
GOBERNU BATZARRA

2018.11.26

Alkatea:

Olatz Peon Ormazabal

Bertaratutako zinegotziak:
Nerea Letamendia Belloso
Jokin Azkue Arrastoa
Iñigo Alonso Sarasibar

Ez bertaratutako zinegotzia:
Patxi Amantegi Zubiria

Idazkaria:
Begoña Garmendia Vazquez

Kontuhartzailea:
Ainhoa Molinos Zubiaurre

Tolosako  Udaletxean,  bi  mila  eta
hemezortziko  azaroaren  hogeita  seian,
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 akta onartzea.

2. Onartzea Abegi elkarteari 2018ko

diru-laguntzaren  3.  eta  4.

hiruhilekoetako  zatien

ordainketa.

3. Diru  laguntza  izenduna  –  Orixe

Institutuarekin  hitzarmena,

“Etorkinentzat  euskarazko

errefortzu-eskolak”  proiektua

aurrera eramateko.

4.   Diru  laguntza  izenduna  –

Laskorain  ikastolarekin

hitzarmena,  “Etorkinentzat

euskarazko  errefortzu-eskolak”

proiektua aurrera eramateko.

5. Diru  laguntza  izenduna  –

Gipuzkoako  Bertsozale

elkartearekin  hitzarmena,  “Gu

ere Bertsotan” proiektua aurrera

eramateko.

6. 63/2018  eta  64/2018  faktura-

zerrendak.

1. AURREKO AKTA ONARTZEA.

Alkateak bilerari  hasiera eman ondoren,  2018ko azaroaren 19an egindako batzarreko
akta aztertu dute. Batzarkideek aho batez onartu dute akta.
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2.  ONARTZEA  ABEGI  ELKARTEARI  2018KO  DIRU-LAGUNTZAREN  3.  ETA  4.
HIRUHILEKOETAKO ZATIEN ORDAINKETA.  

Abegi  elkarteari,  eskaintzen  duen  arreta  zerbitzuarengatik,  2018ko  uztailaren  2an
Gobernu Batzarrak  103.200 €tako diru-laguntza ematea erabaki zuen.

Gizarte  Zerbitzuetako  teknikariak  ordainketa  egiteko  txostena  egin  du.  Era  berean,
Kontuhartzailetza  departamentuko teknikariek,  Abegi  elkarteko arduradunekin  sinatuta
dagoen hitzarmen ekonomikoarekin bat etorriz, ordainketa egitea onartzen dute. 

Hori  guztia  kontutan  harturik  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 Abegi elkarteko ordezkariei, aurtengo 3. eta 4. hiruhilabeteko diru-
laguntzak ordaintzea, hau da: 51.600€.

BIGARRRENA.- Erabaki honen berri ematea Kontuhartzailetzari eta Gizarte Zerbitzu
eta Osasuna Departamentuari.

3.  DIRU  LAGUNTZA  IZENDUNA  –  ORIXE  INSTITUTUAREKIN  HITZARMENA,
“ETORKINENTZAT  EUSKARAZKO  ERREFORTZU-ESKOLAK”  PROIEKTUA
AURRERA ERAMATEKO.

Tolosako  Udaleko  Gobernu Batzarrak  2015eko  apirilaren  24an onartu zuen Euskara
Sustatzeko  Ekintza  Plana  2015-2019  epealdirako.  Plan  horrek  Eusko  Jaurlaritzako
Hizkuntza Politikako Sailburuordetzaren onespena du.

Dokumentu  horretan  zehazten  dira,  hain  zuzen  ere,  Tolosako  Udalak  euskararen
erabilera  normalizatzeko  prozesua  bideratzeko  helburuak,  irizpideak  eta  ekintzak.
Besteak beste, Tolosako ikastetxeetan esku hartzeko ekimenak aipatzen dira.

Tolosako Udalarentzat hizkuntzaren erabileraren ikuspegitik garrantzia handiko sektorea
da  hezkuntza,  Tolosan  duen  presentzia  eta  pisuarengatik.  Izan  ere,  hizkuntzari
dagokionez, agertoki nagusietako bat da.
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Bestetik,  beharrezkotzat  jotzen  du  Tolosako  Ikastetxeetan,  euskarari  dagokionez,
ikasleen  hizkuntza  gaitasunean  eta  ahozkotasunean  eragitea  eta  horretarako,  ikasle
etorkinentzat euskara errefortzuak ematea, hizkuntzak berak bai eskolan eta baita herrian
ere integratzeko aukera emango dielako.

Gauzak  horrela  izanda,  Tolosako  Udaleko  Hizkuntza  Politika  eta  Hezkuntza
batzordearentzat Orixe Institutua gakoetako bat da euskararen normalizazio prozesuari
bultzada handi bat emateko.

Hala, Tolosako Udaleko Hizkuntza Politika eta Hezkuntza batzordeak ontzat jotzen zuen
diru  laguntza  bat  izendatzea  Orixe  Institutuarentzat,  gero  bi  erakundeen  artean
hitzarmena egin ahal izateko.

Euskara  Zerbitzuaren  2018ko  udal  aurrekontuko  diru-laguntzen  0900  481.01  33510
partidako  7.110  euro-diru  laguntza  gisara  dago  izendatua  Orixe  Institutuarentzat,
“etorkinentzat euskarazko errefortzu-eskolak” proiektua aurrera eraman dezan Bigarren
Hezkuntzako ikasleen artean.

Horri horrela,  udal teknikariak egindako proposamena kontutan izanik, Gobernu Batzar
honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I   D U

LEHENA.-  Onartzea   Diru  laguntza  izenduna  –  Orixe  Institutuarekin  hitzarmena,
“Etorkinentzat  euskarazko  errefortzu-eskolak”  proiektua  aurrera  eramateko,   klausula
hauen arabera:

Lehena: Xedea.
Hitzarmen honen helburua da Tolosako  Udalaren  eta  Orixeren arteko lankidetzarako eremu
egonkor bat ezartzea Tolosako udalerriaren barruan.

Bigarrena: Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.
Diruz lagunduko diren jarduerak hauek dira: 

• Euskarazko  errefortzuko  eskola  zerbitzua  ematea  ikasleek  heziketa  prozesuan  modu
egokian segitzeko 2018-2019 ikasturtean.

Hirugarrena: Diruz lagundutako jardueren finantziazioa.
Tolosako Udalak diru-laguntza baten bidez hartuko du parte hitzartutako jardueren finantzaketan.
2018ko  ekitaldian,  7.110  euro  daude  0900481.01.33510  Udal  Aurrekontuetako  partidaren
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kargura; dena dela, diruz lagundutako elkarteak beste Erakunde batzuen diru-laguntzak ere jaso
ditzake. 

Entitate onuradunak 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 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. 

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: Indarraldia.
Hitzarmen honek 2018ko irailaren 1etik  2019ko ekainaren 30era  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.

Bosgarrena: 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
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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.

Bakar-bakarrik  onartuko  dira  diru-laguntza  eman  edo  hitzarmena  onartutako  ikasturtearen
barruan sortzen diren gastuak.

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  erantsi  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.

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.

Seigarrena: Diru-laguntzaren justifikazioa.
Diru-laguntza emateko egintzan aurreikusitako baldintzak eta helburuak bete izanaren eta lortu
izanaren justifikazioa egin behar 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, oro har, honako
dokumentazio hau duela:
a)  Jarduera-memoria  bat,  diru-laguntza  ematean  ezarritako  baldintzak  betetzen  direla
justifikatzeko. Memoria horretan adierazi behar da zein jarduera egin diren eta zein emaitza lortu
diren, eta, ahal den neurrian, datu guztiak sexuen arabera banatuta aurkeztuko dira.

b) Egindako jardueren kostua justifikatzeko memoria bat, non hauek jasoko diren:
– Gastuen  eta  inbertsioen  zerrenda  bat,  ataletan  banatuta,  eta  identifikatuta  dituela
hartzekoduna eta dokumentua, zenbatekoa eta jaulkipen- eta ordainketa-datak.
- Fakturak eta merkataritzako trafiko juridikorako balioa edo eraginkortasun administratiboa
duten gainerako agiriak. Agiri horiei erantsiko zaie egindako ordainketak egiaztatzen dituen
dokumentazioa.
– Berreskuratu  edo  konpentsatu  ezin  daitezkeen  zeharkako  zergak  justifikazioaren
osagaiak badira, pertsona onuradunak aurkeztu beharko du erantzukizunpeko aitorpen bat,
zehaztu  ahal  izateko  frogagirietan  ageri  diren  zergetatik  zein  hartu  litezkeen  diruz
lagundutako gastutzat.
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-  Diruz  lagundutako jarduera finantzatu  duten beste  sarrera  edo diru-laguntzen zerrenda
zehaztu bat, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

Zazpigarrena: Diru-laguntzen justifikazioa aurkezteko epea.
Diru-laguntzen justifikazioa aurkezteko epea izango da hilabete bat, jarduera gauzatzeko epea
bukatzen denetik kontatuta.

Zortzigarrena: Ordaintzeko prozedura.
Diru-laguntzaren ordainketa egin behar da,  oro har,  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,  irailetik  abendura  doazen  gastuak  organo
eskudunaren  erabakiaren  jakinarazpenarekin  batera  eta  Ogasunarekiko  eta  Gizarte
Segurantzarekiko  betebeharrak  egunean dituela  ziurtatzen  duten  agiriak  aurkeztutakoan;  eta
gainontzekoa, urtarriletik ekainera egindako gastuak justifikatzen duen kontua aurkeztutakoan,
beti ere hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen.

Bete  beharreko  baldintza  izango  da  Tolosako  Udalak  aurretik  emandako  diru-laguntzen
justifikazio-dokumentazio osoa aurkeztu izana, beste diru-laguntza berri batean parte hartu ahal
izateko.

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

Bederatzigarrena: Diruz lagundutako jardueraren publizitatea.
Entitate  onuradunak  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. 

Diru-laguntza  jasotzen  duen  erakundeak  konpromisoa  hartzen  du  Tolosako  Udalak
beharrezkotzat eta interesgarritzat jotako gizarte-, hezkuntza-, kultura- eta jolas-ekitaldietara joan
eta bertan parte hartzeko. 

Hamargarrena: 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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Hamaikagarrena: Genero berdintasuna.
Ez da inoiz hizkuntza edo irudi sexistarik erabili behar, hala xedatzen baitute lege-arau hauek:
3/2007  Lege  Organikoa,  martxoaren  22koa,  emakume  eta  gizonen  arteko  berdintasun
eragingarrirakoa; 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa;
eta Emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunerako udal ordenantza.

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

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

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

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

Hamaseigarrena: Legeria osagarria.
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.

Hamazazpigarrena: Izaera pertsonaleko   datuak.
Izaera  pertsonaleko  datuak  arautzen  dituen   legeriak  agintzen  duenari  jarraituta,   bi  aldeek
konpromisoa  hartzen  dute  indarrean  dagoen  legerian  xedatutakoa  beteko  dutela,  aplika
daitekeen guztian.
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Hemezortzigarrena:  Entitate  onuradunak  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.

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

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Euskara  eta  Hezkuntza   eta
Kontuhartzailetzari.

4.  DIRU LAGUNTZA  IZENDUNA –  LASKORAIN IKASTOLAREKIN HITZARMENA,
“ETORKINENTZAT  EUSKARAZKO  ERREFORTZU-ESKOLAK”  PROIEKTUA
AURRERA ERAMATEKO.
Tolosako Udalarentzat hizkuntzaren erabileraren ikuspegitik garrantzia handiko sektorea
da  hezkuntza,  Tolosan  duen  presentzia  eta  pisuarengatik.  Izan  ere,  hizkuntzari
dagokionez, agertoki nagusietako bat da.

Bestetik, beharrezkotzat jotzen du Tolosako Ikastetxeetan, Lehen Hezkuntzan, euskarari
dagokionez ikasleen hizkuntza gaitasunean eta ahozkotasunean eragitea. 

Gauzak  horrela  izanda,  Tolosako  Udaleko  Hizkuntza  Politika  eta  Hezkuntza
batzordearentzat  Gipuzkoako  Bertsozale  Elkartea  gakoetako  bat  da  euskararen
normalizazio prozesuari bultzada handi bat emateko.

Hala, Tolosako Udaleko Hizkuntza Politika eta Hezkuntza batzordeak ontzat jotzen zuen
diru laguntza bat izendatzea Gipuzkoako Bertsozale Elkartearentzat, gero bi erakundeen
artean hitzarmena egin ahal izateko.

Horrela,  diru  laguntza  emateko  prozedurari  helduz,  Tolosako  Udaleko  Gobernu
batzordeari  proposamen  hau  egiten  zaio,  ondoren  Udalak  Osoko  Bilkuran  onartua
izateko:

Euskara  Zerbitzuaren  2018ko  udal  aurrekontuko  diru  laguntzen  0900  481.01  33510
partidako  28.300  euro  diru  laguntza  gisara  izendatzea  Gipuzkoako  Bertsozale
Elkartearentzat,  “Gu  ere  Bertsotan”  2018-2019  ikasturtean  proiektua  aurrera  eraman
dezan Lehen Hezkuntzako ikasleen artean.
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Horri horrela,  udal teknikariak egindako proposamena kontutan izanik, Gobernu Batzar
honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I   D U

LEHENA.-  Onartzea    diru  laguntza  izenduna  –  Laskorain  Ikastolarekin  hitzarmena,
“etorkinentzat  euskarazko  errefortzu-eskolak”  proiektua  aurrera  eramateko. klausula
hauen arabera:

Lehena: Xedea.
Hitzarmen honen helburua da Tolosako Udalaren eta Laskorainen arteko lankidetzarako eremu
egonkor bat ezartzea Tolosako udalerriaren barruan.

Bigarrena: Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.
Diruz lagunduko diren jarduerak hauek dira: 

• Euskarazko  errefortzuko  eskola  zerbitzua  ematea  ikasleek  heziketa  prozesuan  modu
egokian segitzeko 2018-2019 ikasturtean.

Hirugarrena: Diruz lagundutako jardueren finantziazioa.
Tolosako Udalak diru-laguntza baten bidez hartuko du parte hitzartutako jardueren finantzaketan.
2018ko ekitaldian, 0900481.01.33510 Udal Aurrekontuetako partidaren kargura; dena dela, diruz
lagundutako elkarteak beste Erakunde batzuen diru-laguntzak ere jaso ditzake. 

Entitate onuradunak 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 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. 
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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: Indarraldia.
Hitzarmen honek 2018ko irailaren 1etik  2018ko ekainaren 30era  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.

Bosgarrena: 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.

Bakar-bakarrik  onartuko  dira  diru-laguntza  eman  edo  hitzarmena  onartutako  ikasturtearen
barruan sortzen diren gastuak.

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  erantsi  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.

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
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gastuak pertsona onuradunaren  kontura  izango  dira.  Kasu horretan,  diru-laguntza  kalkulatuko
da  erreferentziatzat   harturik  bi   balioetan   txikiena  dena:  pertsona  onuradunarena  edo
tasazioaren ondorioz ateratakoa.

Seigarrena: Diru-laguntzaren justifikazioa.
Diru-laguntza emateko egintzan aurreikusitako baldintzak eta helburuak bete izanaren eta lortu
izanaren justifikazioa egin behar 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  «justifikatzeko  kontua  ordainagiriak  aurkeztuta»  izeneko
modalitatearen bidez, oro har, honako dokumentazio hau duela:
a)  Jarduera-memoria  bat,  diru-laguntza  ematean  ezarritako  baldintzak  betetzen  direla
justifikatzeko. Memoria horretan adierazi behar da zein jarduera egin diren eta zein emaitza lortu
diren, eta, ahal den neurrian, datu guztiak sexuen arabera banatuta aurkeztuko dira.

b) Egindako jardueren kostua justifikatzeko memoria bat, non hauek jasoko diren:
– Gastuen  eta  inbertsioen  zerrenda  bat,  ataletan  banatuta,  eta  identifikatuta  dituela
hartzekoduna eta dokumentua, zenbatekoa eta jaulkipen- eta ordainketa-datak.
- Fakturak eta merkataritzako trafiko juridikorako balioa edo eraginkortasun administratiboa
duten gainerako agiriak. Agiri horiei erantsiko zaie egindako ordainketak egiaztatzen dituen
dokumentazioa.
– Berreskuratu  edo  konpentsatu  ezin  daitezkeen  zeharkako  zergak  justifikazioaren
osagaiak badira, pertsona onuradunak aurkeztu beharko du erantzukizunpeko aitorpen bat,
zehaztu  ahal  izateko  frogagirietan  ageri  diren  zergetatik  zein  hartu  litezkeen  diruz
lagundutako gastutzat.
-  Diruz  lagundutako jarduera finantzatu  duten beste  sarrera  edo diru-laguntzen zerrenda
zehaztu bat, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

Zazpigarrena: Diru-laguntzen justifikazioa aurkezteko epea.
Diru-laguntzen justifikazioa aurkezteko epea izango da hilabete bat, jarduera gauzatzeko epea
bukatzen denetik kontatuta.

Zortzigarrena: Ordaintzeko prozedura.
Diru-laguntzaren ordainketa egin behar da,  oro har,  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,  irailetik  abendura  doazen  gastuak  organo
eskudunaren  erabakiaren  jakinarazpenarekin  batera  eta  Ogasunarekiko  eta  Gizarte
Segurantzarekiko  betebeharrak  egunean dituela  ziurtatzen  duten  agiriak  aurkeztutakoan;  eta
gainontzekoa, urtarriletik ekainera egindako gastuak justifikatzen duen kontua aurkeztutakoan,
beti ere hurrengo urteko urtarrilaren 31 baino lehen.
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Bete  beharreko  baldintza  izango  da  Tolosako  Udalak  aurretik  emandako  diru-laguntzen
justifikazio-dokumentazio osoa aurkeztu izana, beste diru-laguntza berri batean parte hartu ahal
izateko.

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

Bederatzigarrena: Diruz lagundutako jardueraren publizitatea.
Entitate  onuradunak  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. 

Diru-laguntza  jasotzen  duen  erakundeak  konpromisoa  hartzen  du  Tolosako  Udalak
beharrezkotzat eta interesgarritzat jotako gizarte-, hezkuntza-, kultura- eta jolas-ekitaldietara joan
eta bertan parte hartzeko. 

Hamargarrena: 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.

Hamaikagarrena: Genero berdintasuna.
Ez da inoiz hizkuntza edo irudi sexistarik erabili behar, hala xedatzen baitute lege-arau hauek:
3/2007  Lege  Organikoa,  martxoaren  22koa,  emakume  eta  gizonen  arteko  berdintasun
eragingarrirakoa; 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa;
eta Emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunerako udal ordenantza.

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

Hamahirugarrena: Iraungitzea.
Hitzarmen hau iraungiko da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 51.
artikuluan zehaztutako kasuetan.
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Hamalaugarrena: lan- eta zerga-legeria. Diruz lagundutako elkarteak bete beharko du, bere
jarduera gauzatzean,  indarrean dagoen legedian ezarritakoa, bereziki zergei, lan-harremanei,
Gizarte Segurantzari edo horren  aplikaziotik  eratortzen  den  guztiari  dagokienean. 

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

Hamaseigarrena: Legeria osagarria.
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.

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

Hemezortzigarrena:  Entitate  onuradunak  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.

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

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Euskara  eta  Hezkuntza   eta
Kontuhartzailetzari.

5.  DIRU LAGUNTZA IZENDUNA – GIPUZKOAKO BERTSOZALE ELKARTEAREKIN
HITZARMENA, “GU ERE BERTSOTAN” PROIEKTUA AURRERA ERAMATEKO.  

Tolosako Udalarentzat hizkuntzaren erabileraren ikuspegitik garrantzia handiko sektorea
da  hezkuntza,  Tolosan  duen  presentzia  eta  pisuarengatik.  Izan  ere,  hizkuntzari
dagokionez, agertoki nagusietako bat da.

Bestetik, beharrezkotzat jotzen du Tolosako Ikastetxeetan, Lehen Hezkuntzan, euskarari
dagokionez ikasleen hizkuntza gaitasunean eta ahozkotasunean eragitea. 

Gauzak  horrela  izanda,  Tolosako  Udaleko  Hizkuntza  Politika  eta  Hezkuntza
batzordearentzat  Gipuzkoako  Bertsozale  Elkartea  gakoetako  bat  da  euskararen
normalizazio prozesuari bultzada handi bat emateko.
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Hala, Tolosako Udaleko Hizkuntza Politika eta Hezkuntza batzordeak ontzat jotzen zuen
diru laguntza bat izendatzea Gipuzkoako Bertsozale Elkartearentzat, gero bi erakundeen
artean hitzarmena egin ahal izateko.

Horrela,  diru  laguntza  emateko  prozedurari  helduz,  Tolosako  Udaleko  Gobernu
batzordeari  proposamen  hau  egiten  zaio,  ondoren  Udalak  Osoko  Bilkuran  onartua
izateko:

Euskara  Zerbitzuaren  2018ko  udal  aurrekontuko  diru  laguntzen  0900  481.01  33510
partidako  28.300  euro  diru  laguntza  gisara  izendatzea  Gipuzkoako  Bertsozale
Elkartearentzat,  “Gu  ere  Bertsotan”  2018-2019  ikasturtean  proiektua  aurrera  eraman
dezan Lehen Hezkuntzako ikasleen artean.

Horri horrela,  udal teknikariak egindako proposamena kontutan izanik, Gobernu Batzar
honek, aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I   D U

LEHENA.-  Onartzea  diru  laguntza  izenduna  –  Gipuzkoako  Bertsozale  Elkartearekin
hitzarmena, “gu ere bertsotan” proiektua aurrera eramateko, klausula hauen arabera:

Lehena: Xedea.
Hitzarmen honen helburua da bideratzea Bertsozale Elkarteak eta Tolosako Udalak elkarlanean,
2018-2019 ikasturtean burutuko dituzten euskararen erabilerari begirako normalizazio-lanak.

Bigarrena: Diruz lagundu daitezkeen jarduerak.

“Gu ere Bertsotan” proiektua.
Proiektu hau 2006-2007 ikasturtean jarri zen martxa Tolosan, Tolosako Lehen Hezkuntzako hiru
ikastetxeetan Tolosako Udalaren laguntzarekin, eta halaxe jarraitu dela gaur egun arte ikasturtez
ikasturte.
Beharrezkotzat jotzen dutela Tolosako Ikastetxeetan, Lehen Hezkuntzan, euskarari dagokionez,
ikasleen hizkuntza gaitasunean eta ahozkotasunean eragitea.
Proiektuaren eragina positiboa izan dela ikasleen euskara hizkuntzaren garapenerako, ikastetxe,
Bertsozale Elkarte eta Udalaren iritziz.

Helburuak:
• Bertsolaritzak eskaintzen dituen aberastasun linguistikoak ezagutzeaz gain, erabiltzeko

gaitasuna lortzea.
• Egoera komunikatiboaren arabera, koherenteki jokatzen jakitea.
• Hizkuntzaren erregistro informal ludikoez jabetzea.
• Hizkuntzak dituen baliabide estetikoez jabetzea eta hala izanik, erabiltzea.
• Memorizaziorako gaitasuna jorratzea.
• Bertsolaritzaren bidez Euskal Herriko tradizioa eta oraina uztartzeko gai izatea.
• Bertso eskolen ingurura ezagutu eta hurbiltzea.
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Edukiak:
• Hiru eduki multzo dira; eduki multzo hauek ez dira bakarka lantzeko, lanketa egiterakoan

modu global batean egiteko sorturik daude.
◦ Bertsogintza komunikaziorako tresna.
◦ Bertsoaren osagaiak eta ezaugarriak.
◦ Ahozko tradizioaren eta bertsolaritzaren bilakaera.

Funtzionamendua:
• Bertsozale  Elkarteko  espezialista  hamabostean  behin  joango  da  gela  bakoitzera.

Espezialista joaten ez den astean landu behar duenaren berri emango dio ikastetxeko
irakasleari.

• Tutorea edo guneko irakaslea bertsolariarekin batera egongo da gelan, batetik, zubi lanak
egiteko eta  bestetik,  proiektuaren jarraipena egin  dezan,  iradokizunak egin  ditzan eta
ikasleen ebaluazioetan laguntzeko. Irakasle horrek formazioa ere jasoko luke bide batez.
Bukaeran ebaluazioa burutuko dute irakasleak eta bertsolariak.

• Ikasturte  amaiera  aldera  Gipuzkoako  Bertsozale  Elkarteak  hiru  jaialdi  antolatuko  ditu
herrian, eta bertan, zentro ezberdinetako ikasleen produkzioa plazaratuko da.

• Proiektuaren  jarraipenari  dagokionez,  eskualde  mailako  batzorde  bat  osatuko  da,
proiektuan parte  hartzen duten ikastetxe bakoitzeko arduradun bana,  udal  bakoitzeko
arduradun bana eta Bertsozale Elkarteko ordezkaritza batek osatua. Batzorde hau urtean
behin bilduko da gutxienez eta horretaz gain, beharrezkoa ikusten den guztietan deitu ahal
izango du batzordeko edozein partaidek.

• Ikasturte amaieran ikastetxe bakoitzak idatzizko balorazio bat aurkeztuko du Bertsozale 
Elkartean,  eta  hauekin,  espezialisten  eta  Bertsozale  Elkartearen  balorazioekin  era  
gainontzeko datuekin, txosten bat aurkeztuko zaio Udalari.

Hirugarrena: Diruz lagundutako jardueren finantziazioa.
Tolosako Udalak diru-laguntza baten bidez hartuko du parte hitzartutako jardueren finantzaketan.
2018ko ekitaldian, aurrekontu-baliabide horiek 28.300 eurokoak izango dira, 0900.481.01.335.10
Udal Aurrekontuetako partidaren kargura; dena dela, diruz lagundutako elkarteak beste erakunde
batzuen diru-laguntzak ere jaso ditzake. 

Entitate onuradunak 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 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                     15
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: Indarraldia.
Hitzarmen honek 2018ko irailaren 1etik  2019ko ekainaren 30era 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.

Bosgarrena: 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.

Bakar-bakarrik  onartuko  dira  diru-laguntza  eman  edo  hitzarmena  onartutako  ikasturtearen
barruan sortzen diren gastuak.

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  erantsi  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.

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
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da  erreferentziatzat   harturik  bi   balioetan   txikiena  dena:  pertsona  onuradunarena  edo
tasazioaren ondorioz ateratakoa.

Seigarrena: Diru-laguntzaren justifikazioa.
Diru-laguntza emateko egintzan aurreikusitako baldintzak eta helburuak bete izanaren eta lortu
izanaren justifikazioa egin behar 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  «justifikatzeko  kontua  ordainagiriak  aurkeztuta»  izeneko
modalitatearen bidez, oro har, honako dokumentazio hau duela:
a)  Jarduera-memoria  bat,  diru-laguntza  ematean  ezarritako  baldintzak  betetzen  direla
justifikatzeko. Memoria horretan adierazi behar da zein jarduera egin diren eta zein emaitza lortu
diren, eta, ahal den neurrian, datu guztiak sexuen arabera banatuta aurkeztuko dira.

b) Egindako jardueren kostua justifikatzeko memoria bat, non hauek jasoko diren:
– Gastuen  eta  inbertsioen  zerrenda  bat,  ataletan  banatuta,  eta  identifikatuta  dituela
hartzekoduna eta dokumentua, zenbatekoa eta jaulkipen- eta ordainketa-datak.
- Fakturak eta merkataritzako trafiko juridikorako balioa edo eraginkortasun administratiboa
duten gainerako agiriak. Agiri horiei erantsiko zaie egindako ordainketak egiaztatzen dituen
dokumentazioa.
– Berreskuratu  edo  konpentsatu  ezin  daitezkeen  zeharkako  zergak  justifikazioaren
osagaiak badira, pertsona onuradunak aurkeztu beharko du erantzukizunpeko aitorpen bat,
zehaztu  ahal  izateko  frogagirietan  ageri  diren  zergetatik  zein  hartu  litezkeen  diruz
lagundutako gastutzat.
-  Diruz  lagundutako jarduera finantzatu  duten beste  sarrera  edo diru-laguntzen zerrenda
zehaztu bat, zenbatekoa eta jatorria adierazita.

Zazpigarrena: Diru-laguntzen justifikazioa aurkezteko epea.
Diru-laguntzen justifikazioa aurkezteko epea izango da hilabete bat, jarduera gauzatzeko epea
bukatzen denetik kontatuta.

Zortzigarrena: Ordaintzeko prozedura.
Diru-laguntzaren ordainketa egin behar da,  oro har,  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 % 25a
egindako gastua justifikatzen duen kontua aurkeztutakoan, beti ere hurrengo urteko urtarrilaren
31 baino lehen.

Bete  beharreko  baldintza  izango  da  Tolosako  Udalak  aurretik  emandako  diru-laguntzen
justifikazio-dokumentazio osoa aurkeztu izana, beste diru-laguntza berri batean parte hartu ahal
izateko.
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Ordainketak Diru-laguntzen Datu Base Nazionalari jakinaraziko zaizkio ordaindu eta hurrengo
hilabetea bukatu aurretik.

Bederatzigarrena: Diruz lagundutako jardueraren publizitatea.
Entitate  onuradunak  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. 

Diru-laguntza  jasotzen  duen  erakundeak  konpromisoa  hartzen  du  Tolosako  Udalak
beharrezkotzat eta interesgarritzat jotako gizarte-, hezkuntza-, kultura- eta jolas-ekitaldietara joan
eta bertan parte hartzeko. 

Hamargarrena: 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.

Hamaikagarrena: Genero berdintasuna.
Ezin izango dute parte hartu eta ez dira pertsona edo entitate onuradun izango ondorengo hauek:

• Pertsona fisiko eta 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 martxoaren 22ko Lege Organikoan xedatutako
obligazioak betetzen ez dituzten entitate edo enpresak.

• Aukeratzeko  prozeduran  edo  funtzionamenduan  sexuaren  ziozko  bereizketaren  bat
egiten duten elkarteak.

Hamabigarrena: 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  ahalmena du egoki  irizten  dituen ikuskapen eta  ziurtapenak egiteko,  diruz
lagundutako elkarteak hartutako  konpromisoak  betetzen dituela egiaztatzeko helburuarekin.  
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Hamahirugarrena: Iraungitzea.
Hitzarmen hau iraungiko da Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen 51.
artikuluan zehaztutako kasuetan.

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

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

Hamaseigarrena: Legeria osagarria.
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.

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

Hemezortzigarrena:  Entitate  onuradunak  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.

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

BIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  ematea  Euskara  eta  Hezkuntza   eta
Kontuhartzailetzari.

6. 63  /2018 ETA 64/2018 FAKTURA-ZERRENDAK.      

Kontuhartzailetzak 63/2018 faktura-zerrenda aurkeztu du. Kopuru osoa da 1.745,84 €.

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.- 63/2018 faktura-zerrenda onartzea. 

BIGARRENA.- Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

- - - - - - - - - - - -

Kontuhartzailetzak 64/2018 faktura-zerrenda aurkeztu du. Kopuru osoa da  113.123,63 €.

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

E R A B A K I   D U

LEHENA.- 64/2018 faktura-zerrenda onartzea. 

BIGARRENA.- Onarpenaren berri ematea Kontuhartzailetzari. 

Gai zerrendatik aparte eta gaiaren premiatasuna dela eta, Gobernu Batzarrak aho
batez onartu ondoren, honako gai hau  aztertu da:

• 2019 urterako taxien tarifen onarpena.      

Agitax Taxi Elkarteak 2019 urterako  Tolosaldeko taxi tarifen proposamena aurkeztu
zuen Tolosaldea Garatzen S.A.n.

Proposamen horren baitan, datorren urteko tarifak kalkulatzeko aurtengoei %2,3ko
igoera aplikatzea eskatu zuten.

Tolosako udaletxean, 2018ko irailaren 26an, Tolosaldeko Taxiaren Jardunbide
Bereziko  Zonaldeko ordezkariak bildu ziren Agitax Taxi Elkarteak 2019 urterako
aurkeztutako tarifa proposamenak aztertzeko.
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Hori  horrela,  Udal  Teknikariak  egindako  proposamena  aztertu  ondoren  eta  Udal
Kontuhartzaileak egindako txostenean jasotakoa kontutan izanik, Gobernu Batzar honek,
aho batez eta alkateak emandako ahalmenez baliatuta, 

E R A B A K I   D U

LEHENA.-   Onartzea  2019 urterako 2018 urteko tarifei %2,3ko igoera aplikatzea.
Ondorioz 2019ko taxi tarifak honela geldituko dira:

• I Tarifa (lanegunetan 7etatik 22tara):

Gutxieneko tarifa: 4, 1993 euro 
Kilometroko: 1,0309 euro
ltxarote ordua: 18,6929 euro

• II  Tarifa  (lanegunetan  22etatik  7etara  eta  larunbata,  igande  eta  tokiko
normatibak araututako jaiegunetan 7tatik 22tara):

 Gutxieneko tarifa: 4,7393 euro 
Kilometroko: 1,5683 euro
ltxarote ordua: 27,5355 euro

BIGARRENA.-  Erabakia Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailari bidaltzea.

HIRUGARRENA.-  Tolosaldea  Garatzen,  S.A.,  entitateari  akordioa  jakinaraztea
tramitatzeko.

LAUGARRENA.-  Tolosako udalbatza plenoaren aurrean gaia azaltzea eta azken organo
honek berretsi ditzala tarifak.

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

ALKATEA                                             IDAZKARIA
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