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BABESTEKO

NEURRIAK:

GIZARTE BABESA

Gizarte larrialdietarako udal
diru laguntza lerroa handitu. 
Familiei bideratutako diru-
laguntzak areagotu.
Zutani elkartearekin
hitzarmena berritu elikadura
bankuko eligaien banaketa
bermatzeko. 
Bono sozialak sortu elikagai
bankuko elikagaien banaketa
osatzeko, tokiko saltokiekin
eta Tolosa&Co elkartearekin
elkarlanean.
Indarkeria sexista jasaten
duten emakumeen
aholkularitza eta laguntza
zerbitzua areagotu.

Kontziliaziorako sistemak
garatu.
Adinkide programa abian
jarri adineko pertsonen
akonpainamendu programa
indartzeko konfinamendu
egoeratik haratago. 
Abegi zentroko obra gauzatu
eta zerbitzua udalekotu
eguneko zein gaueko
zerbitzua eskaintzeko eta
Peñaskal Fundazioarekin
hitzarmena berritu larrialdi
egoeran kaleko pertsonak
artatzeko gauzatutako
proiektuaren baitan.
Kalteberatasun ekonomiko
egoeran dauden udalerriko
etxebizitza parke 
 publikoetako maizterrei
errentak ez kobratzea.

HIRI EKONOMIA

Galdetegia herriko saltoki eta
establezimendu eta
autonomoen datu basea
eguneratzeko, zuzeneko
harremanak sendotzeko.
Aholkularitza zerbitzua diru-
laguntzen kudeaketarako.
Babeserako materiala erosi
eta banatu.
Egutegi fiskala malgutu:
zabor eta terrazen tasa
ordaintzeko laguntza 6
hilabetez.
Tokiko jaduera ekonomikoari
laguntzeko diru laguntzak:
enpresa txiki eta ertainei,
merkatariei, autonomoei eta
zerbitzuen sektoreari
zuzenduta.

Egoera berrira egokitzeko
gastu eta inbertsioetarako.
Alokairu eta hipoteka
maileguak ordaintzeko.

Berriz programa komertzio
itxierak ekiditeko. 

 

HERRI IZAERA

Udalak herriko elkarte eta
taldeekin dituen
dirulaguntza guztiak
mantendu beren jarduera
babesteko.
San Joan jaietarako
programa alternatiboa
eragileekin landuta.

 

Azoka beharrizan eta
egoera berrira egokitzeko
plana eta protokoloak
garatu. 
Emari-Coworking guneko
ekintzaileei alokairurik ez
kobratu espazioa erabili
ezin izan duten denboran.

 



SUSPERTZEKO

NEURRIAK:

HIRI EKONOMIA

Hiri ekonomiari laguntzeko
kontzientziazio kanpaina:
#SuspertuTolosa, herritarren
inplikazio eta konpromisoa
bultzatzeko eta guztion
artean Tolosa biziberritzeko.
Tokiko kontsumo kontzientea
sustatzeko bonuak: 

Zerbitzuen eta
merkataritzaren sektorea.
Ostalaritza eta turismoa.

Merkataritza hitzarmena
indartu Tolosa&Co 
 elkartearekin.
Azoka Zure Etxera ekimena
mantendu eta zerbitzua
ekoizle gehiagora zabaldu.

Tokiko saltokietan ekoizleen
produktuak merkaturatzeko
egitasmoa indartu.
Jan Tolosaldea: tokikoa,
iraunkorra, osasungarria,
egitasmoa sustatu.
Larunbateroko azokari
lotutako "Azoka Lagunak" 
 proiektu berria abiarazi. 
Ekintzailetza sustatzeko
kanpaina eta jarduerak. 
Langabetuak kontratatzeko
dirulaguntzak. 
Langabetuentzako
formakuntza.
Obra publikoaren sustapena
gremioak laguntzeko.

HERRI IZAERA

Kale dinamizaziorako
eskaintza programa herriko
eragileekin, hiri ekonomia
indartu eta eskualdeko zein
probintziako bisitariak
erakartzeko. 
Komunitatea izaera
sendotzeko “Orain inoiz baino
gehiago: GUZTION ARTEN
TOLOSATZEN” prozesu
partehartzailea abiarazi.

1.332.380 €

www.tolosa.eus


