistema baten bidez esleitzea, 
zozketa alboratuz.

Etxebizitzena, berez, ez da udalon esku-
mena: Eusko Jaurlaritzari dagokio. Hala 
eta guztiz ere, Usurbilgo udal-agintari 
ezberdinek lehentasunezko gaitzat izan 
dute, eta inbertsio eta baliabide ugari jarri 
dituzte horren zerbitzura. Diodanaren isla 
da honako datu hau: hemeretzi udal etxe-
bizitza alokairu sozialean eskaintzen dira 
gaur egun. Epe motzean, gainera, udalak 
Santuenean dituen beste bi etxebizitza 
alokairu sozialera bideratuko ditugu, eta 
aurtengo legegintzaldian jarri nahi dugu 
martxan Txirikorda belaunaldiarteko etxe- 
bizitza komunitarioa. Emantzipatu nahi 
duten gazteentzat eta bakarrik bizi diren 
adinekoentzat bideratuko dena, bizi ere-
du kolektibo eta komunitarioa ardatz 
izanik. Labur esanda, beraz, horixe da 
une honetan udalak epe motzean dituen 
eta bideratu nahi dituen baliabideak eta 
inbertsioak, usurbildarron etxebizitza es-
kubidea bermatzeko. Jakin badakigu, or-
dea, ez direla aski. 

Alkate ardura hartu nuenetik herrita-
rrekin izandako hartu-eman gehienen 
arrazoia horixe izan da, hain zuzen ere: 
etxebizitza baten falta, alokairuen prezio-
en ondorioz. Izan ere, eskandalagarria 
da merkatu libreko etxebizitzen alokairu-

Etxebizitza 
Agurtzane Solaberrieta Mesa | Usurbilgo alkatea
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Pelaioenea proposatu du udal-gobernuak Emakumeen Etxearen egoitza izateko.

makumeen Etxea bere lehenen-
go pausoak ematen hasiko da 
laster. Hain zuzen, proiektu-

aren nondik norakoen berri emango du 
udal-gobernuak, hilaren 14an, Sutegiko 
erakusketa gelan egingo duen aurkezpen 
irekian, 12:30ean; amaieran, parte-har-
tzaileen solasaldiari bide emateko, luntxa 
ere izango da. Parte-hartze prozesu bat 
abiatuko du udalak, Elhuyarrek gidatuta, 
Emakumeen Etxearen egitasmoak zein 
ezaugarri edukiko dituen zehazteko: 
helburuak, filosofia, erabiltzaileak, es-
pazioaren antolaketa, funtzionamendua, 
kudeaketa, eta abar.

Apirilean abiatu nahi du prozesua, eta 
gai horiek guztiak bost saiotan lantzea 
aurreikusi dute. Gaian interesa duten 
herritarrak bertan parte hartzera gon-
bidatu ditu udal-gobernuak, batez ere 
emakumeak, maila pertsonalean zein 
taldeen ordezkari gisa. Elhuyarrekin eta 
udaleko berdintasun-teknikariarekin eta 
zinegotziarekin batera, parte-hartzaileak 
izango dira proiektuaren zehaztapenak 
egin eta ezaugarriak definituko dituz-
tenak. Prozesua abiatzean, inguruko he-
rrietako emakumeen etxeen ordezkariak 
gonbidatzeko aukera aztertuko dute, eu-

E

Parte-hartze prozesu bat abiatuko dute apiriletik aurrera, Elhuyarrek gidatuta, Emakumeen Etxearen helburuak, erabiltzaileak, espazioaren 
antolaketa, eta abar adosteko. Horrekin batera, bilera sorta egingo da Kalezarren, auzoaren beharrak jaso eta haiei bide emateko asmoz.

Emakumeen Etxea gauzatzetik gertuago

ren esperientziaren berri izan, eta, ho-
rrela, ikaspenak jaso ahal izateko.

Pelaioenea proposatu du udal-gober-
nuak Emakumeen Etxearen egoitza iza-
teko. Eraikina birgaitzen ari da gaur egun, 
udala: teilatua eta fatxada konpontzeko 
bidean da. Barrutik berritu eta egitu-
ratzeko, ordea, eraikinaren erabiltzaile 
izango direnekin hartu-emanak izango 
ditu, haien beharren araberakoa izan 
dadin. Elhuyarrekin egingo duten parte-
hartze prozesuan landu beharreko gaie-
tako bat izango da, hain zuzen.

Usurbilgo Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako II. Planak (2016-2020) 
jasotzen du Emakumeen Etxea, zehazki, 

M8: hilabete osorako egitaraua

‘Jenisjoplin’
Noiz: martxoaren 11n, 19:00etan.
Non: liburutegian.
Xehetasunak: Uxue Alberdiren Jenisjoplin 
aztertuko dute irakurketa taldean, Kattalin 
Miner kazetari eta idazlearekin.

Maider Usabiaga
Noiz: martxoaren 13an, 18:30en.
Non: liburutegian.
Xehetasunak: Berria egunkariaren Bidaia 
eta Mendi Kroniken Lehiaketa irabazi zuen 
Usabiagak iaz.

Coral
Herrera
Noiz: martxoaren 28an, 09:00etan; bete-
tzen bada, 15:00etan bigarren saioa.
Non: Potxoenean.
Saioa: “Mujeres que ya no sufren por amor: 
autoestima y autocuidado feminista”.

Noiz: martxoaren 6n, 18:30ean.
Non: liburutegian.
Xehetasunak: Emakumeen inguruko ipui-
nak eta dantzak uztartu dituzte Jaione Al-
benizek eta Ixabel Agirresarobek.

Dantzipuinak

Noiz: martxoaren 6an, 21:00etan.
Non: Artzabalen.
Bertsolariak: Uxue Alberdi, Oihana Bartra 
eta Onintza Enbeita.
Gai jartzailea: Amaia Agirre.

Bertso 
afaria

Lurdes Huetaren 
erakusketa

Noiz: martxoaren 31ra bitartean.
Non: Artzabalen.
Xehetasunak: Iazko Martxoaren 8ko Lur-
des Huetak egindako argazkiak. Hilaren 
6ko afarian inauguratuko dute.

emakumeen boteretzea eta balio-aldake-
tarekin lotutako ardatzean: “Ahalduntze-
ikastaroak eskola gisa egituratzea, 
eta Emakumeen Etxeen Sarean parte 
hartzea”. Legealdiko Planean ere isla dute 
biek: 2021-2025 urteetarako III. Plana 
sortzea eta Emakumeen Etxea sortzea.

Auzoaren beharrak
Pelaioenea Emakumeen Etxearen egoi-

EMAKUMEEN ETXEAREN 
AURKEZPENA

Eguna. Martxoaren 14an.  
Ordua. 12:30ean.  
Lekua. Sutegiko erakusketa gelan.



Otsailaren 26an aurkeztu zieten txokoaldetarrei parte-hartze prozesuak emandakoa.

Txokoaldetarren azken 
ekarpenak jaso ditu Hiritik At-ek

Txokoaldeko udal-ekipamendua gauzatze-
tik gertuago dago, Hiritik At kooperatibak 
proiektuaren inguruko auzotarren az-
ken ekarpenak jaso ostean. Udazkenean 
egindako parte-hartze prozesuak emanda-
koa aurkeztu zieten batzar batean, eta hu-
rrengo pausoa behin betiko proiektua ixtea 
izango da: martxoan egingo dute, eta, hala, 
dirulaguntzak eskatu eta obrak udaberrian 
esleitu ahal izango dituzte. Udal-aurrekon-
tuetan 200.000 euroko inbertsioa aurrei-
kusi zuen udalak proiektu horretarako. 

Kooperatibako kideak pozik daude, 
prozesuaren bi helburuak bete direlako: 
batetik, udal-ekipamenduari zein erabi-
lera eman definitu ahal izan dutelako, eta, 
bestetik, auzotarrak motibatu eta auzo-
elkartea sortzea erabaki dutelako. “Emai-
tza onak dira kualitatiboki, baina baita 
kuantitatiboki ere: hogei lagunen bueltan 
etorri dira saioetara, adin desberdineta-
koak”, nabarmendu dute. 

Udal-ekipamendua diseinatzen hasi aurre-
tik, auzoak zein behar zituen galdegin zieten 
txokoaldetarrei, gero, udal-ekipamenduak 
horietakoren bati erantzun ote ziezaiokeen 
pentsatzeko. Hala, beheko solairuak egun-
go gaztetxe izaera mantentzea erabaki 
dute, dena gaur egungo antolaketaren ara-
bera jarria. Goiko solairuan, berriz, gauza 
askotarako balioko duen espazio bat egitea 
adostu dute, tailerrak edo ikastaroak egite-
ko, sukalde txiki batekin, komun egokitua, 

erretiratuentzako elkargunea, haurren-
tzako ludoteka, eta abar. Kanpoko aldetik, 
irisgarritasuna bermatze aldera, igogailu 
bat jarriko dute, baita eskailera batzuk 
ere, egungo legeek eskatzen dutenaren 
arabera eginak. Eta, horrez gain, egonean 
egoteko leku atsegina izan dadin ahalegin-
duko dira. Batzarrean, aldaketa bat adostu 
zuten: behean komunik ez jartzea

Auzo elkartea izango da espazioa kudea-
tuko duena: talde eragile bat izango du, 
eguneroko erabakiak euren artean hartze-
ko, eta gai zabalagoak direnak asanblada 
orokorretan erabakiko dituzte.

Behin betiko proiektua martxoan itxiko dute, zaharberritze lanak ahalik eta azkarren  
hasteko: udaberrian esleituko dituzte lanak. 200.000 euroko inbertsioa aurreikusi dute.

La Casa de las  
Mujeres, más  
cerca de realizarse
La Casa de las Mujeres de Usurbil está 
a punto de dar sus primeros pasos: 
el gobierno municipal presentará las 
bases del proceso participativo públi-
camente el 14 de marzo, a las 12:30, 
en Sutegi. El ayuntamiento ha realiza-
do hasta hoy dos planes para la igual-
dad de los hombres y las mujeres de 
Usurbil, y este proyecto se enmarca en 
el segundo. Crear tanto el tercer plan 
para los años 2021-2025 como la Casa 
de las Mujeres también están inclui-
dos en el plan legislativo. 

El ayuntamiento ha propuesto el edi-
ficio Pelaioenea de Kalezar para ser la 
sede de la Casa de las Mujeres: está 
rehabilitandolo, reparando el tejado 
y la fachada. No obstante, para poder 
renovarlo por dentro, el ayuntamien-
to busca entablar conversación con 
aquellas que serán las usuarias de la 
casa. Es por eso que impulsará un pro-
ceso participativo de cinco sesiones, 
guiado por Elhuyar. 

El proceso participativo será abierto, 
sobre todo para las mujeres de Usur-
bil. Serán ellas, junto con Elhuyar y la 
técnico en igualdad y la concejal de 
igualdad, quienes definan los detalles 
del proyecto y sus características.

tza izan dadin nahi du udal-gobernuak, 
baina, horrez gain, beste behar batzuk 
ere ase ditzakeelakoan dago. Pelaioenea 
Kalezarren erdi-erdian dago, eta auzoaren 
beharrak asetzeko udal-ekipamendua 
ere izan dadin nahi du. Edozein modu-
tan, hori herriko emakumeekin nahiz 
auzotarrekin aztertzeko gaia da. Horre- 
tarako, emakumeekin egin beharreko 
prozesuaz gain, auzotarrekin hainbat bile- 
ra egitea aurreikusi du udal-gobernuak, 
auzoaren beharrak jaso eta haiei bide 
nola eman aztertzeko; otsailaren 26an 
egin zuten batzarra, horren lekuko.

Hiritik At ha reunido 
las últimas  
aportaciones  
para Akerra
El equipamiento municipal de Txokoal-
de está cada vez más cerca de realizar-
se, después de que los miembros de 
la cooperativa Hiritik At hayan reuni-
do las últimas aportaciones de los y 
las vecinas de Txokoalde. Ellos y ellas 
constituirán una asociación que ges-
tionará el edificio. Constará con dos 
pisos: como anteriormente, la prime-
ra planta servirá como gaztetxe, y la 
segunda tendrá diferentes utilidades. 
El ayuntamiento destinará 200.000 eu-
ros para su rehabilitación.

Kalezarko batzarraren irudi bat.



Administrazio elektronikoa lantzen hasi da 
udal-gobernua, ‘Konektatzen’ lelopean
Udala digitalizazioaren garaira egokitzeko momentua iritsi da: langileekin batzarrak egin ditu udal-gobernuak, aldaketak, batik bat, haiei 
eragingo baitie egunerokoan. Bide horretan egindako urrats guztiak Konektatzen lelopean egingo ditu udal-gobernuak.

surbilgo Udalak administrazio 
elektronikoarekin bat egin dezan 
pausoak ematen hasi da udal-
gobernua: langile bat kontratatu 

berri du, trantsizio hori gida dezan. Hainbat 
izango dira administrazio elektronikora jauzi 
egiteko egin beharreko lanak, eta guztiak 
Konektatzen leloarekin identifikatuko dituzte. 
Udala eta herritarrak “elkarrengana gertura-
tu” nahi dituzte, “konektatu”. “Konexioa izan 
daiteke digitala zein fisikoa, aurrez aurre- 
koa, eta bi-biak hobetu nahi ditu udal-gober-
nuak: azken helburua, izan ere, herritarrei 
kalitatezko zerbitzua ematea da”, Agurtzane 
Solaberrieta Mesa alkatearen esanetan. 
Atzeratu ezin den prozesu bat da, gainera, 
udal guztiak legez derrigortuta baitaude 
herritarrei udalarekin digitalki komunikatze-
ko aukera ematera.

Konektatzen leloak, gainera, udala digi-
talizazioaren garaira egokitzeari egiten dio 
erreferentzia: papera alboratu, eta orde-
nagailu bidez lan egiten hasteari. Horrek 
esan nahi du lan-prozedura guztiak orde-
nagailuko programa baten bidez egin behar 
direla, gaur egunera arte paper andanaren 
bidez egiten zena. Denbora pixka bat har-
tuko du trantsizioak, izan ere, lehen-lehenik, 
udaletxean egiten diren tramite mota guz-
tiak identifikatu behar dira, bakoitzak zein 
ibilbide egin behar duen identifikatu, eta 
horiek zehatz-mehatz islatu programa ho-
rretan. Eta, noski, horrek langileei formazio 
saioak egin beharko dituzte. Aldaketa ho-
rien berri emateko bi batzar egin zituzten  
otsail amaieran udal-langileekin, eta hainbat 
bilera gehiago egin beharko dituzte aurre-
rantzean, hurrengo urratsak haiekin elkarla-
nean eman ahal izateko. 

Udalaren berrantolaketa
Udaletxea “txiki” gelditu delakoan dago 
udal-gobernua, eta berritu egin nahi du. 
Udaletxeko espazioaren diagnosi bat egin 
nahi du udalak, eta halaxe egiteko eskatu 
dio Astazaldi arkitektura estudioari. Es-
pazioa aztertu ostean, zenbait proposamen 
egingo dizkio udalari. Beste fase bat irekiko 
da orduan, egin behar diren lanek inber-
tsio handiak eskatuko dituztela aurreikusi 
baitute, baina ez dira guztiak batera egingo, 
mailaka baizik. 

U

 
Pistoletazo de salida para la  
digitalización del ayuntamiento
El gobierno municipal ha empezado a 
trabajar para que el Ayuntamiento de 
Usurbil comience la transición hacia la 
administración electrónica: ha contrata-
do a una persona para que coordine ese 
proceso. Se prevé que habrá que hacer 
varios trabajos para que ese proceso se 
lleve a cabo por completo, y todos ellos 
se harán bajo el lema Konektatzen, que 
significa “conectando”. El gobierno muni-
cipal quiere conectar al ayuntamiento y a 
los y las usurbildarras, acortar las distan-
cias. “La conexión puede ser física como 
digital, y el ayuntamiento quiere mejorar 
las dos, ya que el objetivo final de todo 
esto será mejorar la calidad del servicio 
que presta el ayuntamiento a los y las 
usurbildarras”. 

El lema Konektatzen, además, hace refe-
rencia a la digitalización del ayuntamien-
to: a dejar de lado el papel, para sustituir-
lo por el ordenador. Y es que todos los 
trámites que hasta ahora se han llevado 
a cabo en papel, poco a poco se deberán 

Bi batzar egin zituen udal-gobernuak langileekin: administra-
zio elektronikoaz eta udalaren berrantolaketaz hitz egiteko.

Oraingoz, lehenengo pausoa emango dute: 
udalak zein espazio dituen jakin, nolakoak 
diren, eta, ondoren, bakoitzean zer eta nola 
egin daitekeen pentsatu. Horretarako, gaine- 
ra, espazioaren erabiltzaile nagusiak diren 

realizar por ordenador, y eso requerirá 
bastante tiempo, ya que habrá que plas-
mar todos los procesos en un programa 
de ordenador. Es un proceso, además, 
que no se puede demorar, ya que todos 
los ayuntamientos están obligados por 
ley a ofrecer a sus ciudadanas la opción 
de comunicarse con él digitalmente. Se 
efectuarán reuniones con las y los traba-
jadores, y se organizarán sesiones para 
su formación. 

Reorganización del ayuntamiento
Por otra parte, el gobierno municipal 
quiere reorganizar el ayuntamiento, 
porque se ha quedado pequeño. Le ha 
pedido a la empresa de arquitectura As-
tazaldi que analice la situación espacial 
actual del ayuntamiento, para poder 
plantear cambios en base a ciertos fac-
tores que afectan a los flujos que se dan 
entre departamentos y con la ciudada-
nía. Se prevén, por tanto, grandes inver-
siones para reorganizar el ayuntamien-
to, que se deberán ejecutar poco a poco.

udal-langileekin hitz egingo dute, sail des-
berdinen arteko koordinazioa nolakoa den 
eta herritarrekin zenbaterako hartu-emana 
duten jakiteko, planteamendu berrian be-
har horiei ahalik eta egokien erantzuteko. 



dalera iritsi berria da Ainhoa  
Leunda San Sebastian (Orio, 1979) 
informatikaria: udalak adminis-

trazio elektronikora jauzi egiteko prozesua 
gidatuko du Leundak. Denbora “asko” har-
tuko duela dio, batik bat, paperari oso lotua 
dagoelako udal-jardunaren egunerokoa: 
pixkanaka desagertzea da helburua, he-
rritarrei ematen zaien zerbitzua hobetzeko.

Hasieratik hasteko: zer da administrazio 
elektronikoa?
Kontzeptu bezala, oso zabala da, baina, 
funtsean, sinplea da: papera oinarri izate-
tik, fitxategi bat oinarri izatera pasatzea da. 
Orain dena egiten da paperean: paper bat 
bete, beste bati pasatu, hark sinatu eta buel-
tan ekartzen du. Prozesu hori dena fitxa-
tegien bidez egitea da asmoa. Lan guztia 
programa baten bidez egingo da, herritarrei 
udalarekin digitalki komunikatzeko aukera 
emateko. Aldaketa egindakoan, abiapuntua 
fitxategi bat izango da, papera beharrean. 

Baten batek pentsa dezake udaletxera 
fisikoki joateko aukerarik ez duela izango.
Ez, ez: alderantziz. Digitalki komunikatzeko 
aukera hori jendearen esku jartzea da hel-
burua. Herritarra udaletxera etortzen de-
nean, berdin-berdin egingo zaio harrera: 
errolda behar badu, berdin-berdin emango 
zaio, paperean, eta abar. Kontua da errol-
da hori fitxategi batean gordeta egongo 
dela, ez besterik. Digitalki komunikatzeko 
aukera ere emango da: hori da aldatuko 
dena. Udalaren zerbitzua hobetu egingo da, 
azkarragoa izango da: fitxategi guztiak leku 
batean zentralizatuko ditugulako, informa-
zioa babestuago egongo delako, eta udal-
langileak beti jakingo duelako herritarra 
eskatzen ari den tramite hori zer egoeratan 
dagoen. Jada arazoa ez da izango paper bat 
zeinen mahaian dagoen jakitea: ordenagai-
lutik kontsultatu ahal izango dute langileek.

Aurrez aurrekoa hobetu, eta etxetik 
edozein tramite egin ahal izango da, beraz.
Orain arte eskainitako aukerak berdin man-
tenduko dira. Niri askotan gertatzen zait, 
nire lan-ordutegia nire udalaren ordutegi 
berdina dela: zerbait eskatu behar badiot, 
noiz eskatuko diot? Eta ni bezala, jende 
mordoa: lana badaukazu, udaletxera edo 
bankura joateko aukerarik ez daukazu. 

desberdinak egiten ditu, eta horiek guztiak 
uztartu behar ditugu. Langileak formatu 
ahala, eta egunerokoan prozesu horiek 
barneratzen joan ahala, gero eta azkarrago 
eta errazago sartuko ditugu espediente 
guztiak aplikazioan. Baina gauza txikietatik 
hasi behar dugu: lan egiteko modu bat egon 
da hainbat urtetan, eta ezin da dena bat-
batean aldatu. Zenbat eta gertukoagoa izan 
tresna, gero eta azkarrago egingo dugu. 

Prozesua amaitzen denean, dena zerbitzu 
telematikoetan zentratuko da, ezta?
Bai. Ez dugu bukaeraraino itxaron behar 
zerbitzu telematikoak martxan jartzeko. 
Oraingoz, gauza txiki batzuk daude: hemen-
go lanak aurreratu ahala gehitzen joango 
gara. Denbora batean, beti egongo da zer-
bait udaletxera etortzea beharrezko egingo 
duena, eskaera egiten duenaren identitatea 
baieztatu behar izaten baita, baina zenbat 
eta aurreratuago izan espedienteen kudea-
keta elektronikoa, orduan eta zerbitzu tele-
matiko gehiago emateko aukera izango 
dugu. 

Dena den, herritarrak B@kQ giltzarekin 
identifika daitezke digitalki, ezta?
Bai, hala da. Erabiltzaile eta pasahitz batekin 
gauza asko tramita ditzakezu. Denbora 
batera, gauza guztiak egin ahal izango dira 
horrela, baina gaur egun, oraindik, gauza 
konkretu batzuetarako beharrezkoa izango 
da udaletxera etortzea.

Hasieran behintzat, udal-langileek na-
barituko dute, beraz, trantsizio hori?
Guztiz: herritarrek lanaren emaitza baino ez 
dute ikusiko, zerbitzu horiek gehitu ahala. 
Aldiz, langileen lan egiteko moduan iraultza 
bat egongo da, pixkanaka egingo dena: gaur 
lan egiten duten moduaren eta hemendik 
urte batzuetara egingo dutenaren artean 
sekulako aldea izango da. 

Usurbilgo Udala hasten ari da: zein da 
gainerako udalen panorama?
Denetik dago: beharbada, udalerri handi-
agoetako udaletxeak aurreratuago doaz, 
eskaintzen dituzten zerbitzu telematikoei 
begiratuta. Txikiagoak garenok, biztanle 
kopuru aldetik, gutxienekoetan gaude: has-
ten ari gara. Batzuk aurreratuago daude, eta 
beste asko eta asko, gu bezala.

Zein pauso eman behar ditu udalak ad-
ministrazio elektronikora jauzi egiteko?
Lehenik, prozedurak ondo finkatu behar 
ditugu: orain hain barneratuta dauzkagu-
nak, programa horretan ondo islatu. Es-
pediente edo tramite batek zein ibilbide 
egin behar duen, eta abar. Zertarako? Gero 
aplikazioan ondo sartzeko. Tramite mota 
bakoitzak ibilbide jakin bat egiten du, eta 
guztiak sartu behar ditugu aplikazioan. Apli-
kazioari esango diogu: “Eskaera honek bide 
hau egin behar du, eta bide hori jarraitu ahal 
izateko pauso hauek egin beharko ditu”. 
Hori egin ahal izateko, baina, lehenengo 
prozedura horiek guztiak programan ondo 
finkatuta eta zehaztuta eduki behar ditugu. 
Langileak formatu beharko dira gero, beste 
era batera funtzionatuko baitute: horrela, 
pixkanaka-pixkanaka, martxan jarriko dugu 
administrazio elektronikoa. 

Zenbat denbora har dezake prozesuak?
Luze, luze. Ez dakit esaten zenbat, errit-
moaren arabera izango delako: martxan 
jartzera goaz, horretan ari gara, eta pix-
kanaka-pixkanaka joango gara. Denbora 
asko izango da: espediente mota pila bat 
daude, zirkuitu mota pila bat, bakoitzak bide 

AINHOA LEUNDA SAN SEBASTIAN, Administrazio elektronikoko arduraduna

“El objetivo es que los  
y las ciudadanas tengan 
la opción de comunicarse 
digitalmente  
con el ayuntamiento ” 
AINHOA LEUNDA SAN SEBASTIAN
Responsable de la transición hacia la administración 
electrónica del ayuntamiento de Usurbil

“Digitalki komunikatzeko aukera eskainiko da: udalera 
etortzen denari berdin-berdin egingo zaio harrera”

Ainhoa Leunda San Sebastian
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lokairu sozialeko etxebizitzen 
inguruko bi proposamen onar- 
tu dituzte, hasieraz eta 
aho batez, otsaileko osoko 

bilkuran: batetik, eskatzaileen erre- 
gistro propioa sortzea, eta, bestetik, 
alokairu sozialeko udal-etxebizitzak es-
leitzeko araudia aldatzea. Gaur-gaurkoz, 
udalak hemeretzi etxebizitza bideratzen 
ditu alokairu sozialera: hamabi Txara-
munton eta zazpi Gernika Ibilbidean. 
Horrez gain, beste bi etxebizitza ditu ja-
betzan udalak Santuenean: araudi berri-
ra sartuko dira horiek ere, baina oraindik 
ez dute zehaztu noiz, zenbait tramite 
egin eta hitzarmen bat sinatu behar bai-
tute Alokabiderekin. 

Osoko bilkurak onartuta, jendaurrean 
jarri behar da erabakia hilabetez, inork 
alegaziorik aurkeztu nahiko balu. Hala-
korik ezean, apirilaren hasierarako behin 
betiko onartuta geldituko litzateke, eta 
erregistro berrian izena emateko aukera 
zabalduko lukete apirilean bertan. Horre- 
la, maiatzaren hasierarako epea itxi, eta 
lehenengo etxebizitzak esleitzea da as-
moa. Oraingoz, Txaramuntoko zazpi etxe 
daude esleitzeko moduan.

2009az geroztik eskaintzen ditu udalak 
alokairu sozialeko etxebizitzak. Orain 
arte, beste herrietan bezala, zozketa 

A

Eskatzaileen udal erregistroa arautuko duen erregelamendua eta errentariak onartu eta hautatzeko oinarriak hasieraz onartuta,  
alegaziorik ez bada, maiatzean esleitu ahal izango dira lehenengo etxebizitzak araudi berriaren arabera, alegia, baremazio bidez.

Txaramuntoko zazpi etxebizitza izango dira araudi berriarekin esleitzen lehenengoak.

bidez aukeratu izan dira errentariak: 
araudi berriarekin, baremazio-sistema 
bat ezarriko dute. Alegia, erregistroan 
izena ematen duten guztiek puntuazio 
bat jasoko dute, eta etxebizitza bat libre 
gelditzen den aldiro baremazioak esango 
du zerrendako zein kidek duen puntu 
gehien. “Ulertzen da puntu gehien dituz-
tenak direla etxebizitza bat eskuratzeko 
behar gehien dutenak, beraz, sistema 
justuago bat dela uste dugu”, azaldu du 
Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak. 
Erregistro berria zabalik egongo da une 

oro, eta etxebizitza bat husten den aldi-
ro egingo da baremazioa: izan ere, izena 
emandakoan aitortutako baldin-tzak al-
datzen bazaizkie, horren berri eman be-
harko dute eskatzaileek erregis-troan. 

Eskaeren lehentasunen hurrenkera
Hainbat baldintza hartuko dira kontuan 
errentari gaiei puntuak emateko: fami- 
liaren osaera (zenbat eta kide gehiago, 
eta 18 urtetik beherako zein 65 urtetik 
gorako zenbat eta kide gehiago, puntu 
gehiago); egoera ekonomikoa (zenbat 
eta diru sarrera gutxiago, puntu ge-
hiago); osasun egoera (elbarriak edo 
mendekotasuna duten kideen arabera); 
babes bereziko kasuak (indarkeria sex-
istaren biktimak badira), herrian er-
roldatuta egondako urte kopurua eta 
lehenago udal etxebizitza sozialetan 
esleipenduna izandakoa edo ez izatea. 
Horiexek zehaztu beharko dituzte es-
katzaileek. 

Gernika Ibilbideko zein Txaramuntoko 
etxeak bitan esleitu dira 2009az geroztik. 
Etxebizitzak hustean desberdintasu-
nak sortu dira, batzuk lehenago hustu 
baitira. Orain arte, hustean, zozketetako 
itxaron zerrendara jo izan da, baina jada 
zerrenda horrek ez die unean uneko be-
harrei erantzuten, Solaberrietaren esa-
netan. 

Acuerdo para adjudicar de forma “más 
justa” las viviendas de alquiler social
El pleno ordinario llevado a cabo el 27 
de febrero ha aprobado por unani-
midad crear un registro municipal de 
demandantes de vivienda y adjudicar 
las viviendas municipales de alquiler 
social a través de la baremación. Hoy 
en día, el ayuntamiento dispone de 
diecinueve viviendas que ha habilita-
do para el alquiler social: siete en  Ger-
nika ibilbidea y doce en Txaramunto. 
Además, tiene otras dos viviendas en 
propiedad en Santuenea, e iniciará 
las gestiones para incorporarlas al 
nuevo sistema, aunque todavía no se 
sabe cuándo, ya que dependerá de un 

acuerdo que debe firmar con el orga-
nismo Alokabide.

La decisión tomada por el pleno debe-
rá ser expuesta públicamente durante 
un mes, por si alguien deseara ponerle 
alguna alegación. Si no es así, habilita-
rán el mes de abril para que los y las 
usurbildarras se inscriban en el regis-
tro, y así poder adjudicar las primeras 
viviendas de esta manera en mayo. 
Por ahora, son siete viviendas ubica-
das en Txaramunto las que se adjudi-
carán mediante el nuevo sistema de 
baremación.

Alokairu sozialeko etxeak era “justuagoan” 
esleitzeko araudia aldatzea onartu dute



ediatra berria jarri du Osakide-
tzak, behin-behinean, Usurbil-
go osasun etxean, baina ez daki 

euskaraz. Hori dela eta, Osakidetzarekin 
eta Uemarekin harremanetan jarri da 
Usurbilgo Udala, arazo hori konpondu 
dezan. Izatez, aldaketa gertatuko zela 
jakin bezain pronto jarri zen udala Osaki-
detzarrekin harremanetan, bi eskaera 
egiteko: batetik, orain arteko pedia- 
tra bertan geldi zedin, eta, bestetik, hori 
egiterik ez balego, langile berria eus-
kalduna izan zedin eskatzeko.

Izan ere, orain arteko pediatrak, oposizio-
ak gaindituta, ezin izan zuen Usurbilgo 
postua hartu, Osakidetzak ez baitzuen 
eskaini. Osasun etxera iritsi berri den  
pediatra behin-behinean jarri du Osaki-
detzak: udalari jakinarazi dionez, epe 
luzerako kontratazioa egiteko hautaketa 
prozesua abiatu du, eta, aurreikuspenen 
arabera, apirilean iritsiko da langile be-
rria. 

Osakidetzarekin eta Uemarekin harre-
manetan jartzeaz gain, salaketa bana ja-
rri zuen udalak Behatokian eta Elebiden. 
Usurbildarren hizkuntza eskubideak 

P
Usurbilgo osasun etxeko pediatrak oposizioak gainditu, eta esleipen prozesuan ez du Usurbilgo postua aukeratzerik izan, Osakidetzak ez 
baitu eskaini. Pediatra berriak ez daki euskaraz, baina behin-behinean dago: hautaketa prozesua abiatu du Osakidetzak.

Apirilean iritsiko da langile berria Usurbilgo osasun etxera / NOAUA

betetzeko eskatu dio Osakidetzari, ale-
gia, pediatra berriak postuari dagokion 
hizkuntza eskakizuna bete dezala. Izan 
ere, Usurbil UEMA Udalerri Euskaldunen 
Mankomunitateko kide da. Euskara da na-
gusi herrian, eta osasun etxean ere eus- 
karaz hitz egin ahal izatea berma dadin 
nahi du udalak. Kasu honetan, herriko 
haurrak artatuko dituen langilearen 
postua da aldatu dena. “Pediatra eus-
kalduna izatea ezinbesteko baldintza 
da guretzat eta euskaraz bizi nahi duen 
herri batentzat”, nabarmendu zuen 

Tokiko Merkataritza eta Ostalaritza Biziberritzeko Plana eguneratzen ari 
da Siadeco, udalaren eskariz, herriko merkatari eta ostalariekin elkarla-
nean. Plan berria egiteko, egungo egoeraren diagnosi xehetua egin dute, 
herritarrei zein merkatari eta ostalariei galdeketa sakonak eginez. Laster 
emango dute emaitzen berri publikoki.

TOKIKO MERKATARITZA

Inkesten emaitzak, mahai gainean
Merkataritza mahai irekia egin zuten otsaileko azken astean, inkesten emaitzak aurkezteko.

Osasun etxean pediatra euskalduna  
jar dezan exijitu dio udalak Osakidetzari

Agurtzane Solaberrieta Mesa alkateak, 
aldaketa zetorrela jakin bezain pronto 
Osakidetzari igorritako gutunean. Due-
la denbora bat hainbat urtez pediatra 
aritu zenak erretiroa hartu zuenetik, 
egoera egonkortzen ari zenean gertatu 
da, berriz ere, aldaketa. “Aldaketa horrek 
bereziki kezkatzen gaitu, etor daitekeen 
langilearen profesionaltasuna zalan-
tzan jarri gabe, gaur egungo pediatrak 
dagoeneko herriko umeak eta errea- 
litatea ezagutzen dituelako”, nabarmen-
du zuen gutun horretan alkateak.

17 hektareako  
pinudia moztuko du 
aldundiak Andatzan
Pinu-mozketa egitear da Gipuzkoako Foru 
Aldundia Andantzan: zehazki, Irisasi-Aga-
muno inguruan dagoen 58 urteko baso 
bat moztuko du. Aldundiarena da 17 hek- 
tareako sail hori, Intsignis pinuz osatua. 
Maderas Jose Saiz SL enpresari esleitu dio 
lana, eta oso litekeena da aste honetan 
bertan hastea lanean. Bi hilabete ingu-
ru beharko dituztela aurreikusi dute, eta 
moztutako egurra Txokoaldetik eta San-
tuenetik barrena aterako dute.
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2019ko kontuen behin-behineko 
balorazio ona egin dute
2019ko diru-kontuak martxoaren 31n itxiko 
dira behin betiko; dena den, hiru hilabete- 
ro kontuen inguruko informazioa eskatzen 
diote kontu hartzaileari bai Gipuzkoako Foru 
Aldundiak bai Usurbilgo udal arauak. Hala, 
urtarrilaren 21ean bidali zion txostena aldun-
diari, eta urtarrileko ezohiko osoko bilkuran 
izan zen, udaleko hautetsiei helarazteko. 
Likidazio lanetan murgilduta, datuen orain 
arteko balorazio bat aurreratu du: “Korpo-
razio aldaketa izan zen iaz, eta horrek zail-

El área de intervención municipal ha pro-
porcionado algunos datos provisionales de 
la ejecución de los presupuestos del 2019. 
Ha hecho una valoración positiva de ellas: 
según el interventor general, la ejecución 
es buena, ya que se cumplen las tres reglas 
que rigen las cuentas municipales.

tasun erantsiak izaten ditu, baina hori kontu-
an hartuta, aurre-kontuaren exekuzioa ona 
dela esango nuke, aurreko urtekoa baino 
handiagoa: arau guztiak betetzen direnez, 
balorazioa ona da”.  Dena den, kontuan izan 
behar da datuak behin-behinekoak direla: 
itxierari “azken ukituak” ematen ari dira. Do-
kumentuan, gastuei, inbertsioei eta sarre- 
rei dagozkien atalak ageri dira. Aurreikusi-
tako gastuak %70,68an bete dira oraingoz. 
Inbertsioak, berriz, hiru ataletan ageri dira, 

fase diferenteen arabera nola exekutatu 
diren azaltzeko: %83,11 esleitu dira, %97,51 
baimendu eta %32,20 ordainketa agindu. 
Sarrerei dagokienez, %84,45 exekutatu 
dira oraingoz (iaz baino 6 puntu gehiago). 
Urte barruan kobratutako sarreren (zergak, 
transferentziak...), batez bestekoa %91,32 
da. Kontu hartzailearen esanetan, “2018koa 
baino txukunago” doa 2019ko exekuzioa.

430
Es la cantidad de tonas de rechazo que 
se han recogido en 2019 con el sistema 
de puerta a puerta en Usurbil: 430. Es 
el dato más pequeño obtenido desde 
su implantación en 2009. Otro dato a 
remarcar es el de la recogida selectiva: 
en el 2019 ha subido un poco más, 
hasta el 86%, que al mismo tiempo es el 
máximo conseguido hasta ahora.

Inoiz jaso den errefus kopururik txikiena  
eta gaikako bilketarik handiena, 2019an
Usurbil 00k emandako datuen arabera, iaz herrian egindako bilketa guztiak kontuan hartuta, 430 tona errefus jaso dira Usurbilen  
2019. urtean: inoiz jaso den kopururik txikiena. Horrez gain, koska bat gora egin du gaikako bilketak, %86ra helduz.

tez ateko sistema martxan jarri 
zenetik, 2009tik, herrian bildu-
tako hondakin guztien txostena 

egin ohi du Usurbilgo Udalak urtero, aurre-
ko urteko datuen berri emateko. 2019ko 
emaitzen txostena eskuragai da dagoene-
ko, eta hor dago datua: inoiz jaso den erre-
fus kopururik txikiena jaso da 2019an; 430 
tona, alegia. Txosten horretan, Usurbilgo 
bilketari dagozkion hainbat datu ematen 
dira: hiri hondakinen kopuruaren garape-
na gaika, gaikako bilketaren garapena San 

Markoko eta Gipuzkoako datuekin aldera-
tuta, errefusaren garapena eta balantze 
ekonomikoaren garapena. Errefus kopu-
ruaren datuaz gain, bada nabarmentzeko 
beste bat ere: gaikako bilketak beste kos-
ka bat gora egin du 2019an, eta %86an 
gelditu da. Atez atekoa jarri aurreko urtean, 
2008an, bildutako hondakinen %30 soilik 
jasotzen zituen Usurbilek gaika; 2009an, 
%71ra igo zen ehuneko hori, eta urtez urte 
igotzen joan da ehuneko hori, pixkanaka. 
Hala, 2019koa da daturik altuena.
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2019 (Tn) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ontzi arinak 119 149 233 237 216 240 245 257 269 275 286 286
Papera  
eta kartoia

247 252 449 459 367 334 329 395 380 395 438 377

Biohondakina 0 379 911 864 806 747 739 743 735 761 835 834

Auto/auzo-
konposta

49 287 405 112 128 144 157 160 158 153 150 147

Beira 259 263 255 240 227 230 225 206 196 215 228 220
Etxeko olioa 1 2 2 3 4 8 6 5 6 3 2 3
Etxeko  
errefusa

1844 370 138 134 128 109 77 54 62 87 77

Errefusa: 
industria

575 361 290 253 267 306 307 284 281 270

Errefusa: kale 
garbiketa

77 155 145 155 131 102 107 112 101 111 118 83

Errefusa: 
guztira

1921 663 720 653 555 484 483 495 463 463 486 430


