
BEGOÑA GARMENDIA VAZQUEZ,  Tolosako Udaleko idazkaria.

NEUK ZIURTATUA:

Udalbatzak, bi mila eta hemeretziko maiatzaren hamalauan, Ohiko Osoko Bilkuran,
besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

3. Hasieraz  onartzea  gizarte
zerbitzuen,   osasunaren  eta
nazioarteko  lankidetzaren  alorreko
dirulaguntzak  arautzen  dituen
ordenantzaren aldaketa.  

3. Aprobación inicial de la modificación
de la ordenanza reguladora para la
concesión  de  subvenciones  para
actividades  en  materia  de  salud  y
servicios  sociales  y  cooperación
internacional.

GIZARTE POLITIKA BATZORDE INFORMATIBOAREN  2019KO MAIATZAREN
7KO IRIZPENA.

AURREKARIAK

2017ko  uztailaren  7ko  datarekin  argitaratu  zen  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean
“Tolosako  udalaren  eta  bere  erakunde  publikoen  diru-laguntzaren  ordenantza
orokorra”, 2017ko apirilaren 25eko osoko bilkuran onartutakoa.

Era berean, 2017ko abuztuaren 18ko datarekin argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean  “Nazioarteko  lankidetza  programako  diru-laguntzak  emateko  oinarriak
arautzen dituen ordenantza”, 2017ko maiatzaren 30eko osoko bilkuran onartutakoa.

Eta,  data  berean  argitaratu  zen,  “Arautegia,  diru-laguntzak  emateko,  osasun  eta
gizarte  zerbitzuen  alorreko  jarduerak  finantzatzeko  Tolosan”,  hau  ere  2017ko
maiatzaren 30eko osoko bilkuran onartutakoa. 

Ordutik, diru-laguntza hauek emateko bi deialdi egin direnean, atzeman dira hainbat
hutsune ordenantza horietan, eta egokia iritzi da balorazio irizpideak berrikustea eta
bertan jasotzen den justifikatzeko prozedura eguneratzea. 

Honela,  2018ko  irailaren  3an,  ordenantza  aldatzeko  espedienteari  hasiera  eman
zitzaion,  eta beste administrazio  publikoen  araudiaren  inguruko azterketa  sakona
egin  ahal  izan da.  Eredu horietan oinarrituta,  Tolosako errealitateari  eta beharrei
egokitutako proposamena landu da:  “Gizarte Zerbitzuen eta Osasunaren alorreko
lankidetzarako eta garapenerako diru-laguntzen ordenantza espezifikoa” 

Landu den arautegi  proposamen honek aldaketa esanguratsua jasotzen du.  Alde
batetik, diru-laguntzak emateko ordenantza bakarra proposatzen da, eta ordenantza
horren baitan, laguntza-lerro konkretuak zehazten dira; eta bestetik,  laguntza-lerro
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horiek ordenatzearekin batera, horiek justifikatzeko prozesua ere erraztu eta argitu
egiten da. 

Beraz, ondokoa da “Gizarte Zerbitzuen eta Osasunaren alorreko lankidetzarako eta
garapenerako diru-laguntzen ordenantza espezifikoa” n aurkituko duguna:

• Gizarte zerbitzuetako ordenantza bakarra sortzea proposatzen da, ditugun bi diru
laguntza  ordenantzak  (gizarte  zerbitzuen  alorrean  jarduten  dutena  eta
Nazioarteko lankidetza programako diru-laguntzakoa) batean bilduta. 

• Ordenantza berrian sei laguntza-ildo deskribatzen dira: 

1.  Tolosako  udalerrian  eraldaketa  sozialerako  heziketa  eta  sentsibilizazio
proiektuak eta ekintzak gauzatzeko diru-laguntzak elkarteei.

2.   Gizarte zerbitzuen eta osasunaren arloko jarduerak egiteko diru-laguntzak
elkarteei.

3.  Gizarte  zerbitzuen  eta  osasunaren  arloko  elkarteen  mantenurako  diru-
laguntzak.

4. Hegoaldeko herrialde pobretuetan garapen proiektuak egiteko diru-laguntzak
elkarteei.

5. Nazioarteko lankidetzan boluntarioki dihardutenentzat diru-laguntzak.

6. Larrialdi egoeretan ekintza humanitario eta puntualetarako proiektuak egiteko
diru-laguntzak.

Honela,  elkarte  bakoitzak  aukera  izango  du  interesatzen  zaion  kontzepturako
eskatzeko diru-laguntza, eskaera bera egiteko tramiteak eta ondoren laguntzak
justifikatzekoak erraztuz edo sinplifikatuz. 

• Balorazio  irizpideak  berrikusi  dira,  puntuazio  minimoaren  limitea  aldatuz  eta
balorazio  irizpideak  objetibatuz.  Modu  honetan,  laguntza-ildo  bakoitzak  bere
balorazio  irizpide  propioak  izango  ditu,  eta  elkarteek  eskura  izango  dute
informazio  hori.  Modu honetan sustatu  nahi  dira Tolosan elkarte  desberdinen
eskutik  antolatzen  diren  programak eta  ekintzak,  denek  ere  eragiten  baitute
herriaren izaeran eta herritarren onurarako izaten baitira . 

• Dokumentazioa berrikusi  da.  Laguntza-ildo  bakoitzari  dagokion dokumentazioa
berrikusi  da,  eskaera  egiterakoan  eta  laguntza  justifikatzerakoan  prozedura
argiagoa eta arinagoa izan dadin. 

• Elkarteei emango zaie aukera esleitu zaien diru kopurua aurrez jaso nahi duten
ala ez erabakitzeko. Honela, lortu nahi da Tolosako Udalak diruz-laguntzen duen
ekintza  edo  proiektu  edo  gastuak  beteko  direla  bermatzea,  boluntarioki
lankidetzan  diharduten  elkarteen  eta  herritarren  eguneroko  martxa  erraztuz.
Honela,  elkarteek  aukeratu  ahal  izango  dute  dagokien  diru-laguntza  zein
modalitatean jaso nahi duten (hasieratik %100, %75-%25 edo %50-%50). 
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AZTERKETA JURIDIKOA

Aldez  aurretikoa.-  39/2015  Legeak,  urriaren  1ekoak,  Administrazio  Publikoen
Prozedura Administratibo Erkidea arautzen duenak, bere 133. artikuluan xedaturiko
kontsulta-jardunbidea eskatzen du.  Beraz,  aldez kontsulta hau tramitatu beharko
litzateke.

1.- Oinarri juridikoa eta Udalaren eskumena

Oinarri juridikoa eta udalaren eskumena Toki-Administrazioaren Arrazionaliazioa
eta  Iraunkortasuna  arautzen  dituen  abenduaren  27ko  27/2013  Legea  indarrean
sartu  ondoren,  aipatu  Administrazioaren  Araubidearen  Oinarriak  arautzen dituen
apirilaren  2ko  7/1985  Legearen  eskuduntzen  sistema aldatu  egin  zen.  Zehazki,
ondoko aldaketa hauek eragin zituen lege berriak:

• udal  eskumenen  sailkapena  egin  zituen:  udalen  eskumenen  artean
berezkoak, delegatuak, eta bestelakoak bereizi ditu lege berriak.

• udalen berezko eskumenen gaiak murriztu egin ditu.
• udalen  eskumenen egikaritza  ekonomia  eta  finantza jasangarritasunaren

irizpideen menpe jarri ditu.

Era honetan,  Toki  Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 25. artikuluaren 2. atalari idazketa berria eman zion Arrazionalizazio lege
horrek,  eta  gai-zerrenda  bat  osatu  zuen,  non  udalek  berariazko  eskumenak
egikarituko  baitzituzten.  Gai  horien  artean,  25.2  artikuluaren  e)  atalak udalek,
besteak beste, behar sozialeko egoeren inguruko informazioa eta ebaluazioa jaso
eta baztertze egoeran edo arriskuan dauden pertsonei berehalako arreta emateko
arloan eskumenak beteko dituztela xedatzen du, betiere, Estatu eta Autonomia
Erkidegoko legedian ezarritako moduan.

Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko entitateei aplikagarria zaien Euskadiko Toki
Erakundeei  buruzko  apirilaren  7ko  2/2016  Legearen  17.  artikuluak  udalerrien
eskumen propioak arautzen ditu eta horiek zein esparru materialetan erabili  ahal
izango  dituzten  eskumen propioak  zehazten ditu;  13.  atalean,  zerbitzu  sozialen
kudeaketa, hain zuzen ere.

2.- Udalaren sustapen-neurriak eta diru laguntzak.

Toki-Korporazioen Zerbitzuen Erregelamendua arautzen duen 1955eko ekainaren
17ko Dekretuaren 24 eta hurrengo artikuluek, udalen sustapen-egintza onartu eta
xedatzen dute, horien barruan diru laguntzak emateko ahalmena onartzen zaielarik.
Bestaldetik, era orokorrean, herri-administrazioen laguntzak ondoko bi araudi nagusi
hauek arautzen dituzte:

Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra
Lege hori garatzen duen 2006ko uztailaren 21eko Erregelamendua
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3.- Ordenantzaren izapidetzea
7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak,
bere 49. artikuluan xedatzen du Ordenantzak onartzeko jardunbidea, ondokoaren
arabera:

• Hasierako onespena, Plenoari dagokiona, aipatu Legearen 22.2.d) artikuluan
araututakoaren arabera.

• Informazio publikoa eta interesatuen entzunaldiko epea, 30 lanegunekoa,
erreklamazio eta iradokizunak aurkez daitezen.

• Aurkezturiko  alegazioak  ebatzi  eta  Ordenantzaren  behin  betiko  testua
onartzea, udalbatza plenoari dagokiona.

• Informazio  publikoko  epea  iragan  eta  inolako  erreklamaziorik  ez  balitz
aurkeztuko, Ordenantza behin betikotzat onartua emango da.

4.- Organo eskuduna.

Goian aipatu den moduan, 7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki Araubidearen
Oinarriak  arautzen  dituenak,  bere  22.2.d)  artikuluan  xedatutakoaren  arabera,
Ordenantzen hasierako onespena udalbatza plenoaren eskumena da.

IRIZPEN PROPOSAMENA:

LEHENA.-  Gizarte  zerbitzuen  osasunaren  alorrean  lankidetza  eta  garapena
arautzen duen ordenantzari behin behineko onarpena ematea.

BIGARRENA.-  Ordenantza hau eta dagokion espedientea informazio publikoan
jartzea  hogeita  hamar  laneguneko  epean,  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean
argitaratzen den biharamunetik  hasita, herritarrek aztertu eta erreklamazio edo
iradokizunak aurkez ahal ditzaten.

HIRUGARRENA.-  Erabaki  hauek  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean,  Udaletxeko
iragarki taulan eta Tolosako Udalaren web orrian argitaratzea.

Irizpen  hau  aztertua  eta  bozkatua  izan  da  2019ko  maiatzaren  7an  egindako
Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Informatiboaren saioan.

Bozketak honako emaitza izan du: 

- Aldekoak:
- Olatz Peon Ormazabal.
- Nerea Letamendia Belloso.
- Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga.

Era berean,   Onintza Lasa Arteaga eta  Kristina  Pelaez  Errazkin  batzordekideek
azaldu dute, ez daudela ados  fiskalizazio eta onarpena ahozkoa izatearekin, eta
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ezinbestekoa dela beraien onarpena emateko  txosten hori  espedientean sartuta
izatea.

Udalbatzako bozketaren emaitza honako hau izan da:

Aldeko botoak: Olatz Peon Ormazabal, Jokin Azkue Arrastoa, Nerea Letamendia
Belloso, Patxi Amantegi Zubiria, Nuria Carbonell Miranda, Iñigo Alonso Sarasibar,
Joseba Koldo Ormazabal Lopez, Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga, Begoña Tolosa
Mendia, Ibai Iriarte San Vicente, Lore Agirre Zipitria,  Onintza Lasa Arteaga, Iñaki
Irazabalbeitia  Fernandez,  Igor  Ezenarro  Balda,  Kristina  Pelaez  Errazkin  Pedro
Manuel Etxabe Zabala eta Cristian Fernandez Susin.

Beraz, Udalbatzak aho batez onartu du  hasieraz  Gizarte zerbitzuen,  osasunaren
eta nazioarteko lankidetzaren alorreko dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzaren
aldaketa.

Hala jasota gera dadin eta bidezko ondorioak izan ditzan, ziurtagiri hau egiten dut,
alkatearen onespenarekin, Tolosan, bi mila eta hemeretziko maiatzaren hogeita
bian.

         O.e.
       ALKATEA IDAZKARIA
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