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SARRERA

Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun arloa honako hauez arduratzen da: Udaleko ekonomia-aurrekontu 
kudeaketaz, zergen eta prezio publikoen aplikazio integralerako prozeduraz, diruzaintzaz eta udal diru 
sarrera publiko guztien bilketaz, udal ondarearen kudeaketaz, eta udal giza baliabideen eta izaera orokorreko 
zerbitzuen kudeaketaz. Horrez gain, Ekonomia Sustatzeko Zerbitzuaren bidez, tokiko ekonomia sustatzeko 
eta dinamizatzeko politikak bultzatzeaz arduratzen da, merkataritzari, turismo sektoreari eta ostalaritzari 
arreta berezia emanez, kontratazioa eta ekintzailetza bultzatzeaz, eta Irungo hirirako estrategikoak diren esku 
hartzeak eta proiektuak planifikatzeaz eta kolaboratzeaz.

2015-2019 Gobernu Programaren lau ardatzen barnean, bi dira Hiri Bultzada Arloaren jardueran eragin 
handiena dutenak. Alde batetik, “Irun aukeradunaren aldeko Ituna”; haren helburua da tokiko jarduera 
indartu eta bultzatuko duen eredu ekonomikoa bilatzea, jarduera sendoa izan dadin, irundarrek beren hirian 
bizitzen eta lan egiten jarrai dezaten ziurtatu ahal izateko. Helburu horiek lortzeko ekintzen bidez, esparru 
egokia sortu nahi da hiriko sektore ekonomiko tradizionalak finka daitezen bultzatzeko, merkataritza eta 
zerbitzuak, garraioa eta logistika, esate baterako, aniztasuna eta enpresen eta ekintzaileen laguntza 
bilatzearekin batera. Beste aldetik, “Irun solidarioaren aldeko Ituna” ardatza; haren barnean lan egin da 
udal zergen ordainketa zatikatu dadin lortzeko, eta zergen kuotetan hobariak emanez.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko uztailaren 27an egindako bileran onartu zuen, besteak beste, Irungo 
Udalaren eta berau osatzen duten Arloen Organigrama berria; haren ondorioz honako zerbitzu hauetan 
egituratua dago Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun Arloa:

 Diruzaintza eta Diru bilketa
 Bulego Ekonomikoa
 Ogasuna eta Ondarea

- Zerga kudeaketa
- Ondarea

 Aurrekontu Bulegoa
 Ekonomiaren Sustapena
 Giza Baliabideak eta Zerbitzu Orokorrak

- Langileak
- Garbiketa
- Laneko arriskuen prebentzioa
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Arloa osatzen duten zerbitzuek 2017. urtean zehar aurrera eraman dituzten jarduerak eta ekimenak 

identifikatzen, deskribatzen eta banan-banan aipatzen dituen dokumentua izan nahi du Txosten honek.

A.- AURREKONTU BULEGOA.

A.1. AURREKONTU BULEGOAREN BETEKIZUNAK

 Aurrekontu Bulegoa

Honako betekizun hauek ditu Aurrekontu Bulegoak:

.- Udalaren Aurrekontu Proiektua eta hura gauzatzeko Oinarriak prestatzea, haren tramitazioa kudeatzea, eta 
aurrekontuaren gauzatzearen jarraipena egitea.
.- Aurrekontu politikaren alorrean jarraibideak eta orientabideak proposatzea, haren jarraipena eta analisia 
egiteaz gain.
.- Gastu publikoaren eta gastu programen eta politiken bilakaerari buruzko azterketak eta txostenak 
prestatzea, aurrekontu politika eraginkorra eta koherentea  izan dadin.
.- Hainbat urtetarako aurrekontu programazioaren teknikak hedatzea eta bultzatzea, lortu beharreko 
helburuak egoki identifikatzea eta haiek neurtzeko adierazleak finkatzea. 

Aipaturiko eginkizun horiek aurrera eramateko, honako zeregin hauek burutzeko ardura du Aurrekontu 
Bulegoak:

1. Udalaren Aurrekontu Orokorra egin behar du. Udalaren beraren aurrekontuak, Bidasoa-Txingudi 
Mugaz Gaindiko Partzuergoarenak, eta udalaren mendeko erakunde publikoenek osatzen dute 
aurrekontu orokorra. Horretarako, jarraibide ekonomikoak eta teknikoak proposatzen dira 
aurrekontua behar bezala prestatzeko eta osatzeko eta Zerbitzu eta erakunde publiko desberdinei 
aholkuak eman eta koordinatzen dira euren aurrekontuak egiteari begira.

2. Udalbatzari aholkuak eta informazioa eman behar dizkio aurrekontua prestatu, onartu eta gauzatzeari 
begira. 

3. Udal aurrekontuaren kontrola eta jarraipena egin behar du. Udal Aurrekontuaren gauzatzea 
gastuen/sarreren bilakaera eta zerbitzuen  erabilera ebaluatu behar ditu.

4. Udal arloetako langileei aholkuak eman behar dizkie bere aurrekontuen kudeaketarako. 
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5. Aurrekontuen aldaketa proposamenak aztertu, aholkatu eta tramitatu behar ditu. Horretarako, 
aurkeztutako proposamenak aztertuko ditu, finantzazio bideak miatuz eta haien berri emango dio 
Gobernu Taldeari.

6. Kontuhartzailetza Orokorra arloaren egitekoetan lagunduko du, Aurrekontu Orokorraren kitapenean 
eta Kontabilitate Itxieran, esate baterako.

7. Epe erdirako eta luzerako aurrekontu egoerak prestatuko ditu.
8. Diru laguntzen Plan Estrategikoa prestatu, jarraitu, ebaluatu eta eguneratuko du.

A.2. AURREKONTU OROKORRA ONARTZEA

Gobernu Taldeak 2017ko aurrekontuak prestatzeko Jarraibideak onartu ondoren, 2016ko uztailean hasi zen 
Aurrekontu orokorra prestatzeko prozesua, eta espedientearen onarpena Udalbatzaren Osoko Bilkurari 
aurkeztu zitzaionean amaitu zen. 2016ko abenduaren 29an egindako bileran hartu zen hasieran onartzeko 
akordioa. Aurrekontua hasieran onartu ondoren, jende aurrean jarri zen hamabost egunez, Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen egunetik aurrera kontatuta, epe horretan interesdunek azter zezaketen eta 
erreklamazioak aurkez zitzaketen Osoko Bilkuraren aurrean. Aipaturiko epe horretan alegazio bat aurkeztu 
zen, argudiatuz zenbait dokumentuk ez zituztela betetzen legeak eskatzen zituen baldintzak.
Otsailaren 8an egindako osoko bilkuran erabaki zen aurkeztutako alegazioa ez onartzea, eta horrenbestez, 
behin betiko onartu zen Aurrekontua. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren hasi zen 
indarrean, 2017ko otsailaren 13an.

Honako zenbateko hauek dituzte hasieran onartutako Udalaren 2017ko Aurrekontuak eta Bidasoa-Txingudi 
Mugaz Gaindiko Partzuergoarenak eta udalaren mendeko erakunde publikoenek:

Erakundea Hasierako 
aurrekontua

Irungo Udala 72.161.341,06

Bidasoa-Txingudi mugaz gaindiko Partzuergoa 293.826,00

Bidasoako Garapenerako Agentzia, S.A. -Bidasoa 
bizirik

2.797.896,68

Bidasoako Erakustazoka S.A. 717.513,35

Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, S.A.U.-
IRUNVI

1.834.549,00
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Blaia Udal Hileta Zerbitzuak, S.A.-BLAIA 328.726,00

A.3. ONARTUTAKO AURREKONTU ALDAKETAK

2017ko ekitaldiko Aurrekontua gauzatu zen bitartean hainbat kreditu aldaketa tramitatu ziren ondoko 
modalitate hauetan.

 Kreditu gehigarriak: Kreditu gehigarriak emateko 4 espediente tramitatu ziren gastu behar berriei 
erantzun ahal izateko haietarako aurrekontu izendapenik ez zegoelako, edo bazegoen ere, aski ez 
zelako. Honako hauek izan ziren Diruzaintzako Soberakinarekin finantzatu ziren espediente horiek:  

Onartu ziren 
data Guztira
2017/07/06 2.252.959,16
2017/07/26  350.000,00
2017/09/06 4.887.034,24
2017/11/29 1.669.383,79

9.159.377,19

 Kreditu gaikuntza: Kreditua emateko espedientea onartu zen azaroaren 22an, 672.231,17 eurotan,  
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzutik zetorren haren finantzazioa.

 Kreditu txertaketak: 3 espediente tramitatu ziren aurreko ekitaldiko ordainketa kredituak 2017ko 
aurrekontuan txertatzeko, honako zenbateko hauek zituztenak:

Onartu ziren epea Guztira
2017/02/28 4.490.678,78
2017/03/20 8.406.560,10
2017/05/16 100.275,79

Guztira 
12.997.514,6

7

 Kreditu transferentziak:  10 espediente tramitatu ziren eta kreditu transferentziak egin ziren 
aurrekontu aplikazioen artean. Hona hemen xehe adierazita:

Onartu ziren epea Guztira
2017/03/29 7.000,00
2017/05/12 2.525.128,16
2017/06/06 7.260,00



w w w. i run.o rg

6/81

2017/06/16 100.000,00
2017/07/10 144.215,33
2017/08/01 18.912,30
2017/09/13 12.600,00
2017/10/16 80.000,00
2017/11/22 36.052,00
2017/11/22 150.000,00
Guztira 3.081.167,79

Hasieran onartutako aurrekontuari 22.829.123,03 euro gehitu zitzaizkion guztira. Aurrekontuko gastu 
kapitulu bakoitza gehitu ala murriztu egin zen, lehen aipaturiko kreditu aldaketaren modalitate bakoitzaren 
arabera, honako zenbateko hauetan:

KAPITULUA

Kreditu 
aldaketa

Langiler
ia 

gastuak

Gastu 
arruntak

Transfere
ntzia 

arruntak

Kreditu 
Globala Inbertsioak Kapital 

transf.
Finan. 
Jard.

Kreditu 
gehigarria 100.000,00 840.553,41 499.026,21  6.584.628,79 1.135.168,78  
Kreditu 
gaikuntza 397.623,16  274.608,01     
Kreditu 
txertaketa  240.663,86 1.828.691,85  7.780.223,90 3.147.935,00 0,06
Kreditu 
transferentzia:        

Gehikuntzak 144.215,33 37.833,30 2.212.722,16 201.000,00 485.397,00  

Murrizketak  -2.406.722,16  -189.048,63 -485.397,00   
Guztira 641.838,49 -1.287.671,59 4.815.048,23 -189.048,63 14.080.455,69 4.768.500,78 0,06

A.4. AURREKONTUAREN BILAKAERA: 

Azken urte hauetan zehar, joera positiboa izan du hasierako aurrekontuak eta behin betiko aurrekontuak izan 
duten bilakaerak, ehuneko handiagoan gehituz behin betiko aurrekontua. Aintzatetsitako obligazioak, berriz, 
2014. urtean areagotu baziren ere, urte horretatik aurrera pixka bat murriztu egin ziren.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto inicial 64.027.399,00 67.815.321,00 64.306.454,00 66.462.530,00 69.783.300,00 72.161.341,06

Presupuesto definitivo 71.635.805,94 76.004.520,00 83.923.559,81 84.355.413,64 87.509.195,57 94.990.464,09

Obligaciones reconocidas 62.344.746,40 62.217.675,48 70.934.273,78 68.216.869,15 68.576.107,54 67.290.598,47

60.000.000,00

65.000.000,00

70.000.000,00

75.000.000,00

80.000.000,00

85.000.000,00

90.000.000,00

95.000.000,00

100.000.000,00

Im
po

rt
e

(*) 2017an aintzatetsitako obligazioak: 2017ko otsailaren 28ko datuen arabera

B.- OGASUNA ETA ONDAREA.

Lehen esan den bezala, Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko uztailaren 27an egindako bileran onartu zuen, 
besteak beste Hiri bultzada, Ekonomia eta Ogasun Arloaren Organigrama berria. Organigrama horretan egin 
den aldaketetako bat izan da Ogasuna eta Ondarea Zerbitzua sortzea. Zerbitzu horretan sartzen dira Zergak 
Kudeatzeko Bulegoa eta Ondare Zerbitzua.

B.1. ZERGAK KUDEATZEKO BULEGOA

B.1.1. ZERGAK KUDEATZEKO BULEGOAREN BETEKIZUNAK.

 

Hona hemen laburbilduta Zergak Kudeatzeko Bulegoaren betekizunak:

-Udalerriko zergapekoei dagokien informazioa eta Zerga Erroldak eguneratuta edukitzea.
-Zerga desberdinen Kitapena egitea, une bakoitzean indarrean dauden zerga onurak eta salbuespenak 
aplikatuz, eta zergen eta tasen kobrantza erroldak prestatzea.
-Bere eskumeneko alorretan aurkezten diren erreklamazioen informazioa.
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Aipaturiko eginkizun horiek aurrera eramateko, honako zeregin hauek burutzeko ardura du Zergak 
Kudeatzeko Bulegoak:

.- TMIZ, OHZ Hirikoa eta Landakoa, JEZ, Pasabide, Kutxazain Automatiko eta baratzeen erroldak prestatu 
eta kobratzeko jarriko ditu.
.- Haur Eskolako, Zaharren Egoitzako, Etxebizitza-Egoitzetako, Eguneko Zentroko, Etxeko Laguntzako eta 
San Juan-Etxeandia aparkalekuko kontzesioen hileko erroldak prestatu eta kobratzeko jarriko ditu.  
.- Kirol instalazioen hiruhileko erroldak eta Urdanibiako Azokako bi hileko erroldak prestatu eta kobratzeko 
jarriko ditu.
.- Hiri Lurren Balio Handitzearen gaineko Zergaren kitapena. Kobrantzaren jakinarazpena eta kudeaketa 
borondatezko epean. 
.- Hirigintza Arloak emandako lizentziei dagozkien Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zergaren 
kitapena.
.- Beste zenbait Tasaren kitapena (jabari publikoaren okupazioa, taxiak …)
.- Zergapekoen banku helbideratze eskaeren eta helbide fiskalen alten eta aldaketen kudeaketa.
.- OHZ eta TMIZ erroldak eguneratuta edukiko ditu, eta haien aldaketak berekin daraman dokumentazioa 
Katastrora bidaliko du.
.- Zerga onurak eskatzeko espedienteen tramitazioa.
.- Espedienteak irekiko ditu, txostenak egingo ditu bidegabeko sarreren erreklamazio eta eskaera 
espedienteetan, eta haien ebazpenaren eta jakinarazpenen administrazio tramitazioaz arduratuko da.
.- TMIZren zati proportzionalaren itzulerak tramitatuko ditu. 
.- Foru Ogasunetik bidalitako OHZ eta EJZ zergekin loturiko itzulerak edo kitapenak tramitatuko ditu.
.- Eskrituren eta bestelako dokumentuen harrera, beharreko zergak Kitatzeko edo Foru Ogasunera 
bidaltzeko.
.- Irungo Udaleko gainerako zerbitzuen kontsultei arreta emango die.
.- Herritarren kontsultei arreta emango die erakusmahaian, posta elektronikoz eta telefonoz.  

B.1.2. BULEGOAREN MUGARRIAK 2017KO EKITALDIAN

 Hiri Lurren Balioa Handitzearen gaineko Zergaren erregulazio aldaketa.

Auzitegi Konstituzionalaren 2017ko otsailaren 16ko epaiak konstituzio kontrako eta deusez 
deklaratu zituen Gipuzkoako Lurralde Historikoko hiri lurren balio handitzearen gaineko Zergaren 
4.1, 4.2.a) artikuluak, balio handitzerik ez zegoen egoerak zergapean jartzen zituzten heinean. Epai 
horren berri izatean zerga horren kitapenak gelditzea erabaki zen Foru Aldundiak araudi berria 
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egiten zuen bitartean arestian aipaturiko epai horretara egokituta. Horren ondorioz, hilabete eta 
erdian geldirik egon dira zerga horren kitapenak.

Martxoaren 31n argitaratu zen GAOn 2/2007 Araua-Foru Dekretua, Hiri Lurren Balio Handitzearen 
gaineko Zerga aldatzen duena, eta hark esaten du zergaren kitapena egin aurretik egiaztatu behar 
dela eskualdatzearen ondorioz adierazitako lurren balio handitzea izan den. Erregulazio berri horrek 
eskubidearen eskuratze balioa eskualdatze balioarekin alderatzera behartzen du, eta katastroko 
balioa ezin da sortzapen datan automatikoki aplikatu orain arte egiten zen bezala. Horrek zaildu 
egiten du, eta baita moteldu ere, kitapenen kudeaketa. Horrenbestez, espediente kopuru txikiagoa 
kitatzeko, denbora gehiago eskaini behar zaio haietako bakoitzari. 
2017. urtean zehar tramitatutako eskrituretatik, egiaztatu da % 17,5ek ez dutela balio handitzerik 
izan eskualdatzean, eta horrenbestez, ez dute zerga horren kitapenik sortu.

Erregulazio berri horrek, oro har, konplexutasun handiagoa erantsi dio HLBHZren kitapenari; izan 
ere, zehaztu behar izan da (eta oraindik zehazten ari da) jarduera batzuetan nola egiaztatu balio 
handitzerik dagoen. 

 Zerga batzuen kuotetan hobari berriak aplikatzea.

Irungo Udalak 2016ko urriaren 26an egindako osoko bilkuran erabaki zuen, besteak beste, 
Ordenantza Fiskal batzuk edo/eta zergak arautzen dituzten eranskinetako batzuk aldatzea, 2017ko 
urtarrilaren 1etik aurrera izanik ondorioak. Erabaki horren arabera beste 2 hobari sartu dira Trakzio 
Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergan eta Hiri Lurren Balioa Handitzearen gaineko Zergan:

- Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga:

5 plaza edo gehiagoko auto pribatu baten zergaren kuotaren % 45eko hobaria onartu da, haren 
titularitatea familiako kideren batek duenean, baldin eta indarrean dagoen legeriaren arabera 
familia ugaria bada, eta ibilgailuak 16 zaldi fiskal baino potentzia fiskal txikiagoa badu.

- Hiri Lurren Balioa Handitzearen gaineko Zerga:

Lurrak eskualdatzean eta jabaria mugatuz irabazteko xedearekin ondasunen gaineko eskubide 
errealak eskualdatzea edo eratzea heriotzaren ondorioz egitean, kuota osoaren % 50eko hobaria 
edukiko dute  ondorengoek  nahiz adoptatuek, ezkontideek edo izatezko bikoteek, eta arbasoek 
eta adoptatzaileek, oinordekoak egiaztatzen baldin badu eskualdatutako ondasunaren edo 
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eskubidearen (eratxikiak barne) eskualdatze hori egin aurreko 24 hilabeteko epean gutxienez 12 
hilabetez bere ohiko etxebizitza izan dela. 
Harrera bikaina izan du bi hobari horietan lehenengoak. 2017ko TMIZ zerga kobratzeko erroldan 
jada 115 errezibo izan ziren hobari horrekin. Guztira, 2017. urtean zehar, hobari hori aplikatzeko 
250 eskaeratik gora jaso dira.

Bigarren hobariari dagokionean, 4 eskaera jaso eta tramitatu ziren.

 Antolakuntzaren eta aplikazio berrien esparruko mugarriak.

2017ko ekainaren 1etik aurrera Espediente elektronikoa ezarri zen Hiri Bultzada, Ekonomia eta 
Ogasun Arloan, eta horrenbestez, Zergak Kudeatzeko Bulegoan. Sarrera dokumentu guztiak jada 
eskaneatuta iristen zaizkigu, eta horri esker, denbora asko aurrezten da, eta lekualdatzeak azkarrago 
egiten dira. Paperean ez da ezer sartzen, eta sarrerak elektronikoki kudeatzen dira (erregistroan 
paperean ematen diren dokumentuak izan ezik). Jada ez da beharrezkoa espedienteak paperean 
gordetzea, eta horrenbestez, artxibatzeko leku txikiagoa behar dugu bulegoan eta kontsumituriko 
paper kopurua ere murriztu egiten da.
2017ko urtarrilaz geroztik, gainera, Helbideratzeen aplikazioa (udal informatika zerbitzuaren 
garapen informatikoa) erabiltzen hasi gara, eta horrenbestez, jada ez da eskaerarik jasotzen 
paperean, baizik eta egunero aplikazioa kontsultatu behar da (HAZek, Diru Bilketa arloak, edo C60 
zintak kargatuta elikatzen da) eta kontuak zerga unitateetara pasa.

Uztailean beste aplikazio bat egin zen (udal informatika zerbitzuaren garapen informatikoa), eta 
hartan elikatzen dira zatikatzeko eskatu diren Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren erreziboak 
titular desberdinen artean. OHZren kitapen horiek ez dira erroldarekin iristen, baizik eta kitapen gisa 
iristen dira hilabete bat geroago gutxi gorabehera, eta ezin dira errezibo gisa tratatu, eta horrenbestez 
ezin dute elkartutako kontu bat izan. Diru bilketa zerbitzuak kitapen horien helbideratze kontuak 
banan-banan sartu behar izaten zituen eskuz. 558 errezibo izan dira 2017. urtean. Zergen Kudeaketa 
arlotik mantentzen duten aplikazio horrekin Diru bilketa zerbitzuak ez du kontu horiek eskuz 
sartzeko beharrik. 

B.1.3. ZERGA ERROLDAK ETA KITAPENAK PRESTATU ETA KOBRATZEKO JARTZEA.

2017. urtean zehar prestatu eta kobratzeko jarritako kobrantza erroldak aurkezten dira ondoren, eta 
baita Zergak Kudeatzeko Bulegoak egindako zergen kitapenak ere.
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TASENGATIK BILDUTAKO ERROLDAK ETA ZENBATEKOAK

ERROLDAK Erreziboen edo 
Kitapenen kopurua

Errolda kop. 
urtean

Zenbatekoa 
eurotan

Hiriko OHZren errolda 45.525 1 10.991.737

Landako OHZren errolda 511 1 18.303

Zatikatutako OHZ kitapenak 558 1 31.700

TMIZren errolda 41.052 1 4.059.180

EJZren errolda 1.082 1 1.350.725

Pasabideen errolda 1.000 1 262.817

EIOZren kitapenak (zerga eta Tasak)* 1.360 espediente - 1.378.359

HLBHZren kitapenak 1500 espediente - 829.550

Kutxazain Automatikoen errolda 17 1 7.189

Haurtzaindegi eta otorduen errolda 60-70 12 57.562

Zaharren Egoitzen erroldak 70 12 678.097

Etxebizitza-egoitzen erroldak 5 12 32.299

Etxeko Laguntza eta otorduen erroldak 184 12 389.813

Eguneko Zentroen erroldak 15 12 64.840

Azoken erroldak 70 5 57.409

Baratzeen erroldak 70 1 2.696

San Juan plazako aparkaleku Bonoen 
errolda

60 8 17.240

Aparkaleku kontzesioen errolda 40-50 12 26.814

Kirol instalazioen errolda 11 4 20.000

Jabariaren Okupaziotik etorritako sarrerak 200 espediente - 110.200

Foru Ogasunaren OHZ eta EJZren hileko 
kitapenak

aldakorra 12 255.624

GUZTIRA 20.642.154

B.1.4. ESPEDIENTE KUDEATZAILEAREN BIDEZ TRAMITATUTAKO ESPEDIENTEAK ETA 
ERROLDEN MANTENTZEA.

Zergak Kudeatzeko Bulegoaren betekizunei eta eginkizunei buruzko atalean adierazi den bezala, haren 
egitekoak dira honako hauek: zerga kitapenak egitea, haietan zerga onurak aplikatzea, erreklamazio kasuen 
txostenak egitea, zergapekoei dagozkien datuak eguneratuta edukitzea, banku helbideratzeak eta beste…
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Espediente horietako batzuk espedienteak kudeatzeko aplikazioaren bidez tramitatzen dira. Honekin batera 
doan taulan ikus daiteke espediente mota desberdinen bilakaera. Ikusten da, oro har, espediente kopurua 
berdintsua dela eta alde handirik ez dagoela, BONI eta INDB espedienteetan izan ezik, horiek nabarmen 
gora egin baitute aurreko urteekin alderatzen baditugu.

ESPEDIENTEAK 2014 2015 2016 2017

BONI (Hobariak) 95 95 135 443
EXEN (Salbuespenak) 76 65 55 77
INDB (Bidegabeko sarrerak) 108 61 59 182
REEM (Bide betearazleko 
baliabideak)

36 13 7 5

RELI (Borondatezko 
baliabideak)

25 25 16 25

DEVV (Itzulerak) 524 514 573 466
TAPR (zergen onarpena 
/aldaketa) 10 12 10 18
APFA* 444 458 465 3
CORH 67 75 114 34
GAINBALIOAK ** 1.936 1.835 1.687 1.200

GUZTIRA 2.800 2.608     2.532     2.698

*Espediente kopurua nabarmen jaitsi da 2016ko urriaren 26ko osoko bilkuran onartutako Zergak eta zuzenbide 
publikoko bestelako diru sarrerak Biltzeko Ordenantza berriaren ondorioz. Ordenantza berri horrek bi berrikuntza sartu 
ditu ordainketen zatikatzearekin eta geroratzearekin loturik:
 -Zatikatzeak eta geroratzeak onartzeko prozedura laburraren ezarpena (HAZen tramitatzen da).
-40.00,00.-€-tik beherako geroratze eta zatikatze eskaerak erabakitzeko eskumena Udal Diruzaintzaren esku utzi izatea.
**Koadro honetan jaso badira ere, ez dira espedienteen kudeatzailearen bidez tramitatzen.

INDB espedienteen kopurua hiri lurren balio handitzearen gaineko Zergaren kuotak itzultzeko eskaerengatik 
handitu da nagusiki, lehen aipaturiko Auzitegi Konstituzionalaren erabakiaren ondoren. Guztira 85 
erreklamazio jaso dira kontzeptu horregatik. BONI espedienteen gehikuntzaren arrazoi nagusia izan da 
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren hobari berria, lehen ere aipatu duguna.

Gainbalioen espedienteen kasuan, espediente kopurua ez dator bat emandako eskriturekin, baizik eta urtean 
zehar tramitatu ahal izan diren espedienteekin.  

ERROLDEN MANTENTZEA

TRAMITATUTAKO ESKARI 
KOPURUA 2014 2015 2016 2017

Helbide Fiskal aldaketak (familiak) 1.197 1.016 1.242 1.212
Banku helbideratzeak 8.708 10.206 8.326 8.420
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Ibilgailuen altak eta bajak 14.217 14.250 14.744 14.679

B.2. ONDARE ZERBITZUA

B.2.1. ONDARE ZERBITZUAREN BETEKIZUNAK

Hona hemen laburbilduta Ondare Zerbitzuaren betekizunak:

- Ondasunen Udal Inbentarioa mantentzea, eta baita udal lokalen errolda espezifikoa ere. 

- Ondasun higiezinen gaineko aseguruen kontratazioa mantentzea, Konpainia aseguratzaileari ezbeharren 

berri emanez. 

- Instituzioaren Erantzukizunaren jarraipena eta kudeaketa.

 - Eskrituren sinatzea, haiek zergapetzen dituzten zergen kitapena tramitatu eta mantentzea eta Jabetza 

Erregistroan inskribatzea. 

- Udalaren ondasun higiezinen formalizazio juridikoa zuzena izan dadin arduratzea.

Aipaturiko eginkizun horiek aurrera eramateko, honako zeregin hauek burutzeko ardura du Ondare 
Zerbitzuak:

.- Ondasunen eta eskubideen udal Inbentarioa mantendu behar du eta inbentarioa zuzentzeko espedientea 
tramitatu behar du. Jabari publikoari buruzko azterketa mantendu.
.- Udalaren ondare aseguruen (Erantzukizun zibila- Kalteak ondasunetan – Ekipo elektronikoak, eta 
Ibilgailuak) kontratazio espedienteak tramitatu behar ditu, eta udal ondarearen segurtatzearen kontrola 
aurrera eraman (alten, bajen, aldaketen eta abarren berri eman).
.- Udal zerbitzuetatik eta kanpotik planteatutako ondare egoerei buruzko kontsultekin loturiko azterketak eta 
txostenak egingo ditu.
.- Erosketen, besterentzeen eta ondasun higiezinen gaineko gainerako eragiketen formalizazioa tramitatuko 
du.
.- Higiezinen alorreko eragiketen inskripzioak tramitatuko ditu Jabetza Erregistroan.
.- Jabetza horizontalaren erregimenean eratutako higiezinetan dauden udal jabetzekin loturiko kontuak 
tramitatuko ditu (kuotak, ekarpen bereziak eta abar).
.- Higiezinen alokairu kontratu berriak berrikusiko ditu, onartu aurretik, eta errenten berrikuspenak eta 
alokairuekin loturiko bestelako espedienteak tramitatu.
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.- Udal higiezinen erabileraren zesio espedienteak eta amaierakoak tramitatuko ditu, Gizarte Ongizate 
Arloak kudeatutako larrialdietako jardueretatik etorritakoak izan ezik, eta erabilera edo zerbitzu publiko 
batekin loturik ez dauden udal etxebizitzen eta lokalen errolda eguneratua edukiko du.
.- Ondasun higiezinak besterentzeko eta kontzesio administratiboak esleitzeko espedienteak tramitatuko ditu.
.- Udal ondarearekin loturiko bestelako espedienteak, noizean behin sortzen direnak, tramitatuko ditu: 
artelanen erosketa, zaharberritzea eta maileguan ematea; ondasun higigarrien (ekipo informatikoak) zesioa 
eta abar. 

B.2.2. ONDASUNEN ETA ESKUBIDEEN INBENTARIOA

2016. urteari dagokion Irungo Udalaren ondasunen eta eskubideen Inbentarioa zuzentzeko espedientea urte 

hasieran egin zen eta 2017ko otsailaren 22an egindako osoko bilkuran onartu zen. 2016ko urtarrilaren 1etik 

abenduaren 31 arteko epeari zegozkion aldaketa guztiak jaso ziren espediente horretan.

Ondare Zerbitzuak badu aplikazio informatiko bat ondarea kudeatzeko eta inbentarioa egiteko. Inbentarioan 
izandako altak, bajak, aldaketak eta abar aplikazio horretan sartu behar dituzte Zerbitzuko administrazio 
langileek. Hainbat arrazoirengatik, aplikazioa mantentzeko lan hori oso atzeratua zegoen, eta horregatik, 
2017. urtean laguntza teknikoa kontratatu zen inbentarioa kudeatzeko Programan 2011 – 2016 ekitaldietako 
(biak barne) ondasunen eta eskubideen udal Inbentarioko zuzenketei zegozkien datuak eguneratzeko. 
Horrenbestez, egia esan eguneratua dago aplikazio informatikoa.

B.2.3. ONDARE ASEGURUAK

2013. urtean esleitutako ondare aseguruen kontratazioak 2017ko apirilaren 30ean bukatzen zuen bere 

indarraldia, eta horregatik, aseguru horiek kontratatzeko espedientearen tramitazioari ekin zitzaion, 

2016ZAPB0007 espedientea.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko apirilaren 5ean egindako bileran onartu zuen Udalaren ondare Aseguruen 

prozedura harmonizatu irekiaren bidezko kontratazioa, eta baita baldintza ekonomiko-administratiboen eta 

teknikoen pleguak ere. Prozeduraren tramitazioaren ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko abuztuaren 

30ean egindako bileran hartutako erabakiaren bidez onartu zen Udalaren ondare aseguruak Mapfre España-

Compañía de seguros y reaseguros .S.A. enpresari esleitzea, 2 urteko gauzatze epearekin, 2017ko urriaren 

1etik 2019ko irailaren 30era, urtez urte gehienez bi luzapen egiteko aukerarekin, eta honako zenbateko 

hauen arabera:

I. sorta (Erantzukizun Zibila-Kalteak ondasunetan-Ekipo elektronikoak): 146.526,20.-€

II. sorta (Ibilgailuak): 19.706,20.-€
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2016ZAPB0007 espedientearen tramitazioak 2016ko azarotik 2017ko abuztua bitarte iraun zuenez, ondare 

aseguruen kontratazioaren luzapen espedientea tramitatu behar izan zen 2017ko maiatzaren 1etik irailaren 

30 bitarte, 2017ZZAA0005 espedientea; Alkatetzak 2017ko apirilaren 19an emandako 597 zenbakidun 

Ebazpenaren bidez erabaki zen espediente hura.

B.2.4 ONDASUN HIGIEZINAK BESTERENTZEKO ETA KONTZESIO ADMINISTRATIBOAK 

ESLEITZEKO ESPEDIENTEAK.

 Ondasun higiezinak besterentzea.

2017. urtean zehar udalaren jabetzako orubeak besterentzeko bi espediente onartu ziren, honako hauek 

zehatz esateko:

.- 'Antton-Ttipi esparruko 8.2.01-A sektoreko Plan Partzialeko Ernaute-Berri JUko 2-A eta 4 lursailak, 

2017ZZAA0001 espedientea.

.- 1.1.02.1 "Araso-Iparraldea" esparruko 1.TC lursaila, 2016ZZAA0023 espedientea. Lursailaren 

% 58,4073ren jabea zen Udala eta Sprilur S.A. zen gainerakoaren jabea, % 41,5917, eta hark Udalaren esku 

utzi zuen bere zatia besterentzeko kudeaketa lana.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko martxoaren 29an egindako bileran onartu zituen Ernaute-Berrin dauden 

lursailak lehiaketa publikoaren bidez besterentzeko deialdia eta aipaturiko kontratazioa arautzen duen 

baldintza ekonomiko-administratiboen Plegua. Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko ekainaren 14an hartutako 

erabakiaren bidez aipaturiko esleitze prozedura hori bete gabe gelditu zen eskaintzarik ez egin izanagatik.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko apirilaren 21ean egindako bileran onartu zituen Araso-Iparraldea 

esparruko 1.TC lursaila besterentzeko deialdia eta aipaturiko kontratazioa arautzen duen baldintza 

ekonomiko-administratiboen Plegua. Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko abuztuaren 30ean hartutako 

erabakiaren bidez erabaki zen lursaila besterentzea, 1.710.395,50.-€-tan guztira (BEZa barne). Udalaren 

jabetzako % 58,4073ri dagokion prezioa 825.616,39.-€ dira (BEZik gabe).
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 Lursailen zorua besterentzea, haien azalera eskubidea besterendua izan zen babes publikoko 

etxebizitzak eraikitzeko.

Babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko zenbait lursailen lurzoruaren jabea da Irungo Udala. Lursail horien 

azalera eskubidea "Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa-IRUNVI S.A.ri" laga zion, eta erakunde horrek, 

era berean, sustatzaile pribatuei besterendu zien azalera eskubide hori. Sustatzaile horiek sustatu eta eraiki 

dituzte sorturiko etxebizitzak beren garageekin eta eratxikiekin eta partikularrei besterendu dizkiete. 

Partikular horiek azalera eskubidearekin erosi dituzte etxebizitza horiek 75 urterako. 2011. urtetik aurrera 

lurzorua zuzenean eta kostubidez besterentzen ari zaie etxebizitzen titularrei azalera eskubidearekin. Horri 

dagokionean, 2017. urtean 8 besterentze espediente tramitatu dira eta horien bidez zuzenean eta kostubidez 

besterendu da 7.2.02 ALZUKAITZ esparruko C lursaileko lurzoruaren % 1,10.  

 San Juan-Etxeandiako egoiliarren aparkalekuan kontzesio administratiboak esleitzea.

5.3.11 San Juan-Etxeandia esparruko zorupean dagoen ekipamendu eta garaje eraikinaren jabea da Irungo 
Udala. Eraikin horretako hirugarren solairua egoiliarrentzako aparkalekua da kontzesio administratiboaren 
erregimenean. 2015. urtean, kontzesio administratibo horiek arautzeko beste Plegu bat onartu zen, eta 4 
denbora aukera jasotzen zituen hark: 3-10-25 edo 75 urte, kostua zatika ordaintzeko edo epe bakar batean 
ordaintzeko aukera emanez, 75 urterako kontzesioetan izan ezik, horiek ordaintzeko epe bakarra baitute. Era 
berean, aipaturiko Plegu horretan adierazten zen Udalak, plaza libreak dauden bitartean eta 2019ko 
apirilaren 30 arte, pleguan finkatutako baldintzak betetzen zituzten interesdunei hutsik zeuden plazen jabari 
emakida egiten jarraituko zuela.

Horri dagokionean, 2017. urtean zehar, 20 plaza esleitu dira, honako banakatze honen arabera:

 3 urteko eperako: 13 plaza.

 10 urteko eperako: 4 plaza.

 25 urteko eperako: 3 plaza.

B.2.5 LOKALAK PREKARIOAN ERABILTZEKO LAGAPEN ESPEDIENTEAK.

Ondare Zerbitzua arduratzen da udal higiezinak erabiltzeko lagapen espedienteen eta haiekin loturiko 
luzapenenen, erabilera baliogabetzeen eta abarren tramitazioaz. Txosten hau egin den unean, hiriko hainbat 
lekutan dauden lokalen erabilera emana du Irungo Udalak, honako hauei, hain zuzen ere:
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- Irungo 18 Auzo elkarteri eta Oiasso 2000 Federazioari.

- Kultur arloko 20 Elkarteri.

- Laguntza arloko 10 elkarteri. 

- 5 kirol elkarteri. 

- Gizarte arloko 7 erakunderi. 

- Animaliak defendatzen dituzten 2 erakunderi. 

Leandro Aguirretxe plazan dagaen Palmera-Montero Guneko Zentro Zibikoko “Elkarteen hotelaren” 

barneko espazioak egokitu behar zirela eta, 2016. urte amaieran erabilera lagatzeko 11 hitzarmen 

formalizatu ziren. Horri esker, 2017. urtean, lekuz aldatutako erakundeek libre utzi dituzten espazioen 

erabilera lagatzeko 3 hitzarmen formalizatu dira beste elkarte batzuekin. Horrez gain, zeramika tailer gisa 

erabilitako eraikineko tarteko solairuan dagoen lokala egokitu ondoren, espazio hori erabiltzeko beste 

hitzarmen bat formalizatu da.

B.2.6 BESTELAKO ESPEDIENTEAK.

 Pinudi-Mendelu Eskolaurreari irakaskuntzarako zerbitzu publikoaren xedea kentzea.

Alkatetzak 2017ko maiatzaren 9an emandako 727 zenbakidun Ebazpenaren bidez, erabaki zen Lesaka 
kaleko 1. zenbakian dagoen “Pinudi-Mendelu Eskolaurre” gisa ezaguturiko udalaren jabetzako eraikinari 
irakaskuntzarako zerbitzu publikoaren xedea kentzeko espedientea hastea, eta Hezkuntza Sailari aldez 
aurretik baimena eskatzea xede hori kentzeko. Baimen hori 2017ko uztailaren 26an eman zen Hezkuntza 
Sailburuaren Aginduaren bidez.
Azkenik, Irungo Udalak 2017ko irailaren 27an egindako osoko bilkuran hasieran onartu zuen Lesaka kaleko 
1. zenbakian dagoen “Pinudi-Mendelu Eskolaurre” gisa ezaguturiko udalaren jabetzako eraikinari 
irakaskuntzarako zerbitzu publikoaren xedea kentzea, eta jabari publikoko-zerbitzu publikoko ondasuna 
izatetik ondare ondasun izatera pasa da. Erabaki horren berri eman ondoren ez zen inolako alegaziorik 
aurkeztu, eta horrenbestez, irmo bilakatu zen. 
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 "SEPULVEDAKO EMAKUMEAK" obra MAPFRE Fundazioari uztea

Alkatetzak 2017ko abuztuaren 2an emandako 727 zenbakidun Ebazpenaren bidez, erabaki zen Ignacio 
Zuloaga Zabaleta margolariaren “SEPULVEDAKO EMAKUMEAK” koadroa MAPFRE Fundazioko 
Kultura Arloari uztea denboraldi baterako, Fundazio horrek Madrilgo Recoletos pasealekuan duen egoitzan 
2017ko irailaren 28tik 2018ko urtarrilaren 7ra arte egin zen "Zuloaga en el Paris de la Belle Époque" 
erakusketarako.

 Desjabetzea Plaiaundiren atzealdeko "Txingudi-Bidasoa  Kontserbazio Bereziko Eremuan"

2017. urtean zehar, Plaiaundiren atzealdeko "Txingudi-Bidasoa Kontserbazio Bereziko Eremuan" dauden 
udal lurren desjabetzea kudeatu du Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailak (2017ko maiatzaren 11ko 89 zenbakidun EHAA).

C.- DIRUZAINTZA ETA DIRU BILKETA.

Hona hemen laburbilduta Diruzaintza eta Diru Bilketa Zerbitzuaren betekizunak:

- Diruzaintzako aurreikuspen planak prestatu eta mantentzea. 

- Udalaren jarduera ekonomikotik etorritako kobrantzak eta ordainketak egitea. 

- Banku kontuak, balioak eta gordailuak kontrolatzea. 

- Diru bilketa mailak optimizatzea.

- Eskubideen bilketa prozeduraren kudeaketa integrala. 

C.1 DIRUZAINTZA

Diruzaintza zerbitzuaren betekizunen barnean, honako eragiketa/espediente hauek tramitatu dira:

Banku transferentzia kolektiboen gutxi gorabeherako kopurua: 93, eta haietan 13.000 K/K inguru izan ziren 
onuradun.

Banakako banku transferentzien gutxi gorabeherako kopurua: 385
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Ordainketa aginduen kopurua: 10.507

Sarrera aginduen kopurua: 2.125

Ordainketa berezien aginduen kopurua: 376

Sarrera berezien aginduen kopurua: 522

Sarrera moduen kopurua: 2.006

Ordainketa moduen kopurua: 488

Transferentzia moduen kopurua: 59

Kontabilitate eragiketen kopurua: 65

Onartutako abalen kopurua: 82

Itzulitako abalen kopurua: 70

C.2 DIRU BILKETA

Irungo Udalak 2016ko urriaren 26ko osoko bilkuran onartu zuen eta 2017ko urtarrilaren 2ko 1 zenbakidun 

GAOn argitaratu zen zergak eta zuzenbide publikoko bestelako diru sarrerak Biltzeko Ordenantzak bi 

berrikuntza jasotzen ditu, eta horiek eragina izan dute ordainketen zatikatzeak eta geroratzeak onartzeko 

prozeduretan. Hauek dira berrikuntza horiek:

.- Zatikatzeak eta geroratzeak onartzeko prozedura laburraren ezarpena, eta

- 4.000,00.-€-tik beherako geroratze eta zatikatze eskaerak erabakitzeko eskumena Udal Diruzaintzaren esku 

uztea.

Diru bilketa zerbitzuaren betekizunen barnean, honako eragiketa/espediente hauek tramitatu dira:

Bidalitako premiamendu probidentzien kopurua: 6.500 

Irekitako espedienteen kopurua: 1.600 

Amaitutako espedienteen kopurua kobratu izanagatik: 1.200

Amaitutako espedienteen kopurua kobraezinak izateagatik: 0 (2018. urte honetarako prestatzen).

Eskatutako eta emandako zatikatze LABURTUAK: 295
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Eskatutako eta emandako zatikatze eta geroratze ARRUNTAK (<4.000,00.-€): 197

Ez betetzeagatik ezeztatutako zatikatze kopurua: 50  

Ez betetzeagatik ezeztatutako geroratze kopurua: 0 

Zordunen K/Kak bahitzeko ahalegin kopurua: 12.000

Zordunen soldatak bahitzeko bidalketa kopurua: 1.000  
  
Aginduz BALIOGABETUTAKO ERREZIBOEN kopurua: 605

Kobrantza errolda nagusien helbideratzeen eta bilketaren ehunekoei buruzko datuak azalduko ditugu 
ondoren:

ERREZIBOAK 
GUZTIRA HELBIDERATUAK

HELBIDERATUEN 
% ITZULIAK

ITZULITAKOE
N %

HIRIKO OHZ 2017 50.479 42.299 83,8 1.311 3,1
LANDAKO OHZ 2017 517 436 84,33 20 4,59
TMIZ 2017 44.031 25.990 59,03 1.172 4,51
PASABIDEAK 2017 1.012 891 88,04 20 2,24
APARKALEKUAK 2017 434 434 100 5 1,15
EGUNEKO ZENTROA 
2017 181 181 100 5 2,76
OTORDUAK 2017 1.329 1.328 99,92 35 2,64
EGOITZA 2017 820 815 99,39 10 1,23
ETXEBIZITZA EGOITZA 62 50 80,65 11 22
ETXEKO LAGUNTZA 2.214 2.206 99,64 77 3,49
HAUR ESK. OTORDUAK 521 508 97,5 45 8,86
HAUR ESKOLA 2017 814 779 95,7 89 11,42
AZOKA 2017 347 224 64,55 20 8,93

 
D.- EKONOMIA SUSTATZEKO ZERBITZUA.

Hona hemen laburbilduta Ekonomia Sustatzeko Zerbitzuaren betekizunak:

- Adituekin harremanetan egotea eta hiriko merkataritza, ostalaritza eta turismo jarduera indartzen 

lagunduko duten eragile ekonomikoekiko harremanak bultzatzea. 

- Marketineko eta hiria sustatzeko funtsezko elementuei buruz gogoeta egitea, esparru ekonomiko 

horietako jarduera hobetzen eta berregituratzen laguntzeko. 
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- Bidasoa Bizirik, S.A.rekin koordinatuta, tokiko ekonomia sustatzeko eta dinamizatzeko politikak 

bultzatzea, merkataritzari, turismo sektoreari eta ostalaritzari arreta berezia  emanez.

- Irungo Udalak sustapen ekonomikoaren, merkataritzaren eta ekintzailetzaren alorretan onartutako diru 

laguntzak emateko espedienteen Deialdiak eta tramitazioa onartzea. 

2015-2019 gobernu programan jasotako eta Arlo honek aurrera eraman beharreko lan ildoen artean 
aipatzekoak dira: merkataritza eta zerbitzuen sektoreak indartzea; “Irun-Ekintzan – Irungo garapen 
ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko ituna” bultzatzea; Irun On Komunitatea sortzea; hirian enplegua sor 
dadin laguntzea; saltoki berriak ireki eta daudenak hobetu daitezen bultzatzeko laguntza ematea eta 
Merkataritza Mahaia sortzea. 

Lan ildo horietatik etorritako proiektuak eta jarduerak aurrera eramateko, Hiri Bultzada, Ekonomia eta 

Ogasun Arloak baliabide tekniko egokiak behar ditu, eta Arloak ez du horrelakorik, eta beste udal arloetan 

ere ez dago horretarako baliabiderik. Hori zela eta, 2017. urtean ondoko Kudeaketa Agindu hauek 

formalizatu ziren Bidasoako Garapen Agentzia S.A.rekin (ADEBISA); erakunde hori Udalaren baliabide 

propioa da eta langile espezializatuak ditu merkataritzaren eta sustapen ekonomikoaren alorretan:

-Ekonomia Sustatzeko ekintzei laguntzeko kudeaketa agindua (2016CORJ0021).

-Ekonomia, Turismoa eta Enplegua sustatzeko hainbat jarduera kudeatzeko agindua (2016CORJ0022).

-2017ko Merkataritza sustatzeko kanpaina kudeatzeko agindua (2017CORJ0003).

-Ibilbide Paregabeak 2017 proiektuko ekintzak kudeatzeko agindua (EFA 027/2015 82017CORJ0004).

-Gaztebilan Proiektua garatzeko kudeaketa agindua, POEJ 2017 (2017CORJ0009).

-"Irun-Erromatar hirien sarearen turismo bultzada", "Ekintzailearentzako tresnen hobekuntza", eta "Enpresa 

lehiakortasuna bultzatzea" (2017CORJ0010).

D.1. EKONOMIAREN SUSTAPENA ETA EKINTZAILETZA

D.1.1.  GEURE EKITALDIAK

 IRUN EKINTZAN SARIA ENPRESEN BERRIKUNTZARI SARIEN IV. EDIZIOA 
 
-20 langiletik gorako enpresa berritzailea kategoria: PORTABASK SL

-20 langiletik beherako enpresa berritzailea kategoria: LUMASUITE SL eta CORSAM INNOVA SL.
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-Zerbitzu enpresa berritzailea kategoria: ASOCIACION DE ACTIVIDADES INFANTILES TXIKIS DEL 
BIDASOA

-Ideia ekintzailea kategoria: ASOCIACIÓN JUNIOR EMPRESA DROPS

Sariak banatzeko ekitaldia Ficoban egin zen martxoaren 30ean.

 IRUN OPEN INNOVATION

Irun Open Innovation 2017 berrikuntza irekiko jardunaldia FICOBAko instalazioetan egin zen 2017ko 
irailaren 19an eta guztira 58 lagunek hartu zuten hartan parte.

Hauxe izan zen Irun Open Innovation ekitaldiaren programa:

Berrikuntza Irekiko Jardunaldiaren inaugurazioa
 José Antonio Santano, Irungo Alkatea
 Txema Villate, Lehendakaritzako Zuzendari Albokoa Innobasquen

Inaugurazio hitzaldia
 Cecilia Tham (Makers of Barcelona enpresaren sortzailea). Hitzaldiaren izena: “Metamorfosiaren 

aroa”.
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1. mahaia: “Kanpo ekarpenak 4.0 Industriarako”.
 Eva Fernández (Bidasoa bizirikeko Zuzendari Nagusia)
 Óscar García (Obe Hettich Taldeko Garapen eta Berrikuntza arduraduna). “Teknologia pertsonen 

zerbitzura”.
 María Teresa Linaza (Vicomtech IK4 enpresako Sustapen eta Garapen Instituzionaleko Zuzendaria). 

“Kontsumo ondasunen industrien eraldakuntza digitala”.
 Diego Badiola (Algon enpresako Zuzendari Nagusia). “4.0 Industria ETEen munduan”.
 David Sánchez, Mondragon Unibertsitateko Ezagutzaren Transferentzia arloko Zuzendaria. “4.0 

Industriarako ekosistemak eta Plataforma”.

2. mahaia: “Eguneroko bizitza aldatzen duten teknologiak”.
 Roberto Gómez de la Iglesia (c2+i/Conexiones improbables enpresako Zuzendaria).
 Paola Tognazzi (Wearable Dynamics enpresaren sortzailea). “Future Skins: objektu erreaktiboak 

3D-an inprimatuak”.
 Manuel Montejo (TECNALIA Salud enpresako Teknologia Zuzendaria). “Neuroingeniaritza burua 

eta gorputza lotzeko zubi gisa”.
 Maider Camarero (Luma Suite, S.L.ko Administratzailea). “Musikarekin toki guztietara”.

 3. mahaia: “Naturak berrikuntza inspiratzen duenean”.
 Gotzon Bernaola (Innobasqueko Gizarte Berrikuntza arloko Zuzendaria).
 Carlos Sáez Comet (Aplikazioen Garapen Gerentea Berry Global enpresan). “Biomimicry Iberia – 

Prestakuntza eta berrikuntza Biomimesiaren bidez”.
 Diego Soroa (CUANTICS CREATIVES LAB enpresako Zuzendaria). “Inspirazio naturaleko 

erakundeak”.
 Aritz Lekuona (Ekonek enpresako Garapen Zuzendaria eta bazkide sortzailea). “Biomaterial batzuen 

ekoizpen eraginkorra eta iraunkorra”
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Amaierako hitzaldia:
 Antoni Gutiérrez-Rubí (komunikazio aholkularia eta kontsultore politikoa).  “Berikuntza: kutxatik 

kanpo pentsatu”.

Irun Open Innovation 2017 Jardunaldiaren amaiera
 Miguel Ángel Páez, Irungo Udaleko Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun Arloko Ordezkaria.

D.1.2. “IRUN EKINTZAN, IRUNGO GARAPEN EKONOMIKOAREN ETA ENPLEGUAREN ALDEKO 

ITUNA”

2017. urtean zehar honako bilera hauek egin dira Irun Ekintzan itunaren jarraipena egiteko:

 TIRUN EKINTZAN BATZAR NAGUSIA.

Otsailaren 15ean egin zen Ficoban. Bi atal nagusitan banatu zen bilera, alde batetik, 2016. urtean zehar 
aurrera eramandako ekintza nagusien errepasoa egin zen, eta bestetik, lan mahaien gogoeta lanen emaitzak 
aurkeztu ziren, eta 2017-2020 urteetarako ekintza nagusiak planteatu ziren.

 KONTSEILU KUDEATZAILEA.

Kontseilu kudeatzailea 2017ko irailaren 12an bildu zen Irungo Udaletxean eta Lanbideren 2016. urterako 
enplegua sustatzeko tokiko ekintzen planaren emaitzak aztertu zituen. Era berean, Lanbideren sustapen 
ekintzetarako tokiko diru laguntzen 2017ko deialdira aurkeztu beharreko proposamena onartu zuen.

 KUALIFIKAZIO ETA LANBIDERATZE BATZORDEA.

Kualifikazio eta lanbideratze batzordea Irun Factoryn bildu zen 2017ko azaroaren 28an. Urtean zehar 
aurrera eramandako ekintzen errepaso laburra eta 2018. urterako proposamena egin ziren. Hala ere, bileraren 
gehiengoa honako hauetan oinarritu zen: hirian dauden baliabideen koordinazioa nola hobetu ikustea 
lanbideratzeari dagokionean, zerbitzuak hedatzea, erabiltzaileak erakartzea…, hauxe da, Irunen dauden 
baliabideen hobekuntzari eta optimizazioari buruz hitz egin zen azken batean.

D.1.3.  2014-2020 URTEETARAKO POCTEFA PROIEKTUAK ETA JARDUERAK
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Irungo Udala diru laguntza baten onuraduna da Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (POCTEFA 2.014-
2.020) (2015GESU0078) Lurralde Lankidetzarako Programaren barnean Ibilbide Paregabeak Proiektua 
gauzatzeko. Proiektu horren xedea da bitartekoak eta ideiak, gaitasunak eta baliabideak elkarren aurrean 
jartzea artearen eta sormenaren inguruan, hiri bakoitzeko espazio publikoa sorkuntza eremu bilaka dadin, 
tokiko ekonomia eta kultur turismoa bultzatuz. Modelizazio, jardunbide egokien eskualdatze, kudeaketa eta 
komunikazio ekintzekin osatzen da proiektua.

Honako hauek dira “IBILBIDE PAREGABEAK” Proiektua osatzen duten erakundeak:

Buruzagia: Mairie de Tournefeuille
Mairie de Foix
Barakaldoko Udala
Irungo Udala
Sant Justeko Udala 
Kreanta Fundazioa

Era berean, Irungo Udala diru laguntza baten onuraduna da Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra 
(POCTEFA 2.014-2.020) (2015GESU0079) Lurralde Lankidetzarako Programaren barnean Connect 
Innovation Bai! Proiektua gauzatzeko. Proiektu horrek planteatzen du Bidasoa Sud Pays Basque lurraldean 
enpresa ehunaren berrikuntza sustatzeko ekintzekin jarraitzea, beste urrats bat eginez jarduera esparrua 
ekintzailetzara eta mugaz gaindiko ekonomia garatzeko motorra diren sektoreetara zabalduz. Modelizazio, 
jardunbide egokien eskualdatze, kudeaketa eta komunikazio ekintzekin osatzen da proiektua.

Hona hemen “CONNECT Innovation bai!” Proiektuaren hautagaitza osatzen duten  erakundeak:

Buruzagia: Bidasoako Garapen Agentzia, S.A.
Irungo Udala
Mondragon Unibertsitatea
Euskal Hirigune Elkargoa
ESTIA
GAIA

D.1.3.1. IBILBIDE PAREGABEAK PROIEKTUA

Ibilbide Paregabeen proiektuaren barnean honako jarduera hauek egin dira 2017. urtean zehar:
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 HIRI SORTZAILEEN NAZIOARTEKO XI. JARDUNALDIAK

Kreanta Hiri Sortzaileen -Ibilbide Paregabeak- IX. Jardunaldiak urriaren 18tik 20ra egin ziren Irunen eta 
topagune bilakatu ziren Ibilbide Paregabeen bazkideen eta Frantzia eta Espainia arteko mugaz gaindiko 
beste erakundeen artean. Prestakuntzarako gune izateaz gainera, Jardunaldiek aukera eman zuten aurrez 
zeuden loturak indartzeko eta lurralde horretako eragileen artean aliantza berriak sortzeko.

Aurten kultur turismoan eta hiri sortzaileetan oinarritu diren Jardunaldi horiek urriaren 18 arratsaldean hasi 
ziren, asteazkenarekin, Palmera Montero zentro zibikoan, Ibilbide Paregabeen hiri bazkideetako ordezkari 
politikoen hitzekin: Irungo alkate José Antonio Santano; Barakaldoko alkate Amaia del Campo; eta Sant 
Just Desvern-eko, Tournefeuille-ko eta Foix-eko zinegotziak; eta baita Kreanta Fundazioko lehendakaria 
ere. Haien ondotik Huffington Post egunkari digitaleko zuzendari Montserrat Domínguez kazetariaren 
hitzaldia etorri zen. Azpimarratu zuen “Arima duten hiriek” eta herritarren iritzia entzuteak berebiziko 
garrantzia dutela kultur turismo iraunkorreko proiektuak nabarmendu nahi baditugu.

Urriaren 19ko jardunaldia FICOBA erakustazokan egin zen prestakuntza programa oso betearekin, hizlarien 
eta parte hartzaileen artean topaketak eta trukeak egiteko aukera emanez. Goizeko lehen zatian, hizlariek 
nazioarte mailan kokatu zituzten kultura eta kultur  turismoa. Honako hauek izan ziren hizlariak:
.-Jordi Pascual, munduko Hirien eta Tokiko Gobernu Batuen erakundeko (CGLU) Kultura batzordeko 
Koordinatzailea. Hark Kulturaren Agenda 21 eta haren Kultura 21 dokumentua nabarmendu zituen kultur 
turismoa aintzat hartzen duten ekintza gisa. 

.- Jordi Tresserras, honek kultur turismoko esperientzia ugari aurkeztu zituen, Turismo Iraunkorraren 
Munduko Kartaren barnean. 

.- François Lajuzan, Tolosa Okzitaniako eta Toulouse Métropoleko Udaleko Kultura arloko Zuzendari 
nagusi albokoa. Bere azalpenean esan zuen turismoak jarduera esparru berriak eskain diezazkiola kulturari 
eta lurraldea eralda dezakeela bertako biztanleen onerako, Nantes, Tournefeuille eta Tolosa Okzitania hirien 
kasuetatik abiatuta, eta baita Montolieu herrixkatik ere. 

.- Damien Silèsek, Montrealeko Berrikuntza auzoko zuzendariak adierazi zuen berrikuntzaren auzo hori, 
Unibertsitateek bultzatuta,  “bizi gune” bilakatu dela, bertan lo egiteko, jateko, lan egiteko...

Goizeko bigarren zatian, hizlarien eztabaidaren ondoren, hiria eraldatzeko proiektuak eta turismoarekin 
duten lotura izan ziren mintzagai. Anatxu Zabalbeascoak (kazetaria eta artearen historialaria) bere “Herritar 
arkitektoa” hitzaldian herritarren bizi kalitatea hobetzen duten arkitektura adibideak nabarmendu zituen eta 
herritarrak guztiak batera aintzat hartzen ez dituzten hirigintza esku hartze handiek dakartzaten arriskuez 
ohartarazi zuen. Bestalde, Irungo alkate Jose Antonio Santanok “ViaIrun” aurreproiektua aurkeztu zuen. 
Erabiltzen ez den trenbide eremuaren zati handi bat hirirako berreskuratzea da haren helburua.
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Hizlariekin hizketaldi pertsonalak izateko tartearekin hasi zen arratsaldea, eta Jardunaldietako parte hartzaile 
askok aprobetxatu zuten aukera hori. Ondoren, Danielle Buys Tournefeuille-ko Udaleko kanpo arazoetako 
zinegotziak, eta Roser Bertran Kreanta Fundazioko lehendakariordeak sakon aurkeztu zuten POCTEFA 
Ibilbide Paregabeak proiektua, Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren laguntza duena. Xehe azaldu 
zituzten orain arte aurrera eraman diren ekintzak.
Ondoren, bildutakoak hiru gunetan banatu ziren, esperientzia paregabeetatik abiatuta hainbat gairen 
inguruan sakontzeko.

Ostiraleko jardunaldia Irun Factoryn egin zen. Bertan, Ibilbide Paregabeen hiri bazkideetako herritarrek, 
hizlariek eta parte hartzaileek ideia jasan parte hartu ahal izan zuten “ViaIrun” proiektuari buruz, hiriko 
trenbide eremuaren zati handi bat berreskuratzeko. Ideia jasa horri esker, barne eta kanpo ikuspegia eskaini 
zitzaion gaitasun handia duen Irungo hiriko etorkizuneko proiektu horri.

 Jardunaldietan 120 lagunek hartu zuten parte: Euskadiko lurraldeetako eta Ibilbide Paregabeen hiri 
bazkideen eragin eremuetako kulturarekin eta turismoarekin loturiko politikariak, administrazioko 
teknikariak, enpresak, herritarren erakundeak, ikasleak…

  

 SORKUNTZA INDUSTRIEN 5. JARDUNALDIA 

Ohi den bezala, Irun Factoryn egin zen 2017ko azaroaren 17an goizez (10:00etatik 14:00etara). Irun 
Faktoryren egoitzan 7 enpresa ekimen bildu ziren, tipologia desberdinekoak, izendatzaile komun batek 
elkartuak: sormenaren eta berrikuntzaren presentzia beren ADNan. Hiru gune nagusitan antolatu zen 
esparrua: standak (esparru osoan sakabanatuak), kafe gunea eta proiekzio aretoa.

Hona hemen parte hartu zuten eta beren esperientziak azaldu zituzten ekimenak:

3R3D TECHNOLOGY MATERIALS
JARDUERA: Fabrikazio gehigarriko teknologia disruptiboko (3D inprimaketa) materialen garapena eta 
fabrikazioa (kontsumigarriak), hasiera batean FDMn (filamentu urtuaren deposizioa) oinarrituta.
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BERRIKUNTZA: 3D inprimaketarako filamentuak sortzea era guztietako materialekin.

BORDERLINE FABRIKA
JARDUERA: Arte eta kultur arlo desberdinetako profesionalei zabaldutako lan guneak, kultur kafetegi bat 
coworking esparru nomada eskaintzen duena eta bizikleten konponketa automatikorako eta bizikletak 
saltzeko eta alokatzeko tailerra.
BERRIKUNTZA: Ekonomia soziala garatzeko kooperatiba bat inplementatzea.

HIRITIK AT
JARDUERA: Berrikuntza sozialerako estrategiak.
BERRIKUNTZA: Ekonomia sozial solidarioaren eraikuntza kolektiborako estrategien garapena.

LA KILOMBERA
JARDUERA: Parrila ibiltaria.
BERRIKUNTZA: Gastronomia esperientzia nomadak sortzea parrila eta sukaldaritza argentinarra 
protagonistatzat hartuta.

MARI MATRAKA
JARDUERA: Emakumeetan eta emakumeen gorputzean inspiratutako ilustrazioa.
BERRIKUNTZA: Emakumearen gorputzaren ilustrazioa estereotipoaren normatik kanpo.

NYMPHALUR
JARDUERA: Mariposario akuaponikoa.
BERRIKUNTZA: Arrainen eta landare espezifiko batzuen hazkuntzan oinarritutako ekosistema sortzea 
tximeletaren bizitzarako.

WOOD & NIKA
JARDUERA: Zurez egindako produktu berrien diseinua eta fabrikazioa.
BERRIKUNTZA: Zurezko produktu berriak egitea kontsumoko objektuen pertsonalizazioarekin loturik, 
deseinuan oinarrituak eta zurez eginak laser teknologiaren bidez eta koloretako CMYK inprimaketarekin.

TAILERRA: GASTROIDEIAK
Jardunaldiko azken ekitaldi gisa “Sorkuntza, abangoardia eta nazioarteko joera gastronomikoak” tailer 
dinamikoa egin zen Gorka Irisarri buru zela, Hondarribiko Gastroideiak gastrotekaren sortzailea  bera.



w w w. i run.o rg

29/81

Jarduera honetan sukaldaritzaren oinarrien, mekanismoen eta sortze prozesuen hastapenak azaldu ziren. 
Ostalaritzari eta sukaldaritzari aplikaturiko abangoardia erakutsi zen, Gastroideiak-ek nazioarteko joerak 
aintzat hartzen dituela adieraziz. Azkenik, guztiak elkarrekin gogoeta egin zuten sistema horiek guztiak beste 
lan esparru batzuetan nola aplikatu eta gure eguneroko lanean nola aplikatu aztertzeko.

D.1.3.2. CONNECT INNOVATION BAI! PROIEKTUA

Connect Innovation Bai! proiektuaren barnean honako jarduera hauek egin dira 2017. urtean zehar:

 BERRIKUNTZAREN EKOSISTEMARI BURUZKO AZTERKETA IRUNEN. 

Poctefa Connect Innovation Bai! proiektuaren esparruan Berrikuntzaren Ekosistemari buruzko Azterketan 
lan egin da Irunen. Azterketa horrek aukera emango du gaur egun dauden berrikuntza estrategiak aztertzeko, 
zein alderdi hobetu daitezkeen jakiteko, eta elkarrekin zein puntu landu daitezkeen jakiteko, mugaz gaindiko 
estrategia definitu ahal izateko.
Aurreko lan prozesuan eskuratutako informazioak, eta hartatik etorriko diren konklusioek eta gomendioek 
lagunduko dute enpresa txiki eta ertainentzako berrikuntza bultzatzeko programak diseinatzeko oinarriak 
ezartzen. Era berean, azterketa hori oinarritzat hartuko da mugaz gaindiko berrikuntza estrategia eraikitzeko, 
Euskal Hirigune Elkargoarekin batera egingo dena.
Azken helburua da berrikuntza estrategia bat eraikitzea, eta horretarako, berrikuntzaren alorrean aurrera 
eramaten ari diren estrategiak aztertzen ari dira, enpresa txiki eta ertainen eta lurraldeak dituen beharrei nola 
erantzuten ari zaien ikusteko. Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutua da azterketa egiteaz arduratuko 
den enpresa, eta aurreikusi da 2018ko lehen hiruhilekorako bukatua egongo dela azterketa hori.
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 IRUN FACTORYKO EKIPAMENDUA, EKINTZAILETZARAKO ETA 
BERRIKUNTZARAKO MAKER ETA 3D INPRIMAKETA ZENTRO GISA. 

Poctefa Ibilbide Paregabeak eta Poctefa Connect Innovation bai! Proiektuen bidez bitartekoak lortu 
dira Irun Factory hornitzeko maker eta 3D inprimaketa zentro gisa, enpresetan ekintzailetza eta 
berrikuntza bultzatzeko, ekintzailetza tailerren, prototipatze ekintzen, maker ekintzen, tech tailerren 
eta abarren bidez.
Irun Factoryn azken teknologiako ekipoak jarri dira: 2 inprimagailu 3D, 3D eskanerra, ekipamendu 
informatikoa, ukipen pantaila, eta abar.

Horren harira, Poctefa Ibilbide Paregabeak proiektuaren barnean honako tailer hauek antolatu dira:

 Teknologia tailerrak udako campusean 2017
 Sare sozialen kudeaketa
 Bideojokoen ekoizpena
 Bideoklipen ekoizpena
 Robotika eta 3D inprimaketa tailerra
 Growth Hacking tailerra
 Bizirauteko finantzak
 Ikus pentsamendua
 Early adopters
 3D inprimaketa, Arduino eta Dronak
 Proiektu arinak sorkuntza sektorean
 Abiarazi erraz zure proiektua Interneten
 Tech tailerrak
 Ekin asteazkenetan

 SORKUNTZA INDUSTRIAREN KATALOGOA. 

Hiriko sorkuntza industriak indartzeko ahalegin guztia egiteko, eta sorkuntza enpresen beren eta beste 
sektore batzuen arteko sareko lana bultzatzeko, enpresak identifikatu behar dira, haien inguruan informazio 
eguneratua eduki (datuak, eskaintzen dituzten zerbitzuak) eta informazio hori guztia zabalik jarri, formatu 
erabilerraz, atsegin eta estetikoki erakargarrian.
Horretarako, Irungo sorkuntza industriaren katalogoa egiteko lana kontratatu da INNOVAGENIO 
enpresarekin. Kontratazio horren barnean daude edukiaren diseinua, eguneratzea eta osatzea eta ekoizpen 
lana. 
2018ko bigarren hiruhilekoan bukatua egongo da katalogoa.
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 X KREA 2018. 

Martxoaren 22an Ficoban egingo den Ekintzailetza Azokaren X. ediziorako irudiaren sormena, ekitaldiaren 
diseinua, guneen banaketaren diseinua kontratatu da. ANDO DISEÑANDO SL enpresaren alde egin da 
esleipen hori.

D.1.4. 2017KO EKITALDIRAKO ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZETARAKO 
LAGUNTZA DEIALDIA.

Orain dela hainbat urtez geroztik Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak urtero onartzen du enplegua 
sustatzeko tokiko ekintzetarako Laguntza Deialdia. Deialdi horretan 4 ekintza motarako laguntzak jasotzen 
dira:

-1. mota. Enplegua sustatzea.

-2. mota. Kontrataziorako laguntzak.

-3. mota. Enpleguaren sorreran eragina duten toki garapenerako bestelako ekintzak.

-4. mota. Proiektu estrategikoak.

Irungo Udalak laguntzak eskatu ditu 1. motako eta 2. motako ekintzekin loturik, 2016. urtean nahiz 2017. 
urtean. 2017. urtean zehar honako ekintza hauek eraman dira aurrera aipaturiko deialdi horiekin loturik:

 2016KO DEIALDIAREN KITAPENA. PROIEKTU GLOBALAREN JUSTIFIKAZIOA. 

2016ko ekitaldirako enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzak justifikatzeko memoria teknikoa eta 
ekonomikoa prestatu dira Lanbiden aurkezteko. Justifikazioa onartu ondoren, bigarren ordainketak tramitatu 
zaizkie toki erakundeei eta Bidasoa Biziriki,  hainbat enplegu sustapen kontratatuak baitziren haiekin.

 2017KO DEIALDIRAKO ESKAERA AURKEZTEA 

Deialdia 2017ko uztailaren 28ko EHAAn argitaratu zen eta hartara proiektu bat aurkeztu zen 1. motako eta 
2. motako ekintzekin, Lanbideko Zuzendari Nagusiak 2017ko azaroaren 2an emandako Ebazpenaren bidez 
onartu zena (2017GESU0043). Honako laguntza hauek eman dira:
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Kontrataziorako laguntzak (17 kontratazio aurreikusita): 102.000  euro
Enplegua sustatzea (47 kontratatzio): 570.231,17  euro

Lanbideren diru laguntza guztira: 672.231,17 euro

Onartutako enplegu sustapenak:

3. motako enplegu sustapenak:

2 PRESTAKUNTZA PROZESUETAN IKASLE IJITOEI LAGUNTZEA (FSG)

1 PATROIGILE ESKALATZAILEA  (HAZLAN)

1 BERRIKUNTZA TEKNIKARIA EI PERTSONEN MOTIBAZIOAN ETA KUDEAKETAN (HAZLAN)

Postu kop. Proiektuaren / postuaren izena

1
UDAL EUSKALTEGIKO MATERIALA CURRICULUM BERRIRA EGOKITZEA ETA ERABILERA PLANEKO 
NORMALIZAZIO EKINTZAK GARATZEA

1 EUSKARA ARLOKO ARTXIBO DOKUMENTALAREN ETA DIGITALAREN ANTOLAKETA

1 MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOKO ABISUEN ETA ESPEDIENTEEN KUDEAKETA

1 GIS SISTEMA EGUNERATZEA

1 BIDE PUBLIKOA OKUPATZEKO ELEMENTUEN INBENTARIOA SORTZEA ETA MANTENTZEA

1 DAGOEN PARKE ERAIKIAREN IKUSKAPEN TEKNIKOA ETA MANTENTZE LANAREN ZAINTZA

1 HIRIGINTZA ESPEDIENTEEN AZTERKETA ETA AURRETIKO TXOSTENAK EGITEA

1 DIGITALIZAZIOA AZALERA ERAIKIKO LOKALEN MAPAN

1 ARLOKO DOKUMENTAZIO ADMINISTRATIBO HISTORIKOAREN ANALISIA 

1 HIRIGINTZA PROZEDURA ADMINISTRATIBOEN ALORREKO UDAL ORDENANTZAK PRESTATZEA

3 UDAL MENDIAK ZAINTZEA

1
HOTZAREN AURKAKO ZERBITZUA ERABILTZEN DUTEN PERTSONEKIN ESKU HARTZEA ETA JARRAIPENA 
EGITEA

1
LEKAENEAKO UDAL APARTAMENTU BABESTUEN DINAMIZAZIOA ETA GIZARTE ZENTROEN BEHARREN 
AZTERKETA…

1 MEMORIA HISTORIKOAREN WEB ORRIA

2
NARRIADURA KOGNITIBOA, MENDEKOTASUNA ETA MENDEKOTASUN HANDIA DUTEN PERTSONEKIKO ARRETA 
INDARTZEA

1 GAZTERIA ZERBITZUKO KONEXIO ESTRATEGIAREN GARAPENA

1 HEZKUNTZA JARDUEREN INDARTZE SOZIOEDUKATIBOA ETA DATU BASEA

1 IRUN ON DIGITALA: SUSTAPEN EKONOMIKOA SAREETAN

1 EKIPAMENDU TEKNIKOEN EZARPENAREN KUDEAKETA

1 KIUBen HEDAPEN ETA INFORMAZIO DINAMIZAZIOA

1
UDAL WEB EDUKIEN BERRIKUSPENA ETA EGUNERATZEA, WWW. IRUN.ORG BERRIKUNTZA INTEGRALEKO 
PROIEKTUAREKIN KOORDINATUTA

1 AUTOKUDEAKETA LAGUNDUAREN GUNE BERRIAREN EZARPENA  HAZen

1 UDAL ARETOEN MANTENTZEA

2 CBAko PROZESU ETA EREDU KOMUNIKATIBOAK BERRANTOLATZEA

1 MATERIALEN INTEGRAZIOA LIBURUTEGI DIGITAL  EUROPARREAN. EUROPEANA. 
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1 INTRABET PROGRAMA GARATZAILEA ETA SEO POSIZIONAMENDUAN ADITUA (AP  MENDIBIL)

1 BIZIKIDETZA TEKNIKARIA

1 TELEFONIA HARRERA ZUGAZA ZENTROAN (ERROAK)

1 MANTENTZEA KONPONKETAK (ERROAK)

2 TAMAINA HANDIKOEN APROBETXAMENDUA HOBETZEA (EMÁUS)

1 EKINTZAILEAREN TRESNEN HOBEKUNTZA (BIDASOA BIZIRIK)

1 ENPRESA LEHIAKORTASUNARI LAGUNTZEA (BIDASOA BIZIRIK)

3 IRUN-ERROMATAR HIRIEN TURISMO BULTZADA (BIDASOA BIZIRIK)

2 UDAL ARTXIBOKO DATU BASEA EGUNERATZEA ETA FUNTSAK ANTOLATZEA (UDALA)

1 UDAL ARTXIBOKO FUNTSAK DIGITALIZATZEA (UDALA)

D.1.5. BESTELAKO DIRU LAGUNTZAK.

 GAZTE ENPLEGURAKO PROGRAMA ERAGILEA (GEPE) 2017. 

Irungo Udalak Gaztebilan proiektua (2017GESU0019) aurkeztu du Europako Gizarte Funtsaren 
(AP-POEJ laguntzak) laguntzen 2017ko deialdira; laguntza horiek gazteen lan merkaturatze 
iraunkorrerako dira, Gazte Bermearen Sistema Nazionalaren testuinguruaren barnean.

Gaztebilan proiektuaren bidez, Gazte Bermearen Sisteman erregistratuta dauden Irungo 30 urtetik 
beherako 30 gaztek parte hartzen dute prestakuntzarako eta enplegagarritasuna hobetzeko bi ibilbide 
integraletan.

 1. prestakuntza ibilbidea “ Community Manager” 
 2. Prestakuntza ibilbidea “Nazioarteko Merkataritza”.

Proiektuaren kostua 85.775 euro dira, eta POEJ programaren barnean emandako diru laguntza 
78.818,65.-€-koa da.

 GARRAIO, MERKATARITZA ETA MARKETIN (GMI) INSTITUTUA FUNDAZIOARI. 

Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasuna Arloak 19.208,00.-€-ko diru laguntza izenduna tramitatu du 
eta 2017rako beharreko lankidetza hitzarmena sinatu da Irungo Udalaren eta Garraio, Merkataritza 
eta Marketin Institutua Fundazioaraen artean, 2016CORJ0023 espedientea.
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Era berean, 7.260,00.-€-ko diru laguntza izenduna tramitatu zen 2017. urtean eta beharreko 
lankidetza hitzarmena sinatu zen Irungo Udalaren eta Garraio, Merkataritza eta Marketin Institutua 
Fundazioaren artean Garraio Data plataformaren garapena finantzatzeko, 2017CORJ0006 
espedientea..

D.2. MERKATARITZA

D.2.1. MERKATARITZA LEHIAKORTASUNA HOBETZEA.

Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasuna Arloaren lan ildoetako bat da hiriko merkataritzaren lehiakortasuna 
hobetzea. Horregatik, 2017. urtean bi ekintza burutu dira helburu hori lortu ahal izateko, alde batetik, 
Singular Dendak programa, Gipuzkoako Merkataritza Federazioak bultzatua, eta bestetik, merkataritzarako 
Marketin Digitaleko IrunLab2017 proiektua, Irungo Udalak bultzatua eta Irungo GMI Fundazioak aurrera 
eraman duena.

D.2.1.1. SINGULAR DENDAK

Proiektu honen helburua da SINGULAR DENDAK merkataritza Bereizteko Eredua Irungo 
merkataritzako sektore desberdinetara inplementatzea eta hedatzea. Pertsonaren Ekipamendu sektorerako 
garatua zen aldez aurretik.

Programa hori ezartzeko finantzazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Irungo Udalaren artean finantzatu 
dute, % 50 bakoitzak, eta 6.132 eurokoa izan da udalaren ekarpena. 

Horretarako, beharreko egokitzapenak egin dira merkataritza profil bakoitzaren ezaugarrietara, hiru 
tipologia desberdin aintzat harturik:

 PERTSONAREN EKIPAMENDUA: Ehun dendak, oinetako dendak, optikak, lurrin dendak, kirol 
dendak, bitxi dendak eta abar.

 ELIKAGAIAK ETA GALKORRAK: Harategiak, okindegiak, gozotegiak, belar dendak eta produktu 
ekologikoak eta abar.
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 BESTELAKO SEKTOREAK: Altzariak eta dekorazioa, lore dendak, liburu dendak, ileapaindegiak eta 
estetika, jostailu dendak, bidaia agentziak eta abar.

2017. urtean zehar Singular Dendak programaren inplementazioan Irungo 14 dendarekin egin da lan, 
Gipuzkoako Merkataritza Federazioaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin. Denda horiek 
Singular Dendak ereduaren inplementazioan lan egin dute beren saltokietan 2017. urtearen hasieraz geroztik, 
eta ebaluazio fasera iritsi dira. Ebaluazio fase hori urrian egin da eta bereizgarri hori zein dendak merezi 
duten erabaki da 2017ko azaroan. Beste batzuek bide luzeagoa egin beharko dute, bereizgarri hori 2018an 
eskuratzeko helburuarekin.

Honako fase hauetan egin da Gipuzkoako merkataritzan Singular Dendak Ereduaren inplementazioa:

1. Fasea: Programaren hedapena. Aurkezpena. Informazioa.
Denda parte hartzaileak erakarri eta aukeratzea

2. Fasea: Diagnostikoa (bezero misteriotsuaren teknika). Ekintza plana kontrastatu eta definitzea.
3. Fasea: Ekintza plana inplementatzea: Taldekako ekintzak eta banakako aholkularitza. Etengabeko 

kudeaketa eta jarraipena.
4. Fasea: Jarraipena eta ebaluazioa.
5. Fasea: Gobernantza eredua eta Singular Dendak saltokien iraunkortasuna.
6. Fasea: Komunikazio eta posizionamendu estrategia.
7. Fasea: Singular Dendak proiektuaren komunikazioa eta hedapena. Aintzatespen Jardunaldiak antolatzea.

Honako hauek izan dira diagnostikoaren ondorio nagusiak:
1. “Pertsonaren ekipamendua” sektoreko establezimenduek lortu dute emaitza hoberena.
2. Arreta da Singular Dendak saltokien indargune nagusia.
3. Hobetzeko tartea badago sare sozialen bidezko komunikazioari dagokionean.
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4. Komunikazioa establezimenduaren barnean, hobetzeko alderdi garrantzitsua.

Ekintza plana:

Ekintza plan bat garatu da parte hartu duten dendetan hobetzeko ekintzak inplementatzeko, taldekako saioak, 
aholkularitza eta banakako jarraipena konbinatuz dendan bertan:

Taldekako saioak.
Singular Dendak saltokietan erosteko esperientzia: 10 ordu
Posizionamendu eta komunikazio estrategia: 10 ordu
Salmentaren ixte kudeaketa eta bezeroak leialtzea: 2 ordu
Denda bakoitzean banakako aholkularitza 2017ko ekaina eta urria bitartean egin da, agendak merkatarien 
aukeretara egokituta. Denda bakoitzari 6 orduko aholkularitza eta adituen laguntza eskaini zaio batez beste.

Programaren azken jarraipenaren ondoren, 7 izan dira Singular Dendak bereizgarria eskuratu duten 
establezimenduak, haietako 2k jada parte hartua zuten programako esperientzia pilotuan, OLALLA 
LENCERIA eta NEKANE dendek, hain zuzen ere. Honako hauek izan dira bereizgarria eskuratu duten 
gainerakoak: NANAS BOUTIQUE INFANTIL, AUDITEK, VINOTECA MENDIBIL, PAPPERINO  eta 
ORLEGI.
2017ko azaroaren 30ean Irungo Oiasso Museoan egin zen ekitaldian eman zitzaien bereizgarria enpresa 
horiei. Establezimendu horiez gain, beste 5 saltoki programako hobekuntza plana aurrera eramaten ari dira, 
bereizgarri hori 2018ko lehen seihilekoan eskuratzeko xedearekin.
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D.2.1.2. MARKETIN DIGITALA - IRUN LAB 2.017

Irungo merkataritza berritzeko eta marketin digitaleko 
ekintzak inplementatzeko proiektua

Proiektu hau aurrera eramateko, Hispavista, Tapunto eta Fundación ITC enpresei eskatu zitzaien 
aurrekontua. Irungo Fundación ITC enpresak aurkeztutako proiektua izan zen aukeratutako proposamena.

Egungo bezeroen erosteko moduak teknologia berrietara eta saltzeko modu berrietara egokitzera behartzen 
du merkataritza txikia, online marketinak eskaintzen dizkigun tresna guztiekin konbinatuz off line 
marketina. Hala ere, bigarren aukera horrek, gehienetan, erabilera eta ezarpen zailtasunak ekartzen dizkie 
negozio txikietako merkatariei, alor horretako inbertsioaren errentagarritasuna ez baitute ikusten denboran 
eta kostu ekonomikoan. A priori, lan esparru ukiezina da, baina emaitza positiboekin epe erdira eta luzera. 
Profesionaltasunez eta egoki egiten bada, hobekuntza horiek ibilbide luzea izango dute, gaurko eta biharko 
bezeroen erosteko modu berrietara egokituko baitira. 

Proiektua FEDER funts europarrek kofinantzatu dute % 65ean, POCTEFA 2014-2020 programaren bidez 
(Espainia-Frantzia-Andorra Lurralde Lankidetza Programa). POCTEFAren helburua da Espainia-Frantzia-
Andorra mugaldeko eremuan ekonomia eta gizarte integrazioa indartzea. Hark laguntza ematen du mugaz 
gaindiko ekonomia, gizarte eta ingurumen jarduerak garatzeko, baterako estrategien bidez, lurraldearen 
garapen iraunkorra bultzatzeko.

Programa honek, lehen fasean, aurkezpen jardunaldia eta 22 orduko taldekako prestakuntza ditu 5 
tailerretan. Ekintza horiek eguerdian egin dira ZAISAn dauden GMI instalazioetan.  

Aurkezpena eta sentsibilizazioa: 
1. Programa aurkezteko jardunaldia. 
Jardunaldi honetan programaren helburuak eta edukiak azaldu ziren eta komunikazioaren bide berrien eta 
beren eguneroko errealitatearen inguruan merkatariek zituzten sentsazioak jaso ziren, parte har zezaten 
bultzatuz. 
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Taldekako prestakuntza tailerrak (5 tailer): 
 1. tailerra. Online komunikazio plana. 

Programa: 
1. Zer da online komunikazio plan bat. Off line komunikazioarekiko dituen aldeak, biak konbinatzea. 
2. Online komunikazio plana prestatzea, bakoitza bere saltokiaren errealitatean oinarrituta. 

2. tailerra. Sare sozialak 
Programa: 
1. Sare sozial nagusiak: Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram eta Youtube. Horietako 
zeinetan dago/daude nire bezeroa/ak? Zeinetan egon behar dut? Ezaugarriak eta berezitasunak. 
2. Sare sozialak programatzeko aplikazioak. Denboran eta eraginkortasunean irabazten lagunduko 
digu programatzeak. Planifika ezazu! 

3. tailerra. Bloga 
Programa: 
1. Egizu zeure bloga 4 ordutan. Wordpress edo Blogger plataformaren bidez. 
2. Blogerako edukia idazteko teknikak. Behar bezala idazteko gakoak, zeure azken publikora iritsi eta 
zure bloga edo/eta weba posizionatu. 

4. tailerra. Blogetarako edo sare sozialetarako bideoak. 
Programa: 
1. Zure historia. Zer kontatu eta zure bideoa nola egituratu. 
2. Jende aurrean hitz egiteko teknikak. Zer egin eta zer ez egin azken publikora iristeko 
3. Tailer praktikoa. 
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5. tailerra. Newsletter edo informazio  edo/eta publizitate buletina. 
Programa: 
1. Buletina nola prestatu. Idazteko eta zeure publikoarengana hobeto iristeko teknikak 
2. Buletinak bidaltzeko doaneko plataforma + foiletoaren entrega oinarrizko pribatutasun 
politikarekin. 

Prestakuntza fasearen ondoren, BAKARKAKO MARKETIN PLAN DIGITALA EGIN DA 
DENDEKIN. Guztira 6 establezimenduk egin dute Marketin Plan Digitala pertsona aditu baten bakarkako 
aholkularitzaren bidez, 15 ordutan.

D.2.2. TURISMOAREN SUSTAPENA.

Irungo Udala, Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun Arloaren bidez, eta Bidasoa Biziriken Turismo 
Sailarekin koordinatuta, Irun turismo norako gisa bultzatzen ari da, era berean, Eusko Jaurlaritzak 
Basquetourren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren bidez bultzatutako turismo estrategiaren barnean dagoena. 

Santiago bidea, MICE turismoa (Pizgarriak eta Kongresuak) edo natura turismoa bezalako beste elementu 
batzuekin batera, turismoari begira lurraldea posizionatzeko lehentasunezko ekintza esparruetako bat dira 
gastronomiarekin eta iragan erromatarraren berezitasunarekin loturiko ekintzak, turismo eta kultura alorretan 
posizionatzeko elementu gisa.

Posizionamenduaren eta gastronomiari balioa ematearen ikuspegitik begiratuta, Irunek Saborea Irun Dastatu 
ekimenaren bidez bultzatzen du helburu hori. Ekimen horretan, alor publikotik eta pribatutik batera 
bideratzen dira ekintzak, enogastronomiaren munduan hiriaren posizionamendua hobetzeko. Lankidetza 
publiko-pribatu horren helburuetako bat da hiriko gastronomia eskaintza ikusaraztea eta posizionatzea 
turismoan eragina duten ekitaldietan.  

Era berean, estrategia turistikoaren ikuspegitik begiratuta hiriko beste jarduera ildoetako bat da hiriaren 
iragan erromatarraren ingurukoa, Oiasso Museoak bideratutako ekintzen bidez gauzatzen dena ekitaldi 
honetan. Historia berreraikitzeko jarduerek nahiz dinamizazio jarduerek, erromatar merkatua, esate baterako, 
eszenatoki erakargarria sortzen dute Irungo hirian, eta uztailean Irungo Historiarekin hitzordua izaten dute 
gure herritarrek nahiz bisitariek.

Jarduera hau aurrera eramateko, inolako zalantzarik gabe udako funtsezko hitzorduetako bat izanik hirian, 
lan talde bat osatu da eta Oiasso Museoak, Bidasoa Biziriken Turismo Sailak, bidaShop merkatarien 
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elkarteak eta Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun Arloak hartzen dute hartan parte. 2017ko edizioa 
uztailaren 5etik 16ra egin da, era askotako proposamenekin, erromatarren munduaren inguruan.

Dies Oiassonis ekimenaren edizio hau hainbat ardatzetan oinarritu da: Irungo gastronomia bultzatzea, 
hiriko ostalaritza establezimenduen parte hartzea sustatzen duten jardueren bidez, Irunek duen erromatar 
iraganaren berreraikitze historikoaren bidez eta hari balioa emanez, 2017ko edizioan azpimarratzekoa da 
erromatar kanpamentua, soldadu Erromatarrek erabilitakoen modeloen kopia zehatzekin eta zenbait alderdi 
ezagutzeko aukera emanez, hauxe da, erromatarren bizitza militarraren alderdiak, legionarioen bizitza, haien 
"castra aestiva", haien ekipamendua, zituzten armen, armaduren bilakaera… nola entrenatzen zuten. 
Erromatarren kanpamentuetako alderdi horiek guztiak oso modu didaktikoan erakutsi zaizkio jendeari 
hainbat gunetan, Oiasso Museoaren aurrean, eta Zirko Erromatarraren ikuskizunarekin San Juan plazan 

eta Erromatar Merkatua Oiasso Museoaren inguruetan.

VIII. ERROMATAR JAIALDIA
DIES OIASSONIS

SABOREA IRUN DASTATU 
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ARS CULINARIA

Tokiko gastronomiaren sustapenak bere lekua du Dies Oiassonis 
ekimenaren barnean, tokiko ekoizleen ikuspuntutik nahiz sukaldaritzaren 
ikuspuntutik begiratuta.

-Erromatar menuaren tailerra, Félix Mansoren eskutik
-Erromatar Inperioa ardo tailerra, Vinoteca Mendibilen eskutik.
-Erromatar Gourmet afaria, honako establezimendu hauek parte hartuta: 
Irungo Atsegiña, Antxon, Atalaia eta Fábrica de Migas.
-Erromatar Pintxoaren tailerra, Danako jatetxeko David Rodriguezen 
eskutik.
-Sagardo tailerra, Ola Sagardotegiaren eskutik
-Izozki tailerra, Papperino gelateriaren eskutik
-Ogi tailerra, Amona Margaritaren eskutik

Astean zehar, 30 ostalaritza establezimenduk hartu dute parte Erromatar Pintxoaren Ibilbidean, miniaturako 
sukaldaritza sustatuz hiriko hainbat tokitan. Horrenbestez, Pio XII, Zabaltza plaza edo San Juan ingurua eta 
Santiago kalearen artean zabaldu dira ekitaldiko jarduerak.

Dies Oiassonis ekimenaren testuinguruan beste hainbat jarduera ere eramaten dira aurrera, esate baterako, 
Euskal Herriko Unibertsitateak antolatutako udako ikastaroetako bat, 

ROMA EN EL BARRO
ARQUEOLOGÍA DE LOS RESTOS ORGÁNICOS ROMANOS
Egunak: uztailak 5, 6, 7

ARTISAUTZA ERROMATARREN  MUNDUAN

Erromatarren munduko eguneroko bizitzara hurbildu ahal izango gara indusketetan aurkitutako jatorrizkoen 
kopiak egiten dituzten artisauen lanen bidez.

BRONCES  ROMANOS.  José  María Lagunas.
SEXTO MARIO. Didáctica, Historia, Juegos y 
Manualidades. Kordoba.

Reproducciones arqueológicas. Zaragoza.
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TEMATIKA. Reproducciones arqueológicas. Joyas. OLIMPIOART. Reproducciones  arqueológicas. 
Toledo.                                                                                     Palafrugell.

IKUSKIZUNAK

Honako ikuskizun hauek antzeztu ziren: 

 Homeroren LA ODISEA, EL AEDO TEATRO konpainiaren eskutik.

 Plautoren MILES GLORIOSUS, EL AEDO TEATRO konpainiaren eskutik.

 MALUS COTONUS, INTUJAI TEATRO konpainiaren eskutik.

 MUNERA GLADIATORA, KÉRBEROS konpainiaren eskutik

ERROMATAR ZIRKUA. Bidashop merkatarien elkarteak sustatua.

Irun Bidashop merkatarien elkarteak, Udalaren laguntzarekin, LEGEND ESPECIALISTAS enpresaren 
Erromatar Zirkuaren ikuskizuna ekarri zuen Irunera, enpresa aitzindaria Estatuan historia berreraikitzeko 
ikuskizunen alorrean. Berrikuntza gisa, San Juan plazan jarri zen Erromatar Zirkua.
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BERRERAIKITZE HISTORIKOAK

Astorgako LEGIO VI VICTRIX, León. Erakustaldi historikoa umore ukitu batzuekin konbinatuz azaldu 
zuten legionarioak nola erreklutatzen zituzten eta haien gudurako taktikak ezagutzera emanez, eta 
legionarioen entrenamendu eta ilara erakustaldiak egin zituzten. Horrez gain, girotzeak egin zituen Irungo 
hainbat tokitan, Erromatar Pintxoaren ibilbideari jarraituz.

Berreraikitze historikoen barnean, Corsavyetik, Languedoc-Rosellón 
eskualdetik, etorri zitzaizkigun lehenbiziko aldiz TERRAFOC 
ARTESANS artisauak, berreraikitze historikoetan espezialistak, eta 
zeramikari, ehunei eta haiek egiteko teknikei buruzko hainbat 
erakustaldi eta tailer praktiko egin zituzten 40 m2-ko gune batean.
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Berreraikitze historikoaren kapituluaren barnean, NAVIGIUM ISIDIS da Dies Oiassonis ekimeneko ekintza 
nagusia. Isis jainkosa egiptiarrari eskainitako prozesioa da, eta nabigazio denboraldiari hasiera emateko 
egiten zen antzinako munduan. Zeremonia hori egiten da herritar askoren parte hartzeari esker, urtez urte 
parte hartzen baitute ikuskizun honetan. Bukatzean CONVIVIUM ekitaldia egingo da, erromatarren 
oturuntzaren berreraikitzea parte hartzaile guztiekin.

Uda garaiko bisitarientzat erakargarri nagusietako bat izaten da ekitaldi hori, eta komunikabide nagusietan 
ematen da ezagutzera, hala eskualdekoetan nola Ipar Euskal Herrikoetan.

D.2.3. MERKATARITZA DINAMIZATZEKO PROIEKTUAK

Merkataritza Suspertzeko Planak (PERCO), egoera lauso eta aldakorrean egina, inguruak eta hiriak gero eta 
lehiakorragoak direnean, lankidetza publiko-pribatuko praktika berrietara zabaldu behar du, dituen 
helburuak bete nahi baditu, gure hiriko Merkataritza sektorean lehiakortasuna eta berrikuntza bultzatzeko eta 
merkataritza erreferentzia gisa posizionatu dadin lortzeko.
Hona hemen PERCO planak oinarritzat hartzen dituen bost ardatzak:

• Lehiakortasuna 
• Posizionatzea
• Dinamizazioa 
• Instituzio lankidetza
• Arloko lankidetza
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Era berean, esan behar da, hiriko marketinaren ikuspuntutik begiratuta, beharrezkotzat jotzen dela Irungo 
Merkataritzarako estrategia bat garatzea. Haren helburuak izango lirateke hiriaren nortasun bikoitza 
bultzatzea eta berritzea, merkataritzako eta zerbitzuetako Hiri gisa, nortasun ezaugarri moduan, eta aisiarako 
eta turismorako Hiri gisa, sektoreko enpresen garapena  lortzeko egoera egokia sortuz.

Merkataritza Suspertzeko Planean jasotzen diren Merkataritza bultzatzeko estrategiei dagokienean, 
aipatzekoa da, hobetzeko ahalegin handiagoa behar duten alderdi gisa, kaleko animazio jarduerak bultzatzea, 
merkatuak, azokak eta plazak baliatzea pertsona fluxuak erakartzeko eta hiriko ostalaritza 
establezimenduetara asteburuko turismoa erakartzeko ideia bultzatzea.

PERCO proiektuak bultzatzen dituzten saltokien ekimenaren sustatzaile bilakatzen da Udala. Horietan 
berebiziko garrantzia du hirian posizionamendua bilatzeak; izan ere, posizionamenduak giltzak eskaintzen 
ditu kaleko hiri negozioen artean, eta haien eta hiriko pertsonen, kolektibo berezien artean lankidetza 
sortzeko, “lerrokadurak” hobetu egiten baititu lehiakortasuna/erakargarritasuna.

Hirian MUGAN bezalako merkatarien elkarteak egotean, 18 urtetik gora daramatzana Irunen merkataritza 
bultzatzeko lan egiten, eta bidaShop bezalako merkatarien elkarte berriak sortzean, hura ere pixkanaka 
finkatzen ari baita, eta merkatarien elkarteek ez baizik merkatariek berek, PERCO berriarekin sortutako 
berrikuntza irekiko giroan, bultzatutako ekimenak izatean, tokiko merkataritza bultzatzen duten eragile 
guztietara zabaldu behar izan dira Udalak merkataritza sustatzeko ematen dituen funtsak.

Horretarako, Irungo Merkataritza Sustatzeko Planaren esparruan, merkataritzari interes estrategikoko 
proiektuak gauzatzeko eta aurrera eramateko Laguntzak emateko Deialdiaren bidez, bi laguntza ildo 
garatzen dira, bata merkatarien taldeentzat, eta bestea Irungo hiriko Merkatarien Elkarteentzat.

Deialdi horretara hiru proposamen aurkeztu eta garatu dira: 

.- 1. ildoa, merkatarien taldeak,
*“Tartako panpinak” senar-emaztegaien azoka FICOBAn egin zen 2017ko urriaren 14tik 15era, hiriko 3 
merkatarik osatutako taldeak bultzatua, ezkontza bat egiteko beharreko baliabideen esparruan. 20 
erakusketarik hartu zuten parte eta 250 bikote izan ziren bertan. 

.- 2. ildoa, Irungo merkatarien elkartea, bi elkartek aurkeztu dute hirian merkataritza dinamizatzeko 
proiektu proposamena, MUGANek eta Bidashopek.
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*Bidashop

Hiru ekintza ildo planteatzen ditu aurkeztutako proiektuak:

- Udaberriko Jaia, ekitaldi honen helburua da Oiasso Museoaren inguruko merkataritza eskaintzari balioa 
ematea, hauxe da, Fermin Calbetón, Eskoleta, Eliza eta Nafarroa hiribidea kaleetako merkatarien 
eskaintzari.
Ekintza honen bidez, eremu horretako merkataritza eskaintza berezia eta beste leku batzuekiko desberdina 
eman nahi da ezagutzera, hauxe da, Colon ibilbidetik eta merkataritza guneetatik harantzago Irunen 
merkataritza badela erakutsi nahi da. Ekintza maiatzaren 27an egin zen eta eremuko 21 saltokik hartu zuten 
parte. 

-Erromatar Zirkua, Dies Oiassonis ekimenaren inguruan, eta jaialdiko 
lan mahaiko parte hartzaile gisa, erakundeak ikuskizun bat planteatu zuen 
Legend Especialistas enpresarekin, San Juanen kokaturiko Erromatar 
Zirkuaren ikuskizunaren 5 emanaldirekin. Bidashopetik Erromatar 
Zirkuaren emanaldi desberdinetarako deskontu kupoiak eman zitzaizkien 
elkarturiko saltokiei.
 

Helburua zen uda partean bisitarientzako ikuskizun erakargarri baten bidez dinamizatzea merkataritza 
irundarra, hiriko merkataritza establezimenduen salmentak areagotuz.

-Bidanet, proiektu honen helburua da lankidetza sare bat sortzea parte hartzen duten establezimenduen 
lehiakortasuna hobetzeko tresna gisa, hornitzaileen informazio handiagoa eskuratuz, bezero berrietara 
proiektatuz eta establezimenduak hobeto ezagutuz sinergiak eta lankidetza ildoak sortzeko.
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Proiektuak 2 jarduera ildo planteatzen ditu, herritarrekin topaketak, hainbat gairekin loturiko jarduerak eta 
topaketak eginez merkataritza establezimenduetan bertan, eta hornitzaileekin topaketak, haietan, bi 
saiorekin, merkataritza establezimenduei produktuak eskaintzea proposatuko zaie jarduera desberdinen 
hornitzaileei.   

*Mugan, Irungo Merkataritza, Ostalaritza eta Zerbitzu Elkartea

Bestalde, MUGAN Irungo Merkataritza, Ostalaritza eta Zerbitzu Elkarteak 10 ekintza ildok osatutako 
proiektua aurkeztu du, eta haietatik ondoren zehazten diren  proiektuak eraman dira aurrera:

 Erakusleihoen lehiaketa
 Braderie 
 Argazki lehiaketa 
 Merkataritza Txikirako sariak
 Black Friday 
 Argiztapen lehiaketa. 2017ko Eguberriak

Erakusleiho lehiaketa, haren hogeita bosgarren edizioan hiriko 54 merkataritza establezimenduk hartu dute 
parte.

Braderie, 2007. urtean hasi zen jarduera hau egiten urtean bi saiorekin otsailean eta abuztuan, hauxe da, 
neguko eta udako denboraldietan. Ekintza honen helburua da, alde batetik, garaiko soberakinen salmenta 
bultzatzea, eta bestetik, kaleko jarduera suspertzea, merkataritza dinamizatzeko proposamen erakargarriaren 
bidez. Establezimenduen kanpoko aldean sustatzen da, 
erakusleihoetatik gertu, merkatutako produktuen 
salmenta.
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Irun, Merkataritza eta Hiria Argazki lehiaketa. Argazki lehiaketa horren 11. edizioa antolatu zen AFI-
IAEren laguntzarekin bi gairekin loturik, hauxe da, Irungo merkataritza txikia eta Irun hiria, kategoria 
bakoitzerako hiru sarirekin. Lehiaketaren helburua da argazkigintzaren begiraden bidez hiriko merkataritza 
sustatzea.

Lehiaketan 21 argazkizalek hartu zuten parte eta lehiaketara 84 irudi aurkeztu ziren guztira.

Sariak Irungo merkataritza txikiari, bere seigarren edizioan sari horiek publikoki aintzatetsi nahi dituzte 
hiriko merkataritza txikiaren lana eta ibilbidea. Sari horiek 2017. urtean 
berreskuratu ziren, azken edizioa 2012. urtean izan ondoren. Sariak 
ohorezkoak dira eta bost modalitate hartzen dituzte:
Merkataritza ibilbidearen saria. 
Merkataritza berrikuntzaren saria. 
Merkataritza sormenaren saria. 
Merkataritzarekiko dedikazioaren saria. 
 Irungo urteko merkatariaren saria. 
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Black Friday. Estatura 2012. urtean iritsi zen merkataritza ekitaldi hori hirian indarra hartzen joan da azken 
urteetan, eta gero eta gehiago dira ospatzen duten merkataritza establezimenduak. Izan ere, gero eta tokiko 
merkatari txiki gehiagok parte hartzen du ekimen horretan, eta kate handiena bakarrik izateari utzi egin dio 
jada.

Muganek egun hori dinamizatu zuen merkataritza txikian erosketak bultzatzeko eta tokiko kontsumoa 
sustatzeko. Kartelak prestatu dira parte hartu duten establezimenduekin, eta elkartearen web euskarrietan eta 
sare sozialetan egin da sustapena.

Gabonetako 1. Argiztapen Lehiaketa, haren helburua izan da 
gabonetako izpirituarekin argiztapen egokiena eta dekorazio politena 
zuten erakusleihoak eta fatxadak saritzea:
Dekorazio hoberenaren saria.
Dotoretasun saria.
Sormenaren saria.
Erakusketaren saria.
Gabonetako tradizioaren saria

EUSKAL KOSTALDEKO EGUBERRIETAKO AZOKA 2017

FICOBA Fundazioak antolatutako 2017ko Euskal Kostaldeko Eguberrietako Azokak bere hamaikagarren 
edizioa egin du 2017. urtean, abenduaren 8tik 10era. Sektore anitzeko azoka hori abenduko zubian egiten da. 
Azoka horrek 3 egun iraun du aurten, eta asteburuan izan da, ostiralean, larunbatean eta igandean, eta 
jaiegun horiek eguberrietako erosketak egiteko aprobetxatu nahi dituen adin guztietako jendearentzat da. 

3 pabilioietan egiten da. Haietan lehenengoan Artisau lanen Erakusketa dago, eta tokiko artisauen standak 
jartzen dira bertan; bigarren eta hirugarren pabilioietan, berriz, sektore anitzeko jarduerak (kosmetika eta 
higiene naturala, ehunak eta osagai naturalak, habitat osasungarria, erremedio naturalak, ekoturismoa eta 
abar) biltzen dira. Hainbat sektoretako hamarka erakustoki eta familia osoarentzako jolas jarduerak (gaztelu 
puzgarriak, jokoak, jarduerak eta zozketak) biltzen dituen Azoka honetara 22.000 bisitari inguru joaten dira 
eta eguberrietako erosketak egiteko toki egoki bilakatu da. Horrenbestez, oso une eta leku egokia da hiriko 
hiri merkataritza bultzatzeko.
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Irungo Udalak “Irungo merkataritza” izeneko 
instituzio standarekin hartzen du parte, eta haren 
helburua da tokiko hiri merkataritza bultzatzea 
instituzio standarekin parte hartuz, hiriko 
establezimenduen behin-behineko erakusketarekin, 
haien produktuen salmenta barne.  

2017. urteko edizioan protagonismo berezia eman nahi izan zaie K Biziak programetan parte hartu duten 
merkataritza establezimenduei. Honako establezimendu hauek hartu dute parte:

Abenduak 08: abenduak 09: abenduak 10:
Joyería Lucca Bazar Uranzu Vinos Aranbarri
Aurea shop Zebra Allboarders Hirubelar Loradenda
La Bioteka Centro estético R_nove El baúl de las ideas
Arbelight iluminación Sugar Repostería creativa Brontë Liburudenda
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EGUBERRIETAKO KANPAINA

Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasun Arloak garbi dauka Irungo hiriaren nortasun bikoitza bultzatu behar 
dela, hauxe da, merkataritza eta zerbitzu hiri gisa. Era berean, Merkataritza Suspertzeko egungo Planak 
(PERCO) halako ekintza batzuk biltzen ditu udalerriaren posizionamendua indartzeko merkataritza hiri  gisa.

Esparru horretan, Irungo Udala zenbait estrategia kolektibo 
bultzatzen ari da, lankidetza publiko-pribatuarekin bideratzen 
direnak, merkataritza sektorearekin eta jolas-kultur 
eskaintzarekin loturiko eragileekin batera, hiria sustatzeko 
eta merkataritza erakargarritasuna indartzeko bertako 
herritarren eta inguruko udalerrietatik etortzen direnen 
artean. Horren harira, merkataritza dinamizatzeko eta tokiko 
merkataritza sustatzeko ekintza batzuk bideratzen ari dira. Haien artean, duen garrantziagatik, urtero interes 
berezia izaten du Eguberrietako kanpainak. 

Urtean merkataritza salmenta gehien izaten diren garaian bezeroak erakartzeko lehian dabiltzan inguruko 
hiriekiko Irunek merkataritza hiri gisa duen lekua indartu dadin lortzeko, hiriko merkataritza bultzatzeko 
zenbait jarduera egin behar dira ezinbestean. 

Osagarri gisa, merkataritza guneetan (kaleak, plazak eta establezimenduak) dagoen giroa are gehiago 
indartzeko, hiriko merkataritza ingurua eguberrietako izpirituarekin beterik, merkataritza animatzeko eta 
dinamizatzeko programa aurrera eramatea proposatu da.

Kontua da eguberri hauetarako merkataritza kanpaina dinamiko bat aurrera eramatea eta aurreko urteetan 
hartutako esperientziaz baliatzea zenbait ekintza bideratzeko kalean animazioa sortzeko eta eguberri hauetan 
Irunen erosketak egiteko esperientzia erakargarriago bihurtzeko. Kasu honetan, garaiko ohiko jarduerez 
gainera, hirian eragina izan duen elementu bat eduki dugu, eta xarma eta erakargarri gisa ere balio izan du 
gure hirira bezero berriak etortzeko. Hiru erreiko izotz txirrista eta izotz pista sintetikoa jarri ziren Zabaltza 
plazan abenduaren 15etik urtarrilaren 7ra bitartean.
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Bestalde, hainbat jarduera programatu dira jende guztiarentzat, hauxe da, kaleko animazio ikuskizunak, 
musika ekitaldiak (Gospel eta Gabonetako Abesbatza Kontzertuak), Erregeetako erroska erraldoia eta egur 
pilota erraldoia hiriko zenbait merkataritza gunetan; txikienak eta helduak ere haren barnean sartu ahal izan 
dira bertan argazkiak egiteko. Abesbatzen kontzertuak eta kaleko ikuskizunak FEDER funts europarrek 
kofinantzatu dituzte % 65ean, POCTEFA 2014-2020 programaren bidez (Espainia-Frantzia-Andorra 
Lurralde Lankidetza Programa).

Honako hauxe izan da jardueren egutegia:

Abenduaren 15etik urtarrilaren 7ra: Izotz pista eta izotz txirrista.
Abenduaren 22an, Ametsa Gazte abesbatza.
Abenduaren 28an, kaleko ikuskizuna, Los Autos Locos
Elur pilota erraldoia: Abenduaren 22, 23, 28, 29an. Urtarrilaren 2, 3 eta 4an.
Abenduaren 29an, Zaria abesbatza.
Urtarrilaren 4an, kaleko ikuskizuna: “Ulterior”, etorkizunera egindako bidaia.
Urtarrilaren 5ean: Erregeetako Erroska Erraldoia 
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D.2.4. MERKATARITZA MAHAIA

2017ko ekitaldian, eta Udal Gobernu Planean aurreikusitako ekintzei jarraiki, gogoeta prozesua egin da hiri 
merkataritzaren egoeraren inguruan. 

Lurralde bateko ekonomia ardatz nagusietako bat da hirian dagoen merkataritza. Hala ere, merkataritza 
hedatzeko modua aldatu egin da azken urte hauetan, eta lehen balio zuenak balio izateari utzi dio orain. Krisi 
ekonomiko luzearen, globalizazioaren, interneten, ezarri diren kate handien edo atzerriko saltokien ondorioz 
jada ez du funtzionatzen saltzeko modu “tradizionalak”.

Horregatik, Irungo Udalak lan esparru bat bultzatu du, merkataritzarekin loturiko eragileek beren kezkak, 
pertzepzioak, gogoetak eta bereziki lan proposamenak mahai baten inguruan partekatu ahal izateko, eta 
guztien artean merkataritzarekin lotutako hiri eredua eraiki ahal izateko.

Horregatik guztiagatik, behar horri erantzuna emateko “MERKATARITZA MAHAIA sortzea, bultzatzea, 
dinamizatzea eta mantentzea” jaso zuen Irungo Udalak bere erronka estrategikoen barnean. Hiriko 
merkataritza sektorearekin loturiko zenbait erakunderekin elkarrizketa batzuk izan eta haietan ekimena 
aurkeztu ondoren, joan den urrian lan prozesu bati ekin zitzaion, lankidetza publiko-pribatuan oinarrituta. 
Zenbait eragilek hartu zuten parte: Mugan eta Bidashop bezalako hiriko merkatarien elkarteek, Bidasoa 
Bizirikek, Ficobak, Mendibil Merkataritza Parkeak, Gipuzkoako Merkataritza Federazioak, Gipuzkoako 
Merkataritza Ganberak eta Irungo Udalak.
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5 topaketaren bidez, Non dago gaur Irungo merkataritza? Bezalako elementuak landu ziren, 2 saio norantz 
joan nahi dugun, merkataritza hiriaren eredua zein den aztertzeko. Nahi den eredu horretan oinarrituta eredu 
batzuk jarri dira, eta azkenik, jarduera plan baten ildoak ezarri dira helburuak lortzeko.

Diagnostiko horretan oinarrituta, pertsonetan oinarritutako merkataritzako hiri eredua prestatu nahi da, 4 
ardatz nagusi aintzat hartuta:

1. Irungo bezeroaren barne leialtzea eta finkatzea.
2. “Txangozaleei” (egun bateko bezeroak) eustea.
3. Estrategia lurraldeko politikekin lerrokatzea.
4. Merkatariaren protagonismoa.

Hori aurrera eramateko, hainbat alderdi hartu beharko dira kontuan: merkataritzaren lehiakortasuna eta 
prestakuntza, Ekintzailetza eta belaunaldi erreleboa, Merkataritzaren dinamizazioa, Komunikazioa eta 
sentsibilizazioa, eta baita hirigintza politikak eta haien arau esparrua eta abar ere.

Gogoeta horren emaitza gisa, 12 helburu nagusi jaso dira:

1. Dauden informazio sistemak osatzeko beharreko informazioa identifikatzea edo, hala badagokio, 
berria sortzea, beti eguneratua egongo den sistema “bizia” eduki ahal izateko, erabakiak azkar 
hartzeko aukera eman dezan.

2. Informazioa, identifikazioa eta bereizkuntza bilatzeko xede horretan sartzea gaur egun dauden 
txangozale mota desberdinak, zein diren, noiz etortzen diren… (udakoak, Donostiakoak, 
Nafarrak, aste egunetakoak).

3. Hiri merkataritza estrategia garbia izatea, eta horretarako, “hiriaren” baterako 
merkataritza/komunikazio plan estrategikoa prestatzea. Esate baterako, Slow shoping, Bizitza 
osasungarria, Konektibitatea…

4. Bezeroei eta bezero berriei begira plan bat definitzea, establezimenduak, eskaintza eta 
zerbitzuak birdefinitzeko eta berritzeko.

5. Merkataritza ostalaritzarekin/aisiarekin elkartzea jendeari eusteko. “Eguna pasatzeko Planak” 
sor daitezen bultzatzea.

6. Etortzen den bezeroari balio erantsia ematea. Esate baterako, frantsesa, irisgarritasuna, 
ordutegia, aparkalekuak. Itzul dadin motibatzea.

7. Elkartegintza indartsua bultzatzea, kale eta establezimendu dinamizazio profesionalarekin 
batera.
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8. Jarrera aldaketa bultzatzeko plana prestatzea: Check list bat egitea enpresari-merkatari ona 
izateko funtsezko elementuei buruz eta autokritikara “behartzea” prestakuntza eta garapen 
beharrak hautemateko. Banakako laguntza/prestakuntza plana eskaintzea.

9. Hiri gisa zerbait berezia identifikatzea. “On line" posizionamendua. Proiektu publiko-pribatua, 
ez bakarrik helburu partikularrekin baizik eta hiri helburuekin ere.

10. Irungo bezeroei eusteko plana prestatzea.
11. Merkatu kontzeptua “biziberritzea”, erakartzeko elementu gisa.
12. Merkataritza eta Turismo alorretako Plan Gidariak partekatzea.

Azkenik, lan talde osoak prozesuari jarraipena emateko nahia adierazi ondoren, lehentasunezko hiru helburu 
aukeratu dira horietatik lanean hasteko:

1.- HIRI MERKATARITZA ESTRATEGIA GARBIA IZATEA, eta horretarako, “hiriaren” baterako 
merkataritza/komunikazio plan estrategikoa prestatzea. Esate baterako, Slow shoping, Bizitza osasungarria, 
Konektibitatea… (Talde honek eta merkatariek parte hartzeko prozesuak irekitzea).

2.- JARRERA ALDAKETA BULTZATZEKO PLANA PRESTATZEA: Check list bat egitea enpresari-
merkatari ona izateko funtsezko elementuei buruz eta autokritikara “behartzea” prestakuntza eta garapen 
beharrak hautemateko. Banakako laguntza/prestakuntza plana eskaintzea. (Elkarteak, Gipuzkoako 
Merkataritza Ganbera eta Merkatariak).
- Etortzen den bezeroari balio erantsia ematea. Esate baterako, frantsesa, irisgarritasuna, ordutegia, 
aparkalekuak.
- Itzul dadin motibatzea.
- Hiri gisa zerbait berezia identifikatzea. “On line” posizionamendua.
Proiektu publiko-pribatua, ez bakarrik helburu partikularrekin baizik eta hiri helburuekin ere.

3.- INFORMAZIO EGUNERATUA OSATZEA ETA SOZIALIZATZEA: Dauden informazio sistemak 
osatzeko beharreko informazioa identifikatzea edo, hala badagokio, berria sortzea, beti eguneratua egongo 
den sistema “bizia” eduki ahal izateko, erabakiak azkar hartzeko aukera eman dezan.

D.3. KONTRATAZIO ESPEDIENTEAK.

Aurreko atal horiekin loturiko proiektu eta jarduera guztiak behar bezala kudeatzeko, honako kontratazio 

espediente hauek tramitatu dira Ekonomia Sustatzeko Zerbitzutik:
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2017ZAME0062: Irun Open Innovation ekitaldiko edukiak, hizlariak eta kudeaketa kontratatzeko 
espedientea. 

2017ZAME0063: "Irun Lab Comercio 2017" proiektua diseinatu, kudeatu eta gauzatzeko zerbitzuak 
kontratatzeko espedientea.

2017ZAME0083: Hiri merkataritzan "Singular dendak" programa ezartzeko kontratazio espedientea.
2017ZAME0109: "Dies Oiassoni2 2017" ekitaldia koordinatzeko ekintzak kontratatzeko espedientea.
2017ZAME0151: Ekosistema berritzailearen azterketaren kontratazioa Irunen 
2017ZAME0156: Irungo Merkataritza Mahaia bultzatzeko eta dinamizatzeko zerbitzuak kontratatzeko 

espedientea.
2017ZAME0181: Sorkuntza industrien 5. Jardunaldia antolatzeko lanaren kontratazioa.
2017ZAME0185: Krea 2018 programaren diseinua, banaketa eta ekipamendua kontratatzea.
2017ZAME0194: Euskal Kostaldeko Eguberrietako Azoka 2017 ekitaldian Irungo Merkataritza Standa 

diseinatu, egokitu eta dinamizatzeko kontratazio espedientea.
2017ZSNE0006: Izotz pista eta txirrista alokairu erregimenean hartu, muntatu eta desmuntatzeko lanaren 

kontratazio espedientea, 2017-18ko Eguberriak.
2017ZAME0231: Patinatze pistako eta txirristako saio publikoak zabaldu, zaindu, kontrolatu eta ixteko 

zerbitzuak kontratatzeko espedientea, 2017-18ko Eguberriak.
2017ZAME0236: Zabaltza plazan izotz sintetikoko pista eta txirrista zaintzeko zerbitzuak kontratatzeko 

espedientea, 2017-18 Eguberrietako kanpaina.
2017ZAME0238: "2017-18 Eguberrietako kanpaina" programako jarduerak ikuskatu eta koordinatzeko 

zerbitzuak kontratatzeko espedientea.
2017ZAME0240: Merkataritza guneetan arte jarduerak kontratatzeko espedientea. Ibilbide paregabeak 

programa.
2017ZAME0243: Merkataritza dinamizatzeko eguberrietako Elur pilota kontratatzeko espedientea.
2017ZAME0247: Sorkuntza industriaren dekalogoaren kontratazioa.

E.- BULEGO EKONOMIKOA.

Honako betekizun hauek ditu Bulego Ekonomikoak:

- Azterketa ekonomikoak egitea eta hala eskatzen duten udal espedienteetan txertatzea, bereziki kontratazio 

espedienteetan. 

- Udalaren aurrean egin daitezkeen proposamen ekonomikoak aztertzea. 

- Kostuen kontabilitate sistema iraunkorra definitzea, eta udal zerbitzuen kostuen azterketak egitea.
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 - Edozein udal Arlori laguntza ematea alor ekonomikoan. 

- Alor ekonomikoko arauen proiektuen inguruan iritzia ematea.

- Oro har, Korporazioarentzat interesekoak diren txosten eta azterketa ekonomikoak prestatzea, eta 

bereziki, edozein erabaki organori aurkezten zaizkion gai ekonomikoei buruzko iritzia ematea. 

- Aurrekontu Bulegoarekin elkarlanean, Udal osoaren ekonomia-finantza jardueraren jarraipena eta 

analisia egitea eta dagozkion plan ekonomikoak eta aurrekontu egoerak prestatzea, haiekin loturiko 

programa handien eta gastu publikoaren politiken analisia egiteaz gain.

- Ekonomia eta enplegua sustatzeko diru laguntzak planifikatzea, jarraipena egitea eta izapidetzea, 

Ekonomia Sustatzeko sailarekin elkarlanean.

E.1 DIRU LAGUNTZAK

Bulego Teknikotik, Ekonomia Sustatzeko Zerbitzuarekin elkarlanean, 6 diru laguntza ildo kudeatzen dira. 
Diru laguntza horiek bideratzeko lan nagusiak dira deialdiak prestatu, definitu eta argitaratzea; eskatzaileen 
zalantzak eta galderak argitzea; eta diru laguntzak izapidetzea (dokumentazioa egiaztatzea, dokumentazio 
osagarria eskatzea, epeen jarraipena egitea, faseak bideratzea eta abar).

2017ko hiru lehen hiruhilekoetan bideratzeko zeuden aurreko urteetako diru laguntzak kudeatu dira. 

2017ko maiatzean argitaratu ziren arlotik kudeatzen diren diru laguntza deialdiak. 2017. urtean, 
horrenbestez, aurkeztutako dokumentazioa berrikusi da, eta eskatutako baldintzak betetzen dituztela 
egiaztatu da. 2018ko lehen seihilekoan justifikazioa egiaztatuko da eta laguntzen kitapena egingo da. 

Honako hauek dira kudeatu diren diru laguntza ildoak:

 Kontrataziorako laguntzak

Deialdi honen helburua da Irungo udal barrutian dauden enpresei laguntzea Irunen erroldatutako eta Lanbide 
– Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu eskatzaile gisa izena emana duten pertsona langabetuak kontrata 
ditzaten merkatu arruntean.

2017. urtean zehar bukatu zen aurreko urtean, 2016an, bideratzeke gelditu ziren laguntzak emateko lana, eta 
haien justifikazioak aurrera eraman ziren gainera. Horretarako, 307.000 euroko aurrekontua zegoen, 
Lanbidek finantzatutako zatia ere barne zegoen aurrekontu horretan, eta 55 lagunen kontratazioa finantzatu 
zen.
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Eskaera kop. 
guztira 67 % 100 

UKO EGINAK 5 % 7,46

EZ DUTE BETETZEN 7 % 10,4

Emanak 55 % 82,1

Adinen, sexuaren eta kontratuen iraupenaren arabera, honako hau izan zen diruz lagundutako kontratazioen 
banaketa:

Kontratu 
mugagabea

Aldi baterako 
kontratua

Gizona≤ 55ur 22 10 12 % 40

Lanaldi osoa  0 0

Lanaldi partziala  0 0

Gizona> 55ur 5 1 4 % 9,1

Lanaldi osoa  0 0

Lanaldi partziala  0 0

Emakumea ≤ 55ur 24 11 13 % 43,6

Lanaldi osoa  0 0

Lanaldi partziala  0 0

Emakumea> 55ur 4 1 3 % 7,3

Lanaldi osoa  0 0

Lanaldi partziala  0 0

55 23 32 % 100

Irungo Udalak 2017. urtean laguntza horietarako erabili zituen baliabide ekonomikoak 170.000,00 (ehun eta 
hirurogeita hamar mila) euro izan ziren, eta maiatzean onartu eta argitaratu zen Deialdia. 

2017ko deialdian 73 eskaera jaso ziren. Haietako 6k laguntza eman baino lehen uko egin zioten, eta 12k ez 
zituzten eskatutako baldintzak betetzen, ez zutelako Lanbiden izena emana edo/eta ez zirelako langabetuak, 
edo ez zeudelako Irunen erroldatuak. 37 kontratu lagundu dira diruz. Honako taula honetan adierazten dira 
egindako kontratuen ezaugarriak eta kontratu mota: 

Eskaera kop. guztira 73 % 100

Baliabiderik gabe 18 % 24,6  

Uko eginak 6 % 8,2

Ez dute betetzen 12 % 16 

Emanak 37 Eskaeren % 50,7
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Aurreko taulan ikus daitekeen bezala, diru laguntzak emateko 18 eskaera ezin izan ziren baloratu zegoen 
kreditua agortu izanagatik. Haietako gehienek urte bukaeran eskaera aurkeztu zuten Irungo Udalak 
Lanbidek xede horretarako emandako funtsekin abenduan deitu zuen kontrataziorako laguntzen deialdira. 
2018ko lehen hiruhilekoan egiaztatuko da aurkeztutako dokumentazioa eta egingo da balorazioa. 

 Kontrataziorako laguntzak – Lanbideren funtsak

Abenduaren erdialdean onartu zen Lanbideren Funtsekin kontratazioari Laguntzak emateko deialdia 102.000 
euroko aurrekontuarekin. 44 eskaera jaso dira eta 2018ko lehen seihilekoan kudeatuko dira.
Eskaerek beharreko baldintzak betetzen dituzten egiaztatzeko eta haien kalkulua egiteko zain, uste da 10 
eskaera inguru laguntzarik gabe geldituko direla finantzazio faltagatik, dauden baliabide guztiak erabiliko 
dira.
Eskaeretatik, % 50 inguru Udalak finantzaturiko deialdietan aurkeztutako eskaerei dagozkie, finantzaziorik 
gabe gelditu zirenez, kontratu bererako laguntza eskatu baitute berriro. 

 30 urtetik beherakoak kontratatzeko laguntzak

30 urtetik beherakoak kontratatzeko laguntzen helburua da Irungo udal barrutian dauden enpresei laguntzea 
Irunen erroldatutako eta Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu eskatzaile gisa izena emana duten 
gazte langabetuak kontrata ditzaten merkatu arruntean.

KONTRATU 
MUGAGABEA

ALDI BATERAKO 
KONTRATUA

Kontraturik gabe 7   % 19,4

Gizona < 45 urte 13 4 9 % 36,1 

Lanaldi osoa  3 6

Lanaldi partziala  1 3

Gizona  > 45 urte 3 1 2 % 8,3

Lanaldi osoa  1 2

Lanaldi partziala  0 0
Emakumea < 45 
urte 13 6 7

% 36,1 

Lanaldi osoa  3 4

Lanaldi partziala  3 3
Emakumea > 45 
urte 0 0 0

% 0 

Lanaldi osoa  0 0

Lanaldi partziala  0 0
Laguntzak 
kontratuarekin 29 11 18

% 80,5 

Emandakoak guztira 36 % 100
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2016. urteko diru laguntza deialdirako (ekitaldi hartako abenduan onartua), 30.000 euroko aurrekontua 
zegoen eta 30 urtetik beherako 5 gazteren kontratazioa finantzatzeko erabili ziren. 9 eskaera aurkeztu ziren 
10 lagun kontratatzeko, baina haietatik pertsona batek ez zituen baldintzak betetzen, 3 beste kontratazio 
ildoarekin kudeatu ziren honetan funtsak agortu izanagatik, eta eskaera 1 ezin izan zen tramitatu bi 
deialdietan funtsik ez izateagatik.
Haien ematea nahiz justifikazioa eta kitapena 2017. urtean bukatu ziren.
 

Gizonak 2 % 40 

  
Emakumeak 3 % 60 

2017. urterako laguntza horietarako baliabide ekonomikoak 60.000 euro izan ziren. 16 eskaera jaso ziren, 
haietako batek ez ditu beharreko baldintzak betetzen, 2k uko egin diote laguntzari, eta 10 eskaerari eman 
zaie laguntza. 

Gizonak 6 % 60 

  
Emakumeak 1 % 10 

  
Kontraturik 
gabe 3

% 30 

Deialdi honetan, zegoen aurrekontua agortu egin da, eta horrenbestez, 3 eskaera ezin izan dira baloratu. 
3ek berriro eskatu dute laguntza Irungo Udalak Lanbidek xede horretarako emandako funtsekin abenduan 
deitu zuen kontrataziorako laguntzen deialdira. 2018ko lehen hiruhilekoan egiaztatuko da aurkeztutako 
dokumentazioa eta egingo da balorazioa.

 K-biziak alokairua

Deialdi honen helburua da enpresa sortu berriek edo establezimendu ireki berriek udalerriko zenbait lekutan 
lokalak alokatzeko diru laguntzak emateko erregimena ezartzea.

Egiaztatu da  K-biziak alokairuaren 2015eko diru laguntzek bete dituztela oinarrietan eskatutako baldintzak, 
baina haietako batzuk oraindik egiaztatzeko daude, dokumentazio faltagatik. 
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Kasu honetan, egiaztatu da 2016ko eskaerek, lehenengo urtea betetzean, eskatutako baldintza guztiak 
betetzen jarraitzen dutela. 

2017. urtean 33.000 euro erabiliko dira eskaera berrietarako, baina guztira 70.000 euro daude, eta horietatik 
50.000 euro erabili dira.

Aztertzen ari garen urtean 11 eskaera jaso ziren, eta horietatik 3 baztertu egin ziren, 2 eskatzailek uko egitea 
erabaki zuten, eta horrenbestez, azkenean 6 eman ziren. 

 2016 2017 2018 2019
2015eko ESKAERA 9.687,50 5.915,00 0,00  
2016ko ESKAERA 12.970,00 30.200,00 10.050,00 0,00
2017ko ESKAERA 0,00 13.872,50 12.983,75 2.438,75
GUZTIRA 22.657,50 49.987,50 23.033,75 2.438,75

 K - biziak birgaitzea.

2017. urtean jaso ziren 16 eskaeretatik 12 ebaluatu ziren balorazio mahaian. Haietatik 3k ez zuten 
gutxieneko puntuazioa jaso, eta horrenbestez, 9 eskaerari eman zitzaien laguntza. Emandako diru laguntza 
1.738,07 € izan ziren batez beste, hauxe da, 15.642,63 euro erabili dira.

4 eskaera 2018an baloratuko dira.

 E-gaztea/e-berritzailea

Deialdi honen helburua da enpresa ekimen ekintzaileak abian jartzeko hasierako gastuei aurre egiteko 
ematen diren diru laguntzak arautzea. Bi motakoak dira horiek:

1. ildoa, e-Gaztea: 30 urtetik beherako gazteek abian jartzen dituzten enpresa ekimen ekintzaileak.

 2. ildoa, e-Berritzailea: enpresa ekimen ekintzaileak eta berritzaileak.

2017. urtean 7 e-gaztea eta e-berritzailea laguntza kudeatu ziren, 2016ko deialditik bideratu gabe zeudenak.
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Gainera, 2017. urtean 12 eskaera aurkeztu dira 13 lagunentzat e-gaztea deialdian. 11 lagun izan dira 
onuradunak, batek ez baitzuen Irunen erroldatua egoteko baldintza betetzen eta besteak uko egin baitzion 
laguntzari. Horrenbestez, 27.500 euro erabili dira.

13 eskaera aurkeztu dira e-berritzailea deialdirako, eta horietatik 8 eman dira. Gainerako 3 eskaeretatik 2k 
deialdian ezarritakoa baino lehenagotik emana zuten alta, 2k ez zuten gutxieneko puntuazioa lortu balorazio 
mahaian eta azkenekoak diru laguntzari uko egin zion enpresa itxi izanagatik. 

Emandako diru laguntzetatik seik 3.000 euro jaso zituzten berrikuntzaren atalean lortutako puntuazioagatik, 
eta 2 proposamenek 1.500 euro, hauxe da, 21.000 euro erabili dira.

E-GAZTEA

  
Emakumeak 7 % 53,8

  
Gizonak 6 % 46,2

GORABEHERAK: Berraztertzeko bi errekurtso jaso dira kontrataziorako laguntzetan jasotako 
erabakiarekin bat ez etortzeagatik: lehenbizikoa 2016ko deialdiaren kitapenaren ondorioz eta bigarrena 
2017ko deialdirako diru laguntza ez onartzeko erabakiarekin ados ez egoteagatik. 

E.2. TXOSTEN EKONOMIKOAK

Bulego Ekonomikoaren eginkizun nagusietako bat da azterketa eta analisi ekonomikoak egitea kontratuen 
eta lizitazio tasen balio estimatua zehaztu ahal izateko. 

Horretarako, eskainitako zerbitzua sakon ezagutu behar da arlo arduradunekin bilerak eginda, nolabaiteko 
merkatu azterketa egin behar da zerbitzuak behar bezala jardun dezan beharreko kontsiderazio 
desberdinetarako, bai eta ahalik eta zorrotzen izateko ere kostuak eta diru sarrerak kalkulatzeko orduan. 

2017. urtean zehar txostenak egin dira zerbitzuak kontratatzeko espediente hauekin loturik:

Gizarte Ongizatea
 Etxeko Laguntza Zerbitzua
 Adinekoen Zentroen dinamizazioa
 Hotzaren aurkako zerbitzua
 Gaueko zentroa
 Ile apaintzea
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 Iraso taberna
 Isolamenduaren prebentzioa
 Gimnasia terapeutikoa

Kultura
 San Jose Langilea
 CBA
 Oiasso Museoa
 Amaia

Gazteria eta Hezkuntza
 Aisia lokaletan
 Haurtxoko
 Udalekuak

Mugikortasuna
 Autobus zerbitzua ematea
 Autobus elektrikoak

Euskara
 Kuadrilategi

Beste bi zerbitzutan ere lan egin da, eta haietan jarraituko da 2018. urtean, Martindozenea Aterpetxea eta 
Tenis-Txingudi.

E.3. KONTRATAZIOA

Kontratazio prozesurako, pleguetarako txosten teknikoez gain, honako lan hauek eramaten dira aurrera:
 Enpresa esleipendunen kaudimen ekonomikoa egiaztatzen da, baldintza ekonomiko 

administratiboen pleguan zehazten den bezala.
 Balorazio taula prestatzen da gero kontratazio mahaian erabiltzeko.

E.4. ZERBITZUEN KOSTUA

Bulego Ekonomikoaren beste betekizunetako bat da Udalak eskainitako zerbitzuen kostua kalkulatzea. 
Aurrekontuan oinarrituta, gastuak eta diru sarrerak, kitatutako aurrekontuen egiazko kostuak zehazten dira 
eta bidean dagoen aurrekonturako eta etorkizunekorako zenbatespenak egiten dira. Datu horietatik abiatuta, 
honako dokumentu eta ziurtagiri hauek egin dira:

 Bidasoa eskualdean bazterketa egoeran dauden pertsonei arreta zerbitzuak emateko lankidetza 
hitzarmenerako proposamen ekonomikoa.

 2018. urterako tasak eta prezio publikoak justifikatzeko txosten ekonomikoa.
 Ama Xantalen egoitzak jasotako Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntza justifikatzeko 

dokumentazioa.
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 Eusko Jaurlaritzaren Kontserbatoriorako eta Musika Eskolarako diru laguntza justifikatzeko 
dokumentazioa.

E.5. BESTELAKOAK

Zerbitzuetan aplikatu beharreko BEZari, pleguetan erabiltzen diren formulei eta hainbat eratako beste 
zenbait kontu ekonomikori buruzko hainbat kontsultari erantzun zaie halaber.

F.- GIZA BALIABIDEAK ETA ZERBITZU OROKORRAK.

F.1. SARRERA

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak bere 50. artikuluan eta hurrengoetan 
halako betebehar batzuk jasotzen ditu herritarrek eta herritar-erakundeek tokiko gobernua eta administrazioa 
nola antolatzen den, zer eginkizun betetzen dituen, erabakiak hartzerakoan zer eremu eta politika lehenesten 
duen eta tokiko zerbitzu publikoak kudeatzerakoan baliabideak nola esleitzen dituen jakiteko interesgarri 
den informazio publiko oro, aldian-aldian eta etengabe, eta eskura dauden bideak erabiliz, publiko egiteari 
buruz. 

Konpromiso hori betetzeko, udal Zerbitzuek jarduera txostenak egiten dituzte urtero denboraldi 
horretan, bakoitzari dagokion eskumenen esparruan, aurrera eramandako ekimen, proiektu eta programa 
nagusien berri emateko. Giza Baliabideen Zerbitzuaren kasuan, zerbitzu orokor gehienetan gertatzen den 
bezala, badago jarduera ukiezin bat neurtzeko zaila dena eta proiekzio publiko txikia duena, baina 
ezinbestekoa dena beste azken Zerbitzuek beren lana behar bezala aurrera eraman dezaten. Horrenbestez, 
txosten honen helburuetako bat da jarduera hori ere ikusaraztea eta argitara ematea, interesa duen edonork 
ebaluatu eta kontrolatzeko aukera izan dezan. 

Giza Baliabideen Zerbitzuaren jardueraren ebaluazioari dagokionean eta hari esleituriko helburuen 
betetze mailaren neurketari begira, agintaldiko plan estrategikoak onartzeko joera dagoenez errazagoa da 
konparazioak egitea eta ondorioak ateratzea. Horren harira, Giza Baliabideen Zerbitzuak, alderdi 
sozialarekin negoziatu ondoren, udaleko giza baliabideak arrazionalizatzeko eta antolatzeko programak 
onartu ditu, etenik gabeko maiztasunarekin agintaldi bakoitzarekin loturik. Erakundeko giza baliabideen 
kudeaketa integralarekin loturiko programatze neurri batzuk zehatz adierazten dira haietan, esparru 
desberdinak aintzat harturik (antolakuntza, hautaketa, prestakuntza, sustapena, balorazioa eta abar).
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Aurrekoa kontuan harturik, Giza Baliabideen Zerbitzuaren jarduerari dagokionean, 2017. urtean zehar 
neurri handi batean garatu dira Irungo Udaleko Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko eta Antolatzeko 
Programan 2016-2019 urteetarako planteatutako neurriak. 2016ko uztailaren 12ko Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean argitaratu zen programa hori. Neurri horietako batzuk gauzatzeko, aldatu egin behar izan zen 
2016ko uztailaren 27ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez onartu zen Lanpostuen Zerrenda. Osoko 
bilkurak hartutako erabaki horrek berekin ekarri zuen ez lanpostu gutxi sortzeko edo aurretik zeudenak 
birmoldatzeko beharra, baina 2017. urtean postu horiek behin betiko edo aldi baterako bete egin behar izan 
dira, eta horrek lan karga handia sortzen dio Giza Baliabideen Zerbitzuari. Aurrekoa ikusirik, Giza 
Baliabideen Zerbitzuak 2017ko ekitaldian, bere lan alor desberdinetan, izan duen jarduera nagusia zehaztu 
eta laburbilduko dugu hurrengo puntuetan.

F.2. GIZA BALIABIDEEN SAILAREN JARDUERA ADMINISTRATIBOA

500 langile inguruko plantilla kudeatzeko eta administratzeko administrazio jarduera handia aurrera 
eraman behar izan du Sailak, eta batzuetan ez da erraza izan neurtzea eta objektibatzea, baina edozein 
erakundeko langileek urte oso batean zehar sortzen dituzten gorabehera, josi-urratu eta tramitazio ugariekin 
loturik dago hori guztia. Esan behar da Giza Baliabideen Zerbitzuko unitate administratiboa arduratzen dela 
nomina prestatu eta kitatzeaz, aseguru sozialak kalkulatzeaz, eta guztietako baimenak eta lizentziak tramitatu 
eta baimentzeaz, bai eta era guztietako zerbitzuetako lanpostuak behin-behinean betetzeko ordezkapenak 
egiteko jarraibideak behar bezala aplikatzeaz ere, haietako batzuk, gainera, behar handikoak izaten dira eta 
ezin izaten dira gerorako utzi (Zaharren egoitza, Haur Eskola, Udaltzaingoa, Musika Kontserbatorioa, 
Euskaltegia eta abar).

Sailaren administrazio jarduera laburbiltzen duten datu batzuk azalduko ditugu ondoren, aurreko 
ekitaldikoekin konparatuta, ia 500 langile dituen Toki Administrazio baten neurriko eta 
heterogeneotasuneko antolakuntza batek sortzen duen lan bolumenaren erakusgarri:

JARDUERA ADIERAZLEA 2016. URTEA 2017. URTEA
Alkatetzaren ebazpenen kopurua (GIZ.BAL.) 156 148

Giza Baliabideetako Ordezkariaren ebazpenen kopurua 607 627

Erregistratutako sarrera kopurua (S/I erregistroa) 349 1.067

Erregistratutako irteera kopurua (S/I erregistroa) 762 902

Likidatu eta ordaindutako nominak 6.343 6.410

Langileen altak / kontratuen aldaketak (nominen bertsioak) 785 633
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Enplegatuaren Atarian tramitatutako baimenak / jakinarazpenak 11.892 11.893

Tramitatutako behin-behineko aldi baterako ezintasun agiriak 1.820 1.245 (*)

(*) Tramitatutako baieztatze agirien kopurua murriztu egin da, uztailaren 18ko 625/2014 Errege Dekretua, lehen hirurehun eta 
hirurogeita bost egunetan behin-behineko ezintasunaren prozesuak kudeatzeko eta kontrolatzeko zenbait alderdi arautzen dituena, 
pixkanaka-pixkanaka aplikatu ondoren. 

Aurreko datuak ikusirik, egiaztatu da Saileko administrazio jarduera orokorra mantendu egin dela 
tramitatutako ebazpenei dagokienean, eta baita formalizatutako kontratazio kopuruari eta tramitatutako 
gorabeherei dagokienean ere. Hala ere, nabarmen gora egin du erregistratutako eskaeren kopuruak zenbait 
hautaketa prozesu abian jarri izanaren ondorioz, haietara jende ugari aurkeztu baita, hainbat lanpostu behin 
beteko betetzeko nahiz behin-behineko lan poltsak osatzeko. 

Bestalde, aipatzekoa da Unitate Administratiboak tramitatutako baimenen eta gorabeheren bolumenari 
eutsi zaila, eta baita langileen altek eta bajek eragindako nomina bertsioenenari ere, lan egoera aldatu 
izanagatik eta behin-behineko ezintasun agiriak erregistratu eta Gizarte Segurantzari jakinarazteagatik. Lan 
horrek administrazio lan handia eskatzen du egiaztapenei eta tramitazioari dagokienean, eta profil 
administratiboko hiru lagunek bakarrik osatutako unitateak hartzen du bere gain.

Bestalde, eta 2017. urtean zehar aurrera eramandako jarduera berezi gisa, aipatzekoa da, nominaren eta 
aseguru sozialen kudeaketarekin loturiko datu ekonomikoen baseak langileen plantilla eta indarrean dagoen 
Lanpostuen Zerrenda bera osatzen duten plazen eta lanpostuen zerrendarekin integratzeko prozesua egin 
dela; izan ere, orain arte paraleloan kudeatzen ziren bi datu base horien artean inolako loturarik gabe, eta 
horrek oker arrisku handiagoa sortzen zuen datuak eguneratzean. Integrazio prozesu hori aurrera eramateko, 
egundoko administrazio lana egin behar izan da datuak erkatzeko eta migrazioa egiteko. Lan hori 2017ko 
abenduan bukatu da, eta horri esker, 2018ko urtarrilaren 1etik aurrera modu integratuan egiten da lan datu 
base bakar batekin. Gainera, Irungo Udalaren zerbitzuan ari diren Langileen Ordainsari Erregimenari 
buruzko Araudiak (2017ko abenduaren 22ko GAO) aurreikusitakotik etorritako ordainsari egitura berrira 
egokitua dago datu base hori.

Azkenik, aipatzekoa da halaber, Erakundean indarrean dauden lan poltsak argitaratzeko prozesutik 
etorritako administrazio lana (http://www.irun.org/caste/1vivir/sustitucion.asp), haien kudeaketa gardena 
izateko konpromisoaren barnean. Prozesu horretan herritarren eskura jarri behar da lan poltsa horien egoera 
denbora errealean, pertsona interesdunek haren erabileraren jarraipena egin ahal izateko, eta horretarako, 
zegoen informazioa eguneratzeko lan nekeza egin behar izan da argitaratu aurretik. 

F.3. PRESTAKUNTZAREN KUDEAKETA. 
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Erakundeko langileen prestakuntza politikaren kudeaketari dagokionean, aipatzekoa da, ohikoa den 
bezala eta langileen ordezkariekin negoziatu ondoren, Irungo Udalak 2017. urteko Prestakuntza Plana onartu 
zuela Giza Baliabideak arloko Ordezkariak 2017ko martxoaren 13an emandako ebazpenaren bidez. 
Prestakuntza Plan hori gauzatzeko prozesua hilabete batzuk lehenago hasia zen, 2016. urte amaieran, hain 
zuzen ere, eta udal langile guztiei irekitako parte hartze prozesua zeraman berekin, udal arlo desberdinetako 
arduradunekin eta langileen ordezkariekin bilerak egiteaz gain. 

Aipaturiko Prestakuntza Plan horretan aurreikusitako prestakuntza ekintzez gainera, ekitaldian zehar 
banakako zenbait prestakuntza baimendu dira, udal langileek pertsonalki eskatu zituztenak, haien zuzeneko 
arduradunak oniritzia eman ondoren. Giza Baliabideen Ordezkaritzak eskaera horiek guztiak baimendu ditu 
horretarako onartutako baimentze prozeduraren arabera, Giza Baliabideen Sailak tramitatu duena. 

Bestalde, eta azken aldi honetan ohikoa den bezala, HAEEri diru laguntza eskatu zitzaion 2017. urterako 
aurreikusitako Prestakuntza Plana eta prestakuntza ekintza desberdinak abian jartzeko Toki 
Administrazioetan, Autonomi Erkidegoko Foru Administrazioetan eta Euskal Herriko Unibertsitatean lan 
egiten duten pertsonen prestakuntza finantzatzeko laguntzen deialdiaren esparruan, Erakunde horretako 
Zuzendariak 2017ko maiatzaren 30ean emandako ebazpenaren bidez onartuak (2017ko ekainaren 16ko 
EHAA). 2017ko abenduaren 13ko EHAAn argitaratutako ebazpenaren bidez, azkenean, HAEEk 24.640,54 
euroko diru laguntza eman zion Irungo Udalari zeregin horretarako. 

2017ko ekitaldia amaitutakoan, honako hauek dira azkenean gauzatutako prestakuntza ekintzen 
balantzea, haietan parte hartu zutenen kopurua eta izan duten kostua:

Noiz egin zen 

Kop.
Ekintza

Noiztik Noizera
Orduak

Part. 

Kop.

Kostua 

guztira

1 Ofimatika: Excel aurreratua 2017/03/31 2017/04/07 15 7 675,00 €

2 Gutuna eta ofizioa 2017/02/01 2017/02/28 15 1 107,00 €

3 Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak 2017/02/06 2017/02/10 4 1 31,00 €

4 3. HE: azterketa prestatzeko ikastaroa 2017/03/29 2017/05/03 15 2 290,00 €

5 Xuxen / Hobelex: zuzenketarako sareko tresna 2017/04/07 2017/04/07 4 1 39,00 €

6 Udal Gobernuko lan metodo aurreratuei 
buruzko mintegia

2017/01/30 2017/01/30 Jard. 1 15 2.758,80 €

7 Zuzendaritza trebetasunak 2017/05/15 2017/05/31 25 17 3.500,00 €

8 Autolaguntzarako baliabideen kudeaketa 
(“Zaintzailea zaintzen”) Adineko Pertsonen 
Udal Egoitzako langileentzat.

2017/10/23 2017/12/01 60 9 5.000,00 €

9 Informatika aplikazioen erabilera Udal 
Egoitzan

2017/03/28 2017/03/28 5 5 996,63 €
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10 Jardunbide egokien tailerra mendekotasunak 
dituzten adineko pertsonen egoitzetan bizi 
diren pertsonei arreta emateko

2017/04/26 2017/04/27 8 16 800,00 €

11 Haurrentzako masajea 2017/04/10 2017/04/12 15 10 1.500,00 €

12 Yoga eta kontzentrazio teknika musikarientzat 2017/06/20 2017/06/27 12 18 960,00 €

13 Buru gaixotasunekiko hurbilketa eta esku 
hartze sozialetik nola landu

2017/06/02 2017/06/16 6 17 750,00 €

14 Gizarte zerbitzuen sistemako prestazioen eta 
zerbitzuen zorroa (urriaren 6ko 185/2015 
Dekretua)

2017/05/19 2017/05/26 6 35 700,00 €

15 Defentsa tekniko-poliziala 2017/01/01 2017/05/31 Hainbat 
jard.

28 4.297,93 €

16 Radar eramangarria 2017/10/24 2017/10/24 5 12 1.294,70 €

17 Prestakuntza teoriko-praktikoa orga 
altxatzaileetan 

2017/05/12 2017/05/12 4 11 580,80 €

18 Gatazken kudeaketa eta haiek konpontzeko 
sistemak

2017/06/01 2017/06/15 10 9 1.983,88 €

19 Prestakuntza teoriko-praktikoa Altuerako 
lanetan

2017/05/19 2017/05/19 4 13 701,80 €

20 Positibotasuna eta sinergia emozionala 2017/06/02 2017/06/09 10 27 1.996,33 €

21 Administrazio prozedura erkidearen 
erregulazioa 2015eko erreformaren ondoren 

2017/02/01 2017/02/28 24 1 186,00 €

22 Negoziazioa erosketetan 2017/02/16 2017/02/16 9 1 393,25 €

23 Prestakuntza beharren diagnostikoa 2017/02/07 2017/02/07 6 1 150,00 €

24 Udalen berrikuntza eta kudeaketaren 
hobekuntza

2017/01/27 2017/07/07 35 1 400,00 €

25 Diru laguntzen alderdi orokorrak eta 
erregulazioa. Aurrekontu kudeaketa.

2017/03/01 2017/03/21 15 2 214,00 €

26 Hirigintza balorazioak 2017/02/06 2017/02/14 28 1 251,00 €

27 Ahozko helburu bat oinarri hartuta nola sortu 
unitate bat

2017. urtea 40 1 86,80 €

28 Tokiko Zuzenbidearen Mintegiaren XI. Edizioa 2017/03/17 2017/11/10 20 3 600,00 €

2017/02/28 2017/03/0829 Excel aurreratua 

2017/05/09 2017/05/17

16 2 540,00 €

30 Segurtasunerako eta bide hezkuntzarako 
polizien I. Biltzar Iberoamerikarra

2017/04/27 2017/04/28 22,5 2 100,00 €

31 Tailerra: Langileak antolatzeko tresnen 
analisia, lanpostuen deskribapena eta 
lanpostuen zerrenda (LZ) prestatzea

2017/05/05 2017/06/01 40 1 250,00 €

32 Seme/alaba-gurasoen arteko indarkeria 2017/03/31 2017/04/01 12 3 300,00 €

33 Aurrekontuen kitapena eta kontabilitatea 2017/03/01 2017/03/21 15 2 214,00 €

34 Sektore publikoko kontratuen modalitateak 2017/05/02 2017/05/22 15 1 128,00 €

35 Diru laguntzak emateko eta tramitatzeko 
prozedurak

2017/06/05 2017/06/23 15 1 107,00 €
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36 Kontratazio publiko estrategikoa: 
eraginkortasunerako eta integritaterako 
aplikazio praktikoak

2017/05/22 2017/05/24 15 1 290,00 €

37 Lile: Gardentasuna. Datuak babestea. 
Informazioa eskuratzeko eskubidea

2017/05/08 2017/05/09 10 1 114,00 €

38 Hiri adimendunen III. Ekitaldia 2017/04/26 2017/04/26 Jard 1. 2 481,58 €

39 Euskararen transmisioari buruzko Mintegiaren 
7. edizioa

2017/05/23 2017/05/23 Jard 1. 1 18,15 €

40 Egoera berria Datuak Babesteko Araudi 
Orokorra onartu ondoren (Udako ikastaroa)

2017/06/22 2017/06/22 4,5 3 102,00 €

41 Informaziorako eta dokumentaziorako 
Espainiako XV. Jardunaldiak

2017/05/25 2017/05/26 2 jard. 1 100,00 €

42 Kalamua agenda politikoan (Udako ikastaroa) 2017/06/15 2017/06/16 20 1 70,00 €

43 Bitartekotasun ikastaro praktikoa. Gatazkak 
konpontzeko metodo alternatiboak (Udako 
ikastaroa) 

2017/07/27 2017/07/28 20 2 140,00 €

44 Berrikuntza gizarte bazterketa egoeran 
dauden pertsonak gizarteratzeko eta arreta 
emateko (Udako ikastaroa)

2017/09/11 2017/09/12 2 jard. 3 175,00 €

45 III. Herri hezitzailea, eskola herritarra 2017/05/19 2017/05/20 15 1 50,00 €

46 Aurrekontua gauzatzea eta aurrekontu 
aldaketak 

2017/05/06 2017/06/23 15 1 107,00 €

47 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 
analisia

2017/09/20 2017/09/20 6 3 570,00 €

48 Administrazio elektronikoari buruzko 
oinarrizko ikastaroa

2017/10/02 2017/10/18 8 2 168,00 €

49 Lile: Parte hartzea 2017/09/26 2017/09/26 5 1 39,00 €

50 Arriskuaren kudeaketa eta plangintza ereduak 
Udaltzaingoan

2017/09/18 2017/09/28 40 11 4.600,00 €

51 Udaltzainak egoera fisiko onean mantentzea 2017/01/01 2017/05/31 Hainbat 
jard.

20 4.853,94 €

52 Genero mainstreaminga udal gobernantzan 2017/11/14 2017/11/14 5 8 600,00 €

53 Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria 
genero ikuspegiarekin

2017/12/01 2017/12/01 6 12 720,00 €

54 Kultura, Gazteria eta Kirol Proiektuetarako 
Programa Europarrak

2017/11/13 2017/11/13 4 8 240,00 €

55 Kontrolari eta auditoretzari buruzko II. 
Jardunaldiak tokiko sektore publikoan

2017/11/23 2017/11/24 2 jard. 2 560,00 €

56 Zubien eta fabrika obren ikuskapena eta 
mantentzea

2017/09/13 2017/10/16 45 1 520,00 €

57 Kontratazio publikorako prozedura. Kontratua 
prestatzea eta esleitzea.

2017/11/06 2017/11/24 30 2 446,00 €

58 Oinarriak eta hastapenak FME Desktop-en 
erabileran

2017/11/13 2017/11/14 2 jard. 1 724,79 €

59 Arreta doluan 2017/11/24 2017/11/25 10 3 260,00 €

60 Hizkuntza ikastaroak 2016-2017 ikasturtea 526,52 €
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61 Jendeaurrean efikaziaz hitz egitea 2017/11/07 2017/11/28 20 1 186,00 €

62 Produktu fotosanitarioen aplikatzailea 2017/11/13 2017/11/22 45 1 50,00 €

63 Sentsibilizazio tailerra klausula sozialen, 
genero ikuspegiaren eta ingurumen klausulen 
ezarpenean eta jarraipenean Irungo Udalaren 
kontratazioetan.

2017/11/31 2017/11/30 3 31 2.420,00 €

64 Ikasteko laguntzak 2017. urtea 210,75 €

PRESTAKUNTZA GASTUA GUZTIRA 2017. URTEAN 52.225,65 €

F.4. LANGILEAK AUKERATZEA

Irungo Udalaren 2016-2019 urteetarako Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko eta Antolatzeko 
Programak jasotako plangintzaren arabera, 2017. urtean zehar hainbat hautaketa prozesu jarri dira abian 
erakundeko lanpostu ugari behin betiko nahiz aldi baterako betetzeko. Horren harira, 2016ko uztaileko 
osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez (haren arabera aldatu zen Lanpostuen Zerrenda) sortutako 
lanpostuak betetzeko beharrak, eta ekitaldian zehar izandako langileen txandakatze aski handiak, lan erantsia 
sortu dute alor horretan, Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko eta Antolatzeko Programan bertan jada 
planifikatutakoez gainera. 

Langile berriak hartzeko hautaketa prozesuen plangintzari dagokionean, eta arestian aipaturiko Irungo 
Udalaren 2016-2019 urteetarako Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko eta Antolatzeko Programak jasotako 
aurreikuspenak bideratu ahal izateko, Alkatetzak 2017ko abenduaren 1ean emaniko 2.351 zenbakidun 
ebazpenaren bidez (2017ko abenduaren 28ko GAO) onartu zen 2017. urterako lan eskaintza publikoa (LEP). 
LEP horrek ahalik eta gehien agortu zituen aurrekontu legerian aurreikusitako berrezartze tasak eta, 
langileen ordezkariekin urteko azken hiruhilekoan hasitako negoziazioen ondoren, jarraian azaltzen diren 
hamabi plaza eta lanpostu hauek sartu ziren, lan eskaintza hori hurrengo hiru ekitaldietan garatzeko 
aurreikuspenarekin, Irungo Udalak une bakoitzean finkatuko dituen egutegiaren eta lehentasunen arabera 
betiere, 

PLAZA TALDEA LANPOSTUA
ZUZKIDURA 

KOPURUA

ADMINISTRAZIO BEREZIKO GOI MAILAKO 

TEKNIKARIA

A1 Kontu Hartzailetza eta Kontabilitate 

teknikaria

1

ADMINISTRAZIO BEREZIKO GOI MAILAKO 

TEKNIKARIA

A1 Antolakuntza eta Kalitate teknikaria 1

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ERDI MAILAKO A2 Zerga Kudeaketako teknikaria 1
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TEKNIKARIA

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ERDI MAILAKO 

TEKNIKARIA

A2 Prebentzio eta Gizarteratze teknikaria 1

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ERDI MAILAKO 

TEKNIKARIA

A2 Berdintasun eta Gizarteratze teknikaria 1

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ERDI MAILAKO 

TEKNIKARIA

A2 Haur Eskolako hezitzailea 1

EGINKIZUN BEREZIAK C1 Amaia KZko Atezain Mantentzailea 1

ADMINISTRAZIO BEREZIKO TEKNIKARI 

LAGUNTZAILEA

D Obretako Teknikari laguntzailea 2

MENDEKOA E Ikastetxeko atezaina 2

ZERBITZU BEREZIAK-OFIZIOETAKO 

LANGILEAK

C1 Obra Brigadako arduraduna 1

Lanpostuak behin-behinean betetzeari dagokionean, eta lanpostuak behin-behinean bete behar izan 
direnean horretarako zeuden lan poltsetako edo ordezkapen zerrendetako hautagaiei beharreko deiak 
kudeatzeaz gain, Giza Baliabideen Sailak 2017. urterako bere gain hartu duen lana izan da, zenbait kasutan, 
hautaketa prozesuak abian jartzea, ordezkapenen zerrenda horiek osatzeko edo berritzeko, hain zuzen ere. 
Bestalde, eta lanpostuak behin betiko betetzeari dagokionean, Giza Baliabideen Sailak bere gain hartu duen 
lana izan da beharreko hautaketa oinarriak negoziatzea eta onartzea, hautaketa epaimahaiak osatzea –haietan 
Sail honek hartzen ditu beti lehendakaritza eta idazkaritza lana-, eta hautaketa prozesuen kudeaketa integrala 
(onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak onartzea, probetarako deiak egin eta antolatzea, emaitzak 
argitara ematea eta abar). Horiez gain, beharreko izendapenak egin ditu eta, hala bazegokion, lan poltsak 
onartu ditu prozesua gainditu izan arren hartan plaza eskuratu ez zuten hautagaiekin. 

Honako hauek dira laburbilduta pasa den 2017ko ekitaldian aurrera eraman diren hautaketa prozesu 
nagusiak:

a. Lanpostuak behin betiko betetzeko prozesua:

 Administrazio Bereziko Teknikari Laguntzailearen sei plaza betetzeko prozesua, HAZeko 
Informazio eta Tramitazio Agenteen beste hainbeste lanposturi dagozkionak (238 
zenbakia): 2016ko Lanpostu Eskaintza Publikoan aurreikusitako eta Alkatetzak emandako 
1.987/2016 ebazpenaren bidez onartutako deialdi honetara 249 lagun aurkeztu ziren guztira. 
2017ko ekitaldian gauzatu da, eta azkenean hautatu ziren sei lagunak praktiketako langile 
izendatu ziren Alkatetzak urtarrilaren 25ean emandako 84/2018 zenbakidun Ebazpenaren bidez. 
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 Administrazio Bereziko Goi Mailako Teknikari plaza bat betetzeko prozesua, 
Antolakuntza eta Kalitate Teknikariaren lanpostuari dagokiona (213 zenbakia): 2016ko 
Lanpostu Eskaintza Publikoan aurreikusitako eta Alkatetzak emandako 2.351/2017 ebazpenaren 
bidez onartutako deialdi hau ekitaldi horren amaieran egin zen eta 2018ko udazkenean bukatuko 
dela aurreikusi da. Guztira 18 lagun aurkeztu dira deialdi honetara.

 Udaltzainen hamabi plaza betetzeko prozesua, 485 zenbakiko-Udaltzaina postuari 
dagokiona: 2016ko Lanpostu Eskaintza Publikoan aurreikusitako eta Alkatetzak emandako 
2.566/2017 ebazpenaren bidez onartutako deialdi hau 2018ko ekitaldian egitea aurreikusi da 
2018ko otsailaren 21eko GAOn argitara eman ondoren. Irungo Udala Polizia eta Larrialdietako 
Euskal Akademiako Zuzendari Nagusiak onartutako eta 2017ko abuztuaren 30eko EHAAn 
argitaratutako deialdi bateratura atxikitzeko aukerak, aukera hori azken egunera arte kontuan 
eduki bazen ere azkenean ez baitzen gauzatu, hasieran aurreikusitakoa baino gehiago atzeratu 
zuen deialdi honen onarpena. 

 Hiru Administrari plaza barne sustapenaren bidez betetzeko prozesua: Prozesu hau 
Alkatetzaren 1.978/2017 zenbakiko ebazpenaren bidez onartu zen, eta 2017ko azaroaren 3ko 
GAOn argitaratu zen. Gaur egun gauzatze prozesu betean dago prozesu hau onartutakoen eta 
baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartu eta Epaimahaia osatu ondoren, Alkatetzaren 
otsailaren 19ko 245/2018 zenbakiko Ebazpenean aurreikusitakoaren arabera. 

 Administrazio Bereziko Erdi mailako Teknikaria / Laguntzailea plaza bat barne 
sustapenaren bidez betetzeko prozesua, Parte hartze eta Gardentasun Teknikariaren 
postuari dagokiona (433. zenbakia): Prozesu hau Alkatetzaren martxoaren 13ko 326/2017 
zenbakiko ebazpenaren bidez onartu zen, eta deialdia 2017ko martxoaren 20ko GAOn argitaratu 
zen. Aukeratutako hautagaia praktiketan izendatu ondoren, azkenean karrerako funtzionario 
izendatu da Administrazio Bereziko Erdi Mailako Teknikari plazan, Alkatetzak otsailaren 7an 
emandako 141/2018 zenbakiko ebazpenean xedaturikoaren arabera (2018ko otsailaren 15eko 
GAOn argitaratu zen). 

 Arduradun plaza bat barne sustapenaren bidez betetzeko prozesua, Obra Brigadako 
Arduradun postuari dagokionea (44 zenbakia): Prozesu hau Alkatetzaren martxoaren 24ko 
440/2017 zenbakiko ebazpenaren bidez onartu zen, eta deialdia 2017ko martxoaren 30eko 
GAOn argitaratu zen. Azkenean prozesua bete gabe gelditu zen, Alkatetzak ekainaren 8an 
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emandako 948/2017 zenbakiko ebazpenean xedaturikoaren arabera (2017ko ekainaren 16ko 
GAOn argitaratu zen).

 Administrazio Orokorreko Administrari plaza bat, lehiaketa orokorraren bidez, betetzeko 
prozesua, Informazio Korporatiboko Administraria lanpostuko zuzkidura bati dagokiona 
(495 zenbakia): Alkatetzak apirilaren 7an emandako 555/2017 ebazpenaren bidez deitu zen 
prozesua, eta 2017ko apirilaren 20ko GAOn argitaratu zen deialdia. Azkenean prozesua bete 
gabe gelditu zen, Alkatetzak ekainaren 8an emandako 949/2017 zenbakiko ebazpenean 
xedaturikoaren arabera (2017ko ekainaren 16ko GAOn argitaratu zen).

 Administrazio Bereziko Erdi Mailako Teknikaria plaza bat, lehiaketa espezifikoaren 
bidez, betetzeko prozesua, Prebentzio eta Gizarteratzeko Teknikaria lanpostuko zuzkidura 
bati dagokiona (500 zenbakia): Alkatetzak maiatzaren 10ean emandako 766/2017 ebazpenaren 
bidez deitu zen prozesua, eta 2017ko maiatzaren 23ko GAOn argitaratu zen deialdia. Azkenean 
prozesua bete gabe gelditu zen, Alkatetzak ekainaren 15an emandako 1.013/2017 zenbakiko 
ebazpenean xedaturikoaren arabera (2017ko ekainaren 23ko GAOn argitaratu zen).

b. Lanpostuak behin-behinean betetzeko eta aldi baterako lan poltsak osatzeko prozesua:

 Gizarte Langileen lan poltsa osatzea: Prozesu hau abian jarri zen Erakundeko lan poltsetan 
nahiz inguruko beste Administrazioetakoetan pertsonarik ez egoteagatik, eta lanpostu horiek 
behin-behinean betetzeko gero eta behar handiagoa dagoelako. Halatan, Giza Baliabideen arloko 
Ordezkariak apirilaren 6an emandako 161/2017 zenbakiko ebazpenaren bidez (2017ko apirilaren 
18ko GAOn argitaratua) onartu zen geroago gauzatu zen deialdia, eta hartan 196 lagun aurkeztu 
ziren guztira. Azkenean, Giza Baliabideen arloko Ordezkariak urriaren 5ean emandako 
431/2017 zenbakiko ebazpenaren bidez onartu zen aipaturiko lan poltsa hori.

 Administrazio Orokorreko Administrazio profil juridikoko Teknikarien lan poltsa 
osatzea: Prozesu hau abian jarri zen Erakundeko lan poltsetan nahiz inguruko beste 
Administrazioetakoetan pertsonarik ez egoteagatik, eta Kontratazio Sailean behin-behineko 
programa bat abian jarri beharra zegoelako kontratazio prozedurak Sektore Publikoko 
Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Lege berrira egokitzeko prozesuaren barnean. Halatan, Giza 
Baliabideen arloko Ordezkariak apirilaren 6an emandako 160/2017 zenbakiko ebazpenaren 
bidez (2017ko apirilaren 18ko GAOn argitaratua) onartu zen deialdia, hilabete batzuk geroago 
gauzatu zena, eta hartan 117 lagun aurkeztu ziren guztira. Azkenean, Giza Baliabideen arloko 
Ordezkariak azaroaren 27an emandako 541/2017 zenbakiko ebazpenaren bidez onartu zen 
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aipaturiko lan poltsa hori. Era berean, Giza Baliabideen arloko Ordezkariak azaroaren 30ean 
emandako 551/2017 zenbakiko ebazpenean xedaturikoaren arabera, bitarteko izendapena 
formalizatu zen aipaturiko behin-behineko programa hori gauzatzeko. 

 Euskaltegiko Zuzendari lanetarako Errelebo kontratua formalizatzea Zerbitzu horretako 
langile baten erretiro partziala bideratzeko: Alkatetzak urriaren 24an emandako 1.944/2017 
zenbakiko ebazpenaren bidez onartutako oinarrien arabera onartu ziren Euskaltegiko Zuzendaria 
aukeratzeko deialdia eta oinarri arau-emaileak. Horretarako, errelebo kontratua formalizatu 
behar zen Euskara Irakaslea lanpostuko zuzkidura bat okupatzen zuen langileak erretiro partziala 
hartu ahal izateko. 2017ko urriaren 31ko GAOn argitara eman ondoren, ekitaldiko azken 
hilabeteetan eraman zen aurrera prozesua eta guztira 16 lagun aurkeztu ziren hartara. Errelebo 
kontratu hori 2018ko otsailean zehar formalizatu zen, hori guztia Giza Baliabideen arloko 
Ordezkariak otsailaren 14an emandako 71/2018 zenbakiko ebazpenean aurreikusitakoaren 
arabera.  

Aipaturiko horiez gain, beste prozesu informal batzuk gauzatu dira erakundeko beste lanpostu batzuk 
behin-behinean betetzeko. Haietarako, oso espezifikoak direlako edo zeuden lan poltsetan pertsona egokirik 
ez zegoelako, enplegu eskaintzak egin behar izan dira Enplegu Zerbitzu Publikoen bidez, Euskal 
Administrazio Publikoetako langile funtzionarioen Lanpostuak Betetzeko Araudiaren 58. artikuluan 
(urriaren 13ko 190/2004 Dekretua), nahiz Irungo Udaleko Lan Poltsak kudeatzeko Araudiaren 4. Artikuluan 
bertan (2010eko apirilaren 27ko GAO) aurreikusitakoaren babesean. Izaera informaleko hautaketa prozesu 
horiek aurrera eramateko, hala ere, hautaketa epaimahai bat osatu behar izan da eta zegokien aukeratze 
prozesua abian jarri, gehienetan proba praktikoaren eta aukeratze elkarrizketaren bidez. 

F.5. ENPLEGUA SUSTATZEKO ETA BULTZATZEKO TOKIKO EKINTZEI ATXIKITZEA

Lanbideko Zuzendari Nagusiak 2017ko uztailaren 27an emandako ebazpenaren bidez onartutako eta 
2017ko uztailaren 28ko EHAAn argitaratutako enplegua sustatzeko deialdiaren esparruan, eta enplegu 
zerbitzu publiko horren bidez (Lanbide) beharreko eskaintza egin ondoren, 2017ko azaroan eta abenduan 
zehar guztira 32 lagun aukeratu ziren eta hasi ziren Irungo Udalean lanean. Lan kontratuak hiru eta sei 
hilabete arteko eperako egin ziren, eta hautaketa prozesuan lehentasuna eman zitzaien DBE (Diru sarrerak 
bermatzeko errenta) jasotzen dutenei, 55 urtetik gorakoei, luzaroan langabe zeudenei, lan merkatuan sartu 
berriak ziren pertsona gazteei eta emakumeei. 10 emakume eta 13 gizon izan dira hartu direnak, eta honako 
kategoria profesional hauei dagozkien profilak dituzte:
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 8 Administrari Laguntzaile
 2 Delineatzailea
 4 langile
 16 teknikari profil hegerogeneoetakoak
 2 Egoitzako Laguntzaile

Behin-behineko langile horiek aukeratzeko prozesuan Bidasoa Bizirik eskualdeko garapen agentziaren 
laguntza izan bada ere, hain denbora txikian 32 lagun horiek kontratatzeko lan karga handia hartu behar izan 
du bere gain Giza Baliabideen Sailak. Honako lan hauek egin behar izan ditu: pertsonei harrera egiteaz 
arduratu, lan kontratuak idatzi, langile berriei alta eman nominan eta Gizarte Segurantzan, lanerako 
baliabideak ezarri (aretoetara sartzeko baimenak, laneko arriskuen prebentzioa eta abar) langile horiek hartu 
dituzten arloekin koordinatu egiaz lanean has zitezen eta abar.

F.6. LANPOSTUEN BALORAZIOA 

Lanpostuen balorazioaren alorrean egiteko dauden lanei ekin gabe hainbat ekitaldi igaro ondoren, 
2017ko ekitaldian zehar hainbat bilera egin ditu Lanpostuak Baloratzeko Batzorde Misto Iraunkor eta 
Parekideak, azken urteetan sortutako lanpostuak baloratzeko proposamena egin ahal izateko, eta zenbait 
lanposturen balorazioari buruz dauden erreklamazio ugari erabaki ahal izateko. Era berean, Irungo Udalaren 
2016 – 2019 urteetarako Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko eta Antolatzeko Programaren E ataleko azken 
paragrafoan aurreikusitako konpromisoaren arabera, Batzorde horrek ekin dio, horretarako kontrataturiko 
enpresa baten aholkularitza teknikoarekin, erakundeko lanpostuen dedikazio eskakizunaren neurketa 
objektiborako metodoa egituratzeari, jada berariaz aintzatetsia zuten lanpostuetan Dedikazioari dagokion 
faktorea errealitatera egokitzen den ebaluatuz, eta halakorik eskatzen zuten beste batzuetan aintzatetsi zedin 
proposatuz. 

Lan horiek, Lanpostuak Baloratzeko Batzorde Misto Iraunkor eta Parekideak hamaika bilera egin behar 
izatea ekarri dutenak, ez badute ere eragin zuzenik izan Giza Baliabideen Sailean, lan karga handia ekarri 
diote sail horri, Batzorde horretako idazkaritzarekin loturik, eta gainera, batzordeak eztabaidatu dituen 
proposamen teknikoak prestatzeko eta justifikatzeko lana egin behar izan du eta batzordeak egindako 
proposamen eta hartutako erabaki guztiak helarazi behar izan dizkie interesdunei. 

Era berean, eta aipaturiko ekitaldi horretan aurrera eramandako lanpostuak baloratzeko lanen esparruan, 
Giza Baliabideen Sailak erakundeko lanpostuak baloratzeko erregulazio teknikoa hobetzeko proposamena 
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egin zuen, eta lehen aipaturiko Batzorde horretan eztabaidatzeko prozesua aurrera eraman ondoren, eta 
Erakundeko langileen ordezkariekin negoziatu aurretik, behin betiko onartu zen Irungo Udalaren zerbitzuan 
ari diren Langileen Ordainsariei buruzko Araudia 2017ko azaroaren 29ko osoko bilkuran hartutako 
erabakiaren bidez (2017ko abenduaren 22ko GAOn argitaratua). 

Aipaturiko Lanpostuak Baloratzeko Batzorde Misto Iraunkor eta Parekide horren lanak amaitu ondoren, 
behin betiko proposamena egin zuen guztira 46 lanpostu baloratzeko; haiekin loturik erakundeko 86 lagun 
daude guztira, profil guztiz heterogeneokoak, honako hauek, hain zuzen ere:

LANPOSTUA
PUESTO DE TRABAJO

TALDEA
GRUPO

PROPOSATUTAKO LMO
CD PROPUESTO

PROPOSATUTAKO OE
CE PROPUESTO

27- Eraikinak mantentzeko teknikaria
27- Técnico/a de Mantenimiento Edificios A2 21 211

44-  Obra brigadako arduraduna
44- Encargado/a Brigada de Obras C1 22 211

55-Egoitzako EUD
55- DUE Residencia A2 21 230

57- Lan-arriskuen unitateko koordinatzailea
57- Coordinador/a U. Riesgos Profesionales A2 19 162

60-Egoitzako burua
60- Jefe/a Residencia A1 26 256

62- Animatzaile soziokulturala
62- Animador/a Sociocultural C1 20 300

104- Animatzaile soziokulturala
104- Auxiliar de Recaudación C2 14 163

144- Giza Baliabideetako eta Zerbitzu Orokorretako burua
144- Jefe/a de RR.HH. y Servicios Generales A1 27 275

219- Ingurumeneko teknikari laguntzailea
219- Técnico/a Auxiliar de Medio Ambiente C1 18 161

220- Diruzaina
220- Tesorero/a A1 25 262

224- Hirigintza eta Ingurumeneko AUko burua
224- Jefe/a U.A. Urbanismo y Medio Ambiente A1 26 274

236- Liburutegiko laguntzailea
236- Auxiliar de Biblioteca C2 14 163

238- HAZeko Informazio eta Izapidetzako Agentea  
238- Agente Información y Tramitación del SAC C1 18 195

242-HAZeko arduraduna
242- Responsable del SAC A2 24 253

278- Analista programatzailea (Web)
278- Analista Programador (Web) A1 23 235

289- Egoitzako laguntzailea
289- Auxiliar de Residencia C1 14 164

297- Ekonomista
297- Economista A1 25 272

302- Garapenerako Lankidetzako teknikari laguntzailea
302- Técnico/a Auxiliar Cooperación al Desarrollo C1 16 155

307- Idazkaritzako eta Zerbitzu Juridikoetako teknikaria
307- Técnico de Secretaría y Servicios Jurídicos A1 26 274
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321- Itzulpeneko arduraduna
321- Responsable de Traducción A2 22 201

322- Jarduera-diziplinako unitate teknikoko burua
322- Jefe/a U.T. Disciplina Actividades A1 26 295

329- Lehen Mailako Arretako arduraduna
329- Responsable de Atención Primaria A2 25 266

330- Gizarte-langilea
330- Trabajador/a Social A2 19 197

359- Erabiltzaileen euskarriko teknikari laguntzailea
359- Técnico/a de Soporte de Usuarios A2 20 220

362- Erosketa eta Kontratazioko laguntzailea
362- Auxiliar de Compras y Contratación C2 13 184

384- Kontsumoko informatzailea
384- Informador/a de Consumo A2 21 166

387- Kulturako teknikaria
387- Técnico/a de Cultura A1 24 210

406- Funtzio Publikoko teknikaria
406- Técnico/a de Función Pública A1 26 251

407- Normalizazioko arduraduna
407- Responsable de Normalización A1 24 237

408- Ofizial laguntzailea
408- Ayudante/a Oficial C2 14 158

409- Erabiltzaileen euskarriko laguntzailea
409- Auxiliar de Soporte Usuarios B 19 169

417- Liburutegiko teknikari laguntzaile
417- Técnico/a Auxiliar Biblioteca C1 18 168

418- Informazio geografikoko teknikaria
418- Técnico/a de Información Geográfica A2 23 196

419- Administ. Kudeaketa eta Kalit. zerbitzuko burua 
419- Jefe/a Servicio Gestión Administrativa y Calidad A1 25 256

422- Korporazio informazioko arduraduna
422- Responsable de Información Corporativa A2 24 192

424- Jakinarazlea – Erregistroko laguntzailea
424- Notificador/a - Auxiliar de Registro C2/E 13 165

430- Bide publikoko kudeatzailea
430- Gestor/a Vía Pública A1 24 242

433- Herritarren Partaidetzako teknikaria
433- Técnico/a de Participación Ciudadana A2 20 169

442- Kontsumoko administrari laguntzailea
442- Auxiliar Administrativo de Consumo C2 15 142

472- Ondare Erreklamazioetako arduraduna
472- Responsable Reclamaciones Patrimoniales C1 18 145

477- Kirol Jardueretako arduraduna
477- Responsable Actividades Deportivas A1 23 297

478- Kiroletako teknikaria
478- Técnico/a de Deportes A1 22 268

479- Kirol-instalazioak mantentzeko arduraduna
479- Responsable Mantenimiento Instalaciones Deportivas C1 18 212

487- Udaltzaingoko ofizialordea
487- Suboficial de Policía Local C1 23 331

489- Ingurumeneko eta Baratzeetako teknikari laguntzailea
489- Técnico/a Auxiliar Medio Ambiente y Huertas C1 19 185

490- Lorezaintza eta Haztegiko arduraduna
490- Encargado/a de Jardinería y Vivero C1 19 218
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Lanpostuak Baloratzeko Batzorde Misto Iraunkor eta Parekide horrek egindako behin behineko 
proposamenaren ondoren, geratzen dena da proposamen hori Udalbatzaren Osoko Bilkurari aurkeztea, 
huraxe baita lanpostuen balorazioak onartzeko eskumena duen organoa.

F.7. LANEKO ARRISKUEN ALORREKO JARDUERA 

Giza Baliabideen eta Zerbitzu Orokorren Sailaren mende, Laneko Arriskuen Prebentziorako Unitateak 
bere ohiko lana egin du, Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko martxoaren 22an hartutako erabakiaren arabera, 
Irungo Udalak kontrataturiko kanpoko prebentzio zerbitzuak (IMQ Prevención) lagunduta. 

2017ko ekitaldiko jardueraren balantzean honako  datu hauek nabarmendu behar dira:

 Honako zerbitzu hauekin loturiko aretoekin eta lanpostuekin zerikusia duten laneko arriskuak 
ebaluatu dira: 

 Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Arloa
 Palmera – Montero Zentro zibikoa
 Pikoketa eta Lekaeneako etxebizitza egoitzak.
 Ospitale Zaharreko Hitzaldi aretoa
 Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua (HAZ)

 Laneko arriskuen prebentzioaren alorrean guztira 99 langileri eman zaie prestakuntza, horietatik 
35 langilek harrerako prestakuntza jaso dute alor horretan.

 Arrisku higienikoen prebentzioaren barnean, zaraten neurketa egin da Obra Brigadako 
tailerretan. 

 Udaletxeko udal langile batzuei prestakuntza eman zaie larrialdien eta autobabeserako planen 
alorrean, eta baita suteak itzaltzearen alorreko prestakuntza ere. 

 Ebakuazio simulakroa egin da Udaletxean.
 Guztira 321 langileri egin zaie osasuna zaintzeko azterketa.
 Hainbat esku hartze egin dira arrisku psikosozialak eragin ditzaketenen prebentziorako, neurketa 

prozesuak edo prebentzio zirkuluak abian jarriaz beharrezkoa ikusi denean. Kasuetako batean, 
jarduera Protokoloa abian jarri zen Irungo Udalean jazarpenarekin eta bestelako arrisku 
psikosozialekin loturiko gatazken prebentziorako eta konponbidea emateko (2005eko 
abuztuaren 12ko GAOn argitaratua), Giza Baliabideen arloko Ordezkariak apirilaren 4an 
emandako 157/2017 ebazpenean xedaturikoaren arabera. 

 Hainbat kontsultari erantzun zaie enpresa jarduerak koordinatzearen alorrean. 
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F.8. IKASLEENTZAKO PRAKTIKA PROGRAMA ONARTZEA 

Orain dela urte batzuez geroztik ohikoa den bezala, 2017. urte hasieran onartu ziren unibertsitateko eta 
lanbide heziketako prestakuntza zikloetako ikasleek praktika akademikoak Irungo Udalean egiteko 
programari zegozkion oinarriak, Alkatetzak urtarrilaren 27an emandako 86/2017 zenbakiko ebazpenean 
aurreikusitakoaren arabera. Aipaturiko ikasle horiek praktika akademikoak Irungo Udalean egiteko aukera 
arautzen zuen 2017ko otsailaren 10ean argitaratu zen deialdi horrek, ekimenean interesa izan zezaketen 
inguruko zenbait hezkuntza zentrorekin beharreko hezkuntza lankidetzarako esparru hitzarmena formalizatu 
ondoren. 

Programa honek lanbide heziketako zentroekin eta unibertsitateekin lankidetzan jardutea du helburu 
ikasleen prestakuntzaren kalitatea hobetzeko, haien ikasketa planak osatuz, dituzten ezagutzak herri 
administrazioaren alorrean aplikatuta, eta era berean, errealitate praktikoa ezagutzeko aukera emanez beren 
prestakuntza profesionalaren garapenari begira. Era berean, hilean gehienez 250 euroko laguntza poltsa 
eskatzeko aukera jasotzen zuen aipaturiko deialdi horrek praktika akademikoak egiteak eragindako gastuak 
konpentsatzeko, hala behar izanez gero, eta baita ikasleei Gizarte Segurantzako erregimen orokorrean alta 
ematea ere, aplikatu beharreko legeriak horren inguruan xedaturikoaren arabera. 

2017ko ekitaldia amaitu ondoren, eta Udal honek orain arte sinatu dituen hezkuntza lankidetzarako 
hitzarmen ugarien arabera, guztira hamaika lagunek egin dituzte praktika akademikoak, lanbide hezkuntzako 
zentroetakoak eta unibertsitateetakoak guztiak, Irungo Udaleko bulegoetan eta aretoetan ekitaldi horretan. 
Gizarte Segurantzan alta eman zaie eta zegokien laguntza poltsa ordaindu zaie guztiei. 

F.9. HELBURUAK BETETZEAREKIN LOTURIK ORDAINSARI ALDAKORRAREN SISTEMA 
ONARTZEA: 2017. URTERAKO PRODUKTIBITATE OSAGARRIA. 

Udalbatzak 2017ko martxoaren 29ko osoko bilkuran onartu zen helburuak betetzearekin loturiko 
produktibitate osagarria Irungo Udalaren zerbitzuan ari diren langileentzat, eta aipaturiko osoko bilkuraren 
erabaki horretan bertan definitu ziren osagarri horren ezaugarriak eta banatzeko irizpideak. 2017ko 
apirilaren 20ko GAOn argitaratu zen osoko bilkuraren erabaki horrek adierazten du Irungo Udalaren 
zerbitzuan ari diren langile publikoek Produktibitate Osagarria jasotzeko eskubidea dutela helburuak 
betetzeagatik 2017ko ekitaldian. Horretarako, urteko Ekintza Plana egituratzea aurreikusten zuen, bertan 
jasotzeko udal langile horietako bakoitzarentzako helburu orokorrak eta espezifikoak. 
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Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko ekainaren 7an hartutako erabakiaren bidez onartu zen urteko Ekintza 
Plan hori, eta haren edukiaren arabera, helburu guztiak ebaluatu ziren abenduan zehar. Azkenean, zegokion 
helburuen ebaluazioa egin ondoren, eta Alkatetzak abenduaren 19an emaniko 2.465/2017 zenbakiko 
ebazpenean xedaturikoaren arabera, onartu zen banakako produktibitate osagarria ordaintzea ia udal langile 
guztiei, eta 433.604,98 euro izan ziren guztira.

F.10. GUREAK TAILER BABESTUEKIN HITZARMENA ZERBITZU OKUPAZIONALAK ABIAN 
JARTZEKO

Pasa den ekitaldian, eta Alkatetzak azaroaren 22an emaniko 2.275/2017 zenbakiko ebazpenean 
xedaturikoaren arabera, lankidetza hitzarmena sinatu zen Talleres Protegidos Gureak, S.A., GUREAK 
INKLUSIO FUNDAZIOA, ATZEGIren eta Irungo Udalaren artean azken erakunde honetan zerbitzu 
okupazionalak emateko ezintasunak dituzten hiru lagunek, Pauso Berriak programaren esparruan. Alkatetzak 
2013ko abenduaren 30ean emaniko 2.107 zenbakiko ebazpenaren bidez onartutakoaren (Irungo Udalaren eta 
Talleres Protegidos Gureak, S.A. elkartearen artean sinatua) lekua hartu zuen hitzarmen horrek, haren 
edukia zabalduz eta ildo horretan udalaren lankidetza handituz.  

Ezintasun maila desberdinak zituzten hiru lagun horiek erakundeko zenbait alorretan hasi ziren lanean, 
baina horrek ez du haien eta Irungo Udalaren artean inolako lan loturarik sortzen; zehatz esateko, 
Liburutegian, Musika Kontserbatorioan eta Gizarte Zerbitzuetan hasi ziren, hori guztia aldez aurretik 
identifikatuta udal jarduerarekin loturiko zenbait lan osagarri, erraz eta lagungarri, pertsona horiek gai 
baitziren lan horietan laguntzeko.  

Era berean, eta lankidetza hitzarmen berri horren fruitu, Irungo Udalak pertsona bakoitzeko eta urteko 
4.000 euro ordaintzeko konpromisoa hartu zuen, pertsona horien jarduera okupazionalaren sostengu 
ekonomikoaren kontzeptuan. 

F.11. UDAL ERAIKINAK ETA ARETOAK GARBITZEKO LANAK

Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko azaroaren 16an hartutako erabakiaren bidez UNI2 - Servicios 
Integrales, S.A. enpresari esleitutako kontratuaren esparruan, eta Giza Baliabideen eta Zerbitzu Orokorren 
Sailaren mendeko Eraikinak Garbitzeko Unitateak, 2017ko ekitaldian zehar garbiketa zerbitzua eman du 
udal eraikin askotan eta udal titularitateko ikastetxeetan. Horretarako 90.000 garbiketa ordu baino gehiago 
egin behar izan ditu 80 lagun inguruk osatutako taldeak, eta kostua 2,5 milioi euro ingurukoa izan da. 
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Zerbitzuak emateko enpresari agindutako lanen koordinazioaz Unitate horri atxikitako udal langileak 
arduratu dira. Halatan, une bakoitzean zeuden beharren arabera antolatu da zerbitzua (garbiketa bereziak, 
ohiko garbiketen programazioa eta abar), garbiketa lan horiek kontrolatzeaz, fakturazioa berrikusteaz eta 
abarrez gain. 


