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Alkatea:

Olatz Peon Ormazabal

Bertaratutako zinegotziak:
Patxi Amantegi Zubiria
Nerea Letamendia Belloso
Jokin Azkue Arrastoa

Ez bertaratutako zinegotzia:
Iñigo Alonso Sarasibar

Idazkaria:
Begoña Garmendia Vazquez

Kontuhartzailea:
Ainhoa Molinos Zubiaurre

Tolosako  Udaletxean,  bi  mila  eta
hemezortziko  azaroaren  bostean,
08:00etan,  Tokiko  Gobernu  Batzarra
bildu  da  ohiko  bilera  egiteko.
Mahaiburua alkatea izan da, eta alboko
zinegotziak  agertu  dira,  eguneko  gai-
zerrenda aztertzeko. 

1. Aurreko aktak onartzea.

2. Onartzea  Club  Deportivo

Tolosaldea  Arraun  Oria  2005ri

Diru-laguntza izenduna emateko

hitzarmena. 

3. 59/2018   eta  60/2018  faktura-

zerrendak.

1. AURREKO AKTA ONARTZEA.

Alkateak  bilerari  hasiera  eman  ondoren,  2018ko  urriaren  29an  eta  31n  egindako
batzarreko aktak aztertu dituzte. Batzarkideek aho batez onartu dituzte bi aktak.

2.  ONARTZEA CLUB DEPORTIVO TOLOSALDEA ARRAUN “ORIA 2005”RI DIRU-

LAGUNTZA IZENDUNA EMATEKO HITZARMENA. 

Tolosako Udalak eta Club Deportivo Tolosaldea  Arraun Oria 2005k (aurrerantzean TAK)
adostu dute lankidetzarako eremu egonkor bat ezartzea Tolosako Udalerriaren barruan.
Era horretan, Oria ibaia berreskuratu da kirol eta aisialdiko jarduerak aurrera eramateko,
eta bide batez,  ibaia  biziberritu  ahal  izango da balio  ekologiko,  sozial  gisa  eta kirol-
mailako espazio modura.
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Helburu hori lortu dadin, lankidetza hitzarmena gauzatu nahi dute bi aldeek.

Kontutan harturik TAK arraun klubaren izaera berezia, bere jarduera garatzeko behar
dituzten baliabideen berezitasuna eta zerbitzua interes sozialekoa dela, Tolosako Udalak
aitortzen du badaudela diru-laguntza izenduna ematearen aldeko arrazoiak.

Klubaren egitura indartzeko eta garatzeko, aldeek borondatea azaldu dute 2017-2018
denboraldirako  lankidetza-hitzarmena  sinatzeko,   20.000  €-ko  diru-laguntza  izango
duena. Diru laguntza hori 1000.481.01.34100 aurrekontuen partidaren kargura joango da.

Klubak  2018ko  urriaren  19an  udal  honetan  aurkeztutako  idatziaren  bidez  ─sarrera
erregistroko  8055 zenbakia─, proiektuen  eta  jardueren  memoria  aurkeztu  zuen,
Tolosako Udalaren eta bere Erakunde Publikoen Diru-laguntzen Ordenantza Orokorrak
xedatutakoarekin  bat  etorriz.  Memoria  honek  40.000 euroko  aurrekontua  du,  diru-
laguntza  eskaeraren  helburu  diren  ondorengo  jarduerak  gauzatu  ahal  izateko,  eta
laguntza hori hitzarmen honen bidez emango da. Jarduerak:

- Arraunaren sustapena, lehiaketa zein aisialdi-ibilbidean (entrenamenduak, lehiaketa
jardunaldiak, erakustaldiak...)

- Herriko beste eragileekin lankidetzak.
- Urritasun psikikoa duten pertsonei egokitutako jarduerak.
- Eskola kiroleko egiturekin lankidetza.
- Zerkausiko ontziralekuaren zaintza, garbitasuna  eta mantenua.
- Emakumeei zuzendutako arraun sustapena .

Lankidetza hitzarmen honi  aplikagarria zaio ondorengo araudia: 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 25. artikuluak dioena:
“Udalerriak,  bere  interesak  kudeatzeko  eta  bere  eskumenen  esparruan,  auzo-
erkidegoaren beharrak eta nahiak betetzen lagundu dezaketen jarduera-mota guztiak
bultzatu eta nahi adina zerbitzu publiko egin ditzake”.
Lege horren 25.2 artikuluak eskumen hau jasotzen du udalen eskumenen artean: kirol-
sustapen eta kirol-ekipamenduko arloetako eskumena.

Era berean, 2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak,
bere 17. artikuluan esaten du zein diren udalerrien eskumen propioak,  horien artean
dagoelarik  kirola  eta ekipamenduari  buruzko politikak  sustatzea.  Horretarako,  euskal
administrazio  publikoak,  koordinazio  eta  lankidetzako,  gizarte-ekimenaren sustatzeko
eta  baliabideen  aprobetxamendu   oso,   arrazional   eta  eraginkorreko   printzipioak
aplikatuz, egoki gertatzen denetan,  gizarte-ekimen pribatuak garatzen dituen gaitasunak
eta baliabideak aprobetxatzen  ahaleginduko dira.  

Hitzarmen hau ematen da lege-arau hauen babesean: 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa,
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; 38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-
laguntzei buruzko lege orokorra eta 887/2006 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, hura
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garatzen  duen  Erregelamendua  onartzen  duena;  eta  Tolosako  Udalaren  eta  bere
Erakunde Publikoen Diru-laguntzen Ordenantza Orokorra.

Hori guztia kontuan izanik, eta udal teknikariak egindako proposamena aztertu ondoren,

Gobernu Batzar honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I   D U

LEHENA.-  Onartzea Tolosaldea  Arraun  klubari  2018an,  udal  aurrekontuetako
1000.481.01.34100  partidaren  kargura,  20.000  €-ko  diru-laguntza  izenduna  emateko
hitzarmena, klausula hauen arabera:

Lehena: Xedea.
Hitzarmen  honen  helburua  da  Tolosako  Udalaren  eta  Tolosaldea  Arraun  klubaren  arteko
lankidetzarako eremu egonkor bat ezartzea Tolosako udalerriaren barruan. Udalaren ustez, kirol
elkarteek eman dezaketen laguntza oso baliagarria dela kirol arloko helburuaz gain kirolarien
garapen pertsonala eta sozialerako, bizikidetzarako ekarpen garrantzitsua eskaintzan dutelarik.
Horregatik Udalak herriko klubak bultzatu nahi ditu, baldin eta klub horiek antolamendu-egitura
arrazional eta sendoa badaukate eta berak finkatu duen kirol politika eta zeharkako udal politika
jarduera-ildoarekin bat badatoz.
Era horretan, kirol eta aisialdiko jarduerak aurrera eramateko berreskuratu dela Oria ibaia, eta
bide batez, ibaia biziberritu ahal izango dela balio ekologiko, sozial eta kirol mailako espazio
modura.

Bigarrena: Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.
Hitzarmen honen eremuan honako jarduera hauek sartzen dira: 
 a)Taldearen egitura eta ohiko jarduerak, bai lehiaketazkoak baita aisialdikoak ere. Zentzu honetan
diru lagunduko diren kontzeptuak hauexek dira:

• langile-gastuak
• entrenatzaile, begiraleei  konpensazioa
• kirol materiala (batela, arrunak, ekipazio)
• taldeen garraioa
• zerbitzu teknikoak (gestoría, telefonia, batela , arraunen  mantenua...) 
• teknikoen formakuntza
• mediku zerbitzuak
• federazio gastuak
• aseguruak
• publizitatea
• Trofeo-sariak
• Garbitasunerako produktoak
• Garbitasun zerbitzua (klubak kontratatuko balitz)
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b) Jarduera berezien antolaketa.
Laguntza honetan konsideratuko diren kontzeptuak: 
     

• Antolaketa gastuak (logistika)
• Aseguruak
• Sariak eta trofeoak
• Publizitatea

Ez dira kontsideratuko bazkarien, afarien edota ostalaritzako zerbitzuen kostuak, salbu eta diruz lagundutako
jarduerak partehartzaileek sortutakoak. 

3.- Eskola kiroleko hitzarmenak
Eskola kirolaren mesedetarako gauzatuko  daitezke ikastetxeekin edo guraso elkarte eta kirol
elkarteen arteko   lankidetza hitzarmenen bitartez. Hitzarmen hauek ezinbestekoak izango dira
eskola kiroleko jarduera  subenzionagarria izateko.

Hirugarrena: Diruz lagundutako jardueren finantziazioa.
Tolosako Udalak diru-laguntzen bidez hartuko du parte hitzartutako jardueren finantzaketan. Diru-
laguntza hauek lotuko dira  kirol denboraldiko jarduerekin, kirol denboraldi epea irailaren 1 etik
hurrengo  abuztuaren  31-a  bitarteko  konsideratzen  delarik.  2017/2018  denboraldirako  diru-
laguntza 20.000€-koa izango da.

Xede honetarako, Tolosako Udalak dagokion urteko aurrekontuetan beharrezkoak diren baliabide
ekonomikoak gordeko ditu,   100.481.01.34100 Udal Aurrekontuetako partidaren kargura; dena
dela, diruz lagundutako entitateak beste erakunde batzuen diru-laguntzak ere jaso ditzake. 

Tolosaldea Arraun klubak aurkeztu duen diruz lagundu beharreko jardueraren aurrekontua, edo
hari  aurkeztu  ondoren  egindako  aldaketak,  erreferentzia  gisa  erabiliko  dira  diru-laguntzaren
zenbatekoaren  azken  zehaztapena  egiteko,  eta  kasu  horretan  ulertuko  da  pertsona  edo
entitatearen kontura geratzen dela diruz lagundutako jarduera osorik exekutatzeko behar den
finantzaketaren diferentzia, eta, bere kasuan, finantzaketa publikoa itzuli egin beharko da jarduera
horren kostu osoa gainditzen duen kopuruan.

Diru-laguntza hau bateragarri izango da helburu bereko beste diru-laguntza, laguntza, sarrera
edo baliabide batzuekin, edozein administrazio edo entitate publiko edo pribatu nazionaletatik,
Europar  Batasunetik  edo  nazioarteko  erakundeetatik  datozenak,  kalterik  egin  gabe  honekin
batera dauden diren beste diru-laguntzak erregulatzeko araudiak horri buruz agindu dezakeenari.

Gerta daitezkeen kofinantziazio-kasuek honako baldintza hauek bete beharra daukate:

a)  Emandako  diru-laguntzaren  zenbatekoak  ezin  du  inola  ere  gainditu,  beste  diru-laguntza,
laguntza, sarrera edo baliabide batzuekin batera, diruz lagundutako proiektu edo jardueraren
kostua. 

Plaza Zaharra, 6A  - 20400  TOLOSA   -  Tel.: 943 65 44 66  -  Faxa: 943 69 75 10  -  e-mail: udate@tolosa.eus                     4
www.tolosa.eus  

mailto:udate@tolosa.eus
http://udala.tolosa.eus/eu


Muga hori betetzen dela egiaztatzeko, egindako gastu osoa justifikatu behar da eta justifikatzeko
kontuak  jaso  behar  du  diruz  lagundutako  jarduera  finantzatu  duten  beste  sarrera  edo  diru-
laguntzen zerrenda zehatz bat, zenbatekoak eta beren jatorria adierazita daudela.

b)  Finantzazioan  soberakin  bat  gertatuko  balitz  proiektu  edo  jardueraren  kostuarekiko,
onuradunak  itzuli  egin  beharko  luke,  berandutza-interesekin  batera,  dagokion  justifikazioari
ordainketa-gutunak erantsita. Soberakina itzuliko zaie diru-laguntzak eman dituzten entitateei,
entitate horietako bakoitzak emandako diru-laguntzen proportzioan. 

Hala ere, baldin eta Tolosako Udala bada finantzaketa-soberakinaz ohartu dena, exijituko du
soberakinaren zenbateko osoa itzultzeko, berak emandako diru-laguntzaren mugaraino.

Diru-laguntzak elkarrekin bateraezinak izateak ez du galaraziko biak eskatzea, bai, ordea, biak
batera jasotzea.

Laugarrena: Erabilera baimena ontziratzelekua  den gune publikorako.

TAKen jarduera-programa behar bezala garatzeko, klubak ontziralekua erabiliko du, denboraldi
bakoitzean  behar  dituen  egun  eta  orduetan.  Zerkausiaren  azpiko  aldea  erreserbatuko  da
batelak eta beharrezko materiala gordetzeko. Aldagelak eta komunak ere bertan egongo dira. 

Legearekin bat etorriz, eta Ur Agentziak emandako jarraibideak betez, beti irekita egon behar du
TAKen sarrera nagusiaren ondoko sarbidea. Ibaiko sarrera-irteera honen izaera, egoera eta
neurriak Ur Agentziarekin adostuko ditu Udalak. Tolosako Udalak bermatuko du leku hori garbi
egongo  dela.  Ibairako  sarbidea  bermatzea  Udalari  legez  ezarritako  betebeharra  denez,
salbuetsita gelditzen da haren erabileran izan dezakeen erantzukizunetik. Era berean, TAK ere
salbuetsita dago erantzukizun horretatik, klubeko bazkideak ez badira. 

Udalak  leku  hau  erabiltzea  baimendu dezake  ekintza  soziokulturalak  egiteko;  horrelakoetan,
aurrez TAKi behar bezala adierazi beharko dio eta leku horretako edukiaren erabilera eta zaintza
antolatzaileen erantzukizuna izango da. Ontziralekuan egin daitezkeen TAKenak berarenak ez
bezalako jarduerak TAKen eta Udalaren artean adostuko dira. Udalak jasoko du eskaera eta
haren  interesa  baloratu  eta  gero,  TAKi  jakinaraziko  dio  eta  berarekin  beharrezkoak  diren
jarduketak koordinatuko ditu,  bere jarduera nagusia  kaltetu  gabe behar bezala  garatu  dadin
dagokion ekintza.  Arraun klubaz kanpoko edozein jardueraren erantzukizuna bere gain hartu
beharko  du  ekintza  antolatu  eta/edo  egiten  duen  pertsona  juridikoak  edo  fisikoak.  Udalak
konpromisoa hartzen du instalazioak egoera ezin hobean gera daitezen.

TAKek bermatuko du, berak du-eta Zerkausiaren azpialdea erabiltzeko lehentasuna,  gune hori
mantenduko duela garbitasun-, zaintza- eta kontserbazio-egoera ezin hobean.
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 Klubak ikusten badu inguruabarren bat  ohizko mantentze-lana eta kontserbazioa gainditzen
dituena, Kirol Departamentuari jakinaraziko dio ahalik eta lasterren, eta udal teknikoek baloratuko
dute zer irtenbide eman.

Udalak baldintza hauek aldatzeko eskumena du, baldin eta egoki ikusten badu eta behar berriek
hala eskatzen badute.

Bosgarrena.- Baimenduaren  betebeharra da beharrezkoak diren segurtasun-neurriak hartzea
material  kaltegarria  eta/edo  arriskutsuak  erabiltzerakoan  edo  biltegiratzerakoan,  ondorio
negatiborik jasan ez dezaten, ez pertsonek, ez egin beharreko jarduerek. Ardurarik ez izatea
segurtasun neurriak hartzerakoan, eta/edo materialak erabiltzerakoan erakunde eskudunaren
baimenik ez izatea, halakorik behar denean, arrazoi izan daitezke hitzarmen hau eteteko.  

Udalak ez du erantzukizunik izango TAKenak diren elementuetan gerta daitezkeen kalte, galera
edota gertaerengatik. Horretarako, klubak dagokion aseguru poliza sinatu behako du gertaera
horietatik babestuta gelditzeko.

Seigarrena: Indarraldia.
Hitzarmen honek  2018-ko  abuztuaren 31 arte izango ditu ondorioak. Emandako   diru-laguntza
behar bezala erabili dela  justifikatu behar zaio dagokion departamentuari, Tolosako Udalaren eta
bere Erakunde Publikoen Diru-laguntzen Ordenantza Orokorrak xedatutakoaren arabera.

Zazpigarrena: Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak.
Diru-laguntza jaso dezaketen gastutzat hartzen dira, indarrean dagoen legeriaren eta Tolosako
Udalaren eta bere Erakunde Publikoen Diru-laguntzen Ordenantza Orokorraren 27. artikuluko
aurreikuspenen esparruaren barruan,  baldintza hauek betetzen dituztenak:  batere zalantzarik
gabe  lagundutako  jardueraren  izaerarekin  bat  etortzea;   hitzarmenean  ezarritako  epearen
barruan  egitea;  beren  eskuraketa-balioa  merkatuko  balioa  baino  handiagoa  ez  izatea;  eta,
espresuki kontrakoa xedatu ezean, justifikatzeko epea bukatu aurretik egiaz ordaintzea.

Onartuko dira gastu bezala 2017-2018 kirol denboraldia  sortzen direnak.

Diru-laguntza jaso dezakeen gastuaren zenbatekoa handiagoa bada kontratu publikoen  gaineko
legerian  kontratu  txikirako ezarritako zenbatekoak baino, pertsona onuradunak gutxienez hiru
hornitzaileren eskaintzak  eskatu  beharko  ditu. Hori  ez  da beharrezkoa  izango baldin eta,  diru-
laguntza  jaso dezaketen gastuen ezaugarri bereziengatik, merkatuan ondasun edo zerbitzuok
egin, eman edo hornitzen dituen hainbeste entitaterik ez badago, edo gastua diru-laguntza eskatu
baino lehen egin bada. Alderdi horiek ziurtasun osoz justifikatu beharko dira.

Aurkeztutako  eskaintzak  aurkeztu  behar  dira edo  justifikazioan  edo,  hala  badagokio,  diru-
laguntzarako  eskabidean.  Proposamen ekonomikorik onena aukeratzen ez denean, espresuki
justifikatu beharko dira erabili diren irizpideak, memoria baten bidez.
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Gutxienez hiru hornitzaileren eskaintzak  aurkeztu ez badira edo aukeratu  bada,  behar  bezala
arrazoitu gabe, proposamen ekonomikorik  onena  ez  baizik  besteren  bat,  organo  emaileak
eskatu ahal izango du ondasun edo zerbitzuaren peritu-tasazio bat egin dadila, eta sortzen diren
gastuak  pertsona  onuradunaren   kontura   izango   dira.   Kasu   horretan,   diru-laguntza
kalkulatuko  da  erreferentziatzat  harturik bi  balioetan  txikiena  dena: pertsona onuradunarena
edo tasazioaren ondorioz ateratakoa.

Zortzigarrena: Diru-laguntzaren justifikazioa.
Diru-laguntza emateko egintzan aurreikusitako baldintza eta helburuak bete izanaren eta lortu
izanaren  justifikazioa  egingo  da  DLOaren  30.  artikuluan,  DLOaren  Araudian  eta  Tolosako
Udalaren eta bere Erakunde Publikoen diru-laguntzen Ordenantza Orokorraren  28. artikuluan
aurreikusita dagoenaren arabera.

Diru-laguntza justifikatu behar da «kontu erraztua» izeneko modalitatearen bidez, baldin eta diru-
laguntzen zenbatekoa 20.000 eurokoa edo gutxiagokoa bada, eta kontu erraztuak  jaso behar du,
oro har, honako dokumentazio hau:

a) Jarduera-memoria (A1 inprimakia)  diru-laguntza ematean ezarritako baldintzak betetzen direla
justifikatzeko, non adieraziko diren zein jarduera egin diren.

b) Gastuen eta inbertsioen zerrenda (kz kontu zurigarriaren inprimakia), ataletan banatuta, eta
identifikatuta dituela hartzekoduna eta dokumentua, zenbatekoa eta jaulkipen- eta ordainketa-
datak, Tolosako Udalak emandako ereduaren moduan justifikatuko dena (Kz inprimakia). Diru-
laguntza  aurrekontu  zenbatetsi  baten  arabera  ematen  denean,  zein  desbideratze  izan  diren
adieraziko da.

c) Egonez gero,  eskola  kirolerako Ikastetxeekin  sinatutako hitzarmen kopia.  Klubak jarduera
horretarako egindako gastuak eta izandako sarrerak egiaztatuko ditu (monitoreen ordainagiriak,
jarritako materiala...)

d) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste sarrera edo diru-laguntzen zehaztapen bat,
non zenbatekoa eta jatorria adieraziko diren.

f)  Aplikatu  ez  diren  soberakinak  eta  horietatik  ateratzen  diren  interesak  itzuli  direla  dioen
ordainketa gutuna.

Organo emaileak diru-laguntza egoki aplikatu  ote den egiaztatuko du horren gaineko  arrazoizko
ziurtasuna  ematen  duen   ordainagirien  lagin  bat  begiratuta.   Dagokion   deialdian,  laguntza
emateko-erabakian edo  hitzarmenean zehaztuko da zein den egiaztatu beharreko elementu-
kopurua, ondoren adierazten diren mugak errespetatuta:
a)  Emandako  diru-laguntzaren  zenbatekoaren  100eko  25  gainditzen  duten  egiaztagiri  guztiak
begiratuko dira.
b) Gainerako egiaztagirietatik begiratuko da  elementuen lagin bat, zeina gutxienez portzentaje hau
den populazio osoaren elementu-kopuruarekiko:

- Egiaztagiriak hamar edo hamar baino    gutxiago badira: 100eko 100.
- Egiaztagiriak hamar baino gehiago eta  hogei edo hogei baino gutxiago badira: 100eko 70.
-  Egiaztagiriak  hogei  baino  gehiago  eta  berrogeita  hamar  edo  berrogeita  hamar  baino
gutxiago badira: 100eko 40.
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- Egiaztagiriak berrogeita hamar baino gehiago eta ehun edo ehun baino  gutxiago badira:
100eko 30.
- Egiaztagiriak ehun baino gehiago badira: 100eko 20.

Bederatzigarrena: Diru-laguntzen justifikazioa aurkezteko epea.
Diru-laguntzen justifikazioa aurkezteko epea beranduena ere, indarrean dagoen aurrekontuaren
azaroaren  30-a izango da.

Hamargarrena: Ordaintzeko prozedura.
Diru-laguntzaren ordainketa beti ere hitzarmen hau sinatu ostean egingo da, diru-laguntzaren
onuradunak justifikazioa aurkeztu eta organo eskudunak onartu ondoren, beti ere jarduera dela-
eta eskumenak dituen departamentuak aldeko txostena egin ondoren.

Diru-laguntza  bi  zatitan  ordainduko  da:  lehena,  diru-laguntzaren  % 75,  organo eskudunaren
erabakiaren  jakinarazpenarekin  batera  eta  Ogasunarekiko  eta  Gizarte  Segurantzarekiko
betebeharrak egunean dituela ziurtatzen duten agiriak aurkeztutakoan; eta gainontzeko % 25-a,
egindako gastua justifikatzen duen kontua aurkeztutakoan, eta udal zerbitzuaren onespenarekin,
ebazpena 

Bete beharreko baldintza izango da  egunean egotea diru-laguntzak  jasotzeko betebeharretan.

Ordainketak Diru-laguntzen Datu Base Nazionalari jakinarazi behar zaizkio ordaindu eta hurrengo
hilabetea bukatu aurretik.

Hamaikagarrena: Diruz lagundutako jardueraren publizitatea.
TAK-ek diruz lagundutako jardueren publikotasuna zabaltzeko neurriak hartu beharko ditu, diruz
lagundutako objektuarentzat egoki direnak, dela beren forman, dela beren iraupenean, nola baita,
esaterako, Tolosako Udalaren irudi  instituzionala edo beraren finantzaketa publikoari  buruzko
legendak sartzea karteletan, plaka oroigarrietan, inprimatutako materialetan, baliabide elektroniko
edo ikus-entzunezkoetan,  edo, bestela, hedabideetan aipamenak egitea, eta hori dena beste
finantzaketa-iturri batzuei emandako   garrantzia berdinarekin. 

TAK-ek  konpromisoa  hartzen  du  Tolosako  Udalak  beharrezkotzat  eta  interesgarritzat  jotako
gizarte-, hezkuntza-, kultura- eta jolas-ekitaldietara joan eta bertan parte hartzeko. 
Zentzu honetan,  giza helburen batekin,  urtero antolatzen den  soziedade arteko estropadari
laguntza eskainiko dio TAK-ek. Klubaren laguntza ezak 2.500€-ren galera ekarriko lioke. Kopuru
hau adostutako diru-laguntzatik kenduko litzateke.

Hamabigarrena: Euskararen erabilpena.
Ahozko informazioa (megafonia...) eta idatzizkoa (kartelak, oharrak...) euskaraz edo elebitan egin
behar  dira,  eta  azken  kasu  horretan  euskarari  lehentasuna emanda,  Tolosako  Udalean  eta
Udalerrian  euskararen  erabilera  normalizatzeko  Udal  Ordenantzak  xedatzen  duen  bezala.
Euskaraz egingo dira ekintzaren  izaerak edo hartzaileen berezitasunek hala eskatzen badute.
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Hamahirugarrena: Genero berdintasuna.
Ezin izango dute parte hartu eta ez dira pertsona edo entitate onuradun izango ondorengo hauek:

-  Pertsona  fisiko  edo  juridikoak  baldin  eta  beren  xede  edo  helburuak,  aukeratzeko  edo
sartzeko  sistema,  funtzionamendua,  ibilbidea,  jarduera,  antolamendua  edo  estatutuak
emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuneko printzipioaren kontrakoak badira.
- Sexu edota hizkuntza sexista erabiltzen duten pertsona fisiko edo juridikoek.
- Sexuaren ziozko zigor administratibo edo penala jaso duten pertsona fisiko edo juridikoak,
ezta  Emakumeen  eta  Gizonen  Berdintasunerako  4/2005  Legea  dela-eta  hala  zigortuta
daudenak ere.
- Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean edo Emakumeen eta Gizonen
berdintasun efektiboari buruzko martxo aren 22ko Lege Organikoan xedatutako obligazioak
betetzen ez dituzten entitate edo enpresak.
- Aukeratzeko prozeduran edo funtzionamenduan sexuaren ziozko bereizketaren bat egiten
duten elkarteak.

Hamalaugarrena: Jarraipen Batzordea.
Hitzarmen  honen  testuinguruan,  bi  aldeek  adostu  dute  Hitzarmen  honen  jarraipena  egiteko
batzorde bat eratzea. Batzorde horren funtzioak hauek izango dira: hitzarmena ongi betetzen
dela  zaintzea,  sor  daitezkeen  zalantzak  argiturik;  diru-laguntza  jaso  duten  jarduera  guztien
memoria eta ustiapen-kontua adostea; hitzarmena betetzen ote den eta zein neurritan betetzen
den aztertzea; eta  bi aldeen interesekoak izan daitezkeen lankidetza bide berriak proposatzea.

Tolosako  Udalak  egoki  irizten dituen ikuskapen eta  ziurtapenak egiteko  ahalmena du,  diruz
lagundutako elkarteak hartutako  konpromisoak  betetzen dituela egiaztatzeko helburuarekin.  

Hamabosgarrena: Iraungitzea.
Hitzarmen hau iraungiko da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 51.
artikuluan zehaztutako kasuetan.

Hamaseigarrena: Lan- eta zerga-legeria. Diruz lagundutako entitateak bete beharko du, bere
jarduera gauzatzean,  indarrean dagoen legedian ezarritakoa, bereziki zergei, lan-harremanei,
Gizarte Segurantzari edo horren  aplikaziotik  eratortzen  den  guztiari  dagokienean. 

Hamazazpigarrena: Izaera administratiboa.
Hitzarmen honek izaera administratiboa du. Beraz, bere klausulek eta bere kasuan aplikatzekoa
den legediak arautzen dute. 

Hamazortzigarrena: Erantzukizunpeko adierazpena.
Tolosako Udalaren eta bere Erakunde Publikoen Diru-laguntzen Ordenantza Orokorraren 10.11.
artikuluan  xedatutakoaren  arabera,  DLOaren  13.2  artikuluan  ezarritako  onuradun  izateko
debekuetan erortzen ez delako egiaztapena egingo da notario baten edo funtzionario publiko
baten aurreko erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.
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Hemeretzigarrena: Gainerako legeria.
Hitzarmen  honetan  araututa  ez  dagoenean,  bete  beharko  da  honako  lege-arau  hauetan
xedatutakoa:  40/2015  Legea,  urriaren  1ekoa,  Sektore  Publikoaren  Araubide  Juridikoarena;
38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa eta berau garatzeko Erregelamendua
onartzen duen 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa; eta Tolosako Udalaren eta bere
Erakunde Publikoen diru-laguntzen Ordenantza Orokorra.

Hogeigarrena: Izaera pertsonaleko   datuak.
Izaera  pertsonaleko  datuak  arautzen  duen  legeriak  agintzen  duenari  jarraituta,   bi  aldeek
konpromiso  hartzen  dute  indarrean  dagoen  legerian  xedatutakoa,  aplika  daitekeen  guztian,
beteko dutela.

Hogeitabatgarrena: Baimentzea.
Tolosaldea Arraun klubak espresuki ematen dio baimena Tolosako Udalari, edozein momentutan
eta edozein administrazio edo erakunde publikotatik zuzenean eskura ditzan hitzarmen honen
bitartez eskatutako diru-laguntza lortzeko ezinbesteko baldintzak betetzen direla egiaztatzeko
behar diren datuak.

Hogeitabigarrena: Gardentasun ataria.
Hitzarmenaren testua argitaratuko da Gardentasun atarian eta Udaletxeko iragarki taulan.

BIGARRRENA.- Diru-laguntzaren %75eko aurrerakina ematea lankidetza-hitzarmena 
sinatu ondoren eta kluba diru-laguntzak jasotzeko betebeharretan egunean dagoela 
egiaztatu eta gero.

HIRUGARRENA.- Erabaki  honen  berri  ematea  Kirola  Departamentuari  eta
Kontuhartzailetzari.

3.  59/2018  ETA 60/2018 FAKTURA-ZERRENDAK.

Kontuhartzailetzak 59/2018 faktura-zerrenda aurkeztu du. Kopuru osoa da 47.389,44 €.

Hortaz, zerrenda azterturik, Gobernu Batzar honek, aho batez, eta alkateak emandako
ahalmenez baliatuta,
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E R A B A K I   D U

LEHENA.- 59/2018 faktura-zerrenda onartzea. 

BIGARRENA.- Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kontuhartzailetzak 60/2018 faktura-zerrenda aurkeztu du. Kopuru osoa da 258.491,71 €.

Hortaz, zerrenda azterturik, Gobernu Batzar honek, aho batez, eta alkateak emandako
ahalmenez baliatuta,

E R A B A K I   D U

LEHENA.- 60/2018 faktura-zerrenda onartzea. 

BIGARRENA.- Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

Eta besterik gabe, bilera amaitutzat jo da 09:00etan.

ALKATEA                                             IDAZKARIA
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