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OÑATIKO UDALA
TOKIKO GOBERNU BATZARRA 2023.01.26                                                                                                                                            2. Saioa

Nik, IÑIGO ROLDAN CATALAN jaunak, Oñatiko Udal idazkari naizen honek,

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 92. bis artikuluaren eta
gaikuntza  nazionala  duten  toki-administrazioko  funtzionarioen  araubide  juridikoa  arautzen
duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoaren arabera

Honako hau EGIAZTATZEN DUT:

Idazkaritza  honetan  nire  ardurapean  dauden  datuen  arabera,  Tokiko  Gobernu
Batzarrak, 2023ko urtarrilaren 26an, ohiko bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu
zuen, eta hitzez hitz transkribatuta dio:

7.-  Onartzea,  hala  badagokio,  Alkateak  gai  honi  buruz  egindako  proposamena:  Txanda  merkatari  elkartearen
2022ko dirulaguntzaren zuriketa onartzea.

Alkate-udalburuaren 2023ko urtarrilaren 20ko proposamenak dio:

Gaia: Txanda merkatari elkartearen 2022ko dirulaguntzaren zuriketa onartzea.

Unai Kortabarria Errastik (Sozioekonomia eta turismo batzordeko idazkaria eta sozioekonomia teknikariak)
bere  aktan jasotzen duenez,  2023ko  urtarrilaren 18an  egindako  Sozioekonomia  eta  turismo batzordean,  aldeko
irizpena jaso zuen honako proposamenak:

Txanda  merkatari  elkartearen  2022ko  dirulaguntzari  dagokionez,  jarraian  azaltzen  dira  gaiarekin  lotutako
aurrekariak:

Lehenengoa.-  2023 urtarrilaren 16ko dataz, Vilma Haydee Soto Herrerak, Txanda Merkatari Elkartearen izenean,
udalaren dirulaguntza zuritzeko dokumentazioa aurkeztu du udal erregistroan (Erregistro zenbakia 2023/286). 

Bigarrena.-  2023  urtarrilaren  17ko  dataz,  Vilma  Haydee  Soto  Herrerak,  Txanda  Merkatari  Elkartearen  izenean,
dirulaguntza zuriketaren dokumentazioa osagarria aurkeztu du udal erregistroan (Erregistro zenbakia 2023/328).

Hirugarrena.-  Txanda  merkatari  elkarteak  2022ko  uztailaren  8an  dirulaguntza  eskaera  aurkeztu  zuen  udalean,
2022ko ekintza plana garatu ahal izateko (Erregistro zenbakia 2022/2536).

Laugarrena.- Oñatiko Udalak, 2022ko uztailaren 21ean egindako Tokiko Gobernu Batzarrean erabaki zuen Txanda
Merkatari elkarteari 2022ko ekintza plana garatzeko dirulaguntza izenduna onartzea. Akordio horretan dirulaguntza
emateko  baldintzak  zehaztu  ziren  eta  merkatari  elkartearekin   lankidetza  hitzarmena  sinatzea  onartu  zen.
Baldintzei dagokienez, besteak beste, gehienezko dirulaguntza 20.000€ artekoa izango zela onartu zen eta elkarteak
aurkeztutako ekintza plana garatzeko jasandako gastuen %100 finantzatzeko erabili ahal izango zela dirulaguntza,
betiere aurkeztutako ekintza planarekin lotura bazuten eta jarraian zehazten diren mugak aintzat hartuta: 

 Bezeroei  zuzendutako  kanpainen  barruan  egiten  diren zuzeneko  diru  banaketetan  (fidelizazio  txartela,
erosketa bonoak,  lehiaketetan banatutako sariak,…)   muga bat  ezartzea. Horrela,  dirutan banatzen de
zenbateko totalari dagokionez, udalak ez du onartutako gastuaren %20 baino gehiago diruz lagunduko. 

 Dirulaguntza  hau  bateragarria  izango  da  beste  erakunde   publiko  edo  pribatuetatik  jasotako
dirulaguntzekin,  beti   ere,  gain-finantzazioa   gertatzen ez  bada.  Kasu   horretan udalak emandako
dirulaguntza zenbatekoa gutxituko  da gastu eta sarreren arteko diferentzia orekatu arte. Gain-finantzazioa
gertatzen bada elkarteak izango du udalari jakinarazteko eta dirulaguntza itzulketa egiteko betebeharra. 

Bostgarrena.- Udalak Txanda Txantxiku Merkatarien Elkarteari ematen dion dirulaguntza izendunak  elkartearen eta
udalaren  arteko  lankidetza publiko  -  pribatuan  dauka  oinarria.  Bi   erakundeen  arteko  elkarlana  funtsezkoa  da
Oñatiko hiri-merkataritzaren garapena sustatzeko,  arrazoi  horregatik ematen zaio dirulaguntza izenduna Txanda
merkatari elkarteari eta ez da jarraitzen prozedura irekia (38/2003 Legearen 22-2. Art.).

Seigarrena.-  Txanda  merkatari  elkarteak  aurkeztutako  zuriketa  aztertu  da,  besteak  beste,  garatutako  ekintzen
memoria eta diru sarrera eta gastuen justifikazio ekonomikoa. Aurkeztutako “2022 justifikazio memorian” ekintza
hauek aurkeztu ditu:
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 Komunikazio Kanpaina

 Azken Txanpa udazken-negua

 Martxoak 8

 Udaberrixa  badator

 Fidelizazio Kanpaina

 Udako kanpaina

 Azken Txanpa udaberri-uda

 Bularreko minbiziaren eguna

 Udazkeneko kanpaina

 Oñatiko merkataritza eguna

 Gabonetako kanpaina

 Bistaratze digitala

 Kontzejupetik

 Oñati Irratia

 Formakuntza

 Merkataritza Bulego Teknikoa

 Gabonetako Kanpaina 2021
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Hona hemen azaldutako gertakarien balorazioa:

Lehenengoa.-  “2022 justifikazio memorian” 46.501,27€ko gastuak aurkeztu ditu Txanda merkatari  elkarteak eta
memoriarekin batera aurkeztutako gastuen zerrenda eta gastu horiek justifikatzen dituzten dokumentazioa aztertu
ondoren 38.635,33€ onartu dira. 

Bigarrena.- Sarrerei dagokionez, behin behineko informazioaren arabera, Eusko Jaurlaritzaren Hirigune 2022 diru-
laguntza programaren bidez 10.557,92€ jasotzea aurreikusten du Txanda merkatari  elkarteak gutxienez, 2022ko
ekintza planeko gastuak finantzatzeko. Ondorioz, sarrera eta gastuen arteko diferentzia kontuan hartuta Oñatiko
Udalaren dirulaguntzaren bidez diruz lagundu daitekeen gastua 28.077,41€koa da.  

Hirugarrena.- Oñatiko Udalaren ematen duen dirulaguntza zuzena bateragarria izango da beste erakunde  publiko
edo pribatuetatik jasotako  dirulaguntzekin,  beti  ere  gain-finantzazioa   gertatzen ez  bada. Kasu  horretan udalak
emandako  dirulaguntza  zenbatekoa  gutxituko   da  gastu  eta  sarreren  arteko  diferentzia  orekatu  arte.  Gain-
finantzazioa   gertatzen  bada  elkarteak  izango  du  udalari  jakinarazteko  eta  dirulaguntza  itzulketa  egiteko
betebeharra. 

Laugarrena.- Kontuan hartuta beraz, Oñatiko Udalak 2022ko uztailaren 21ean egindako Tokiko Gobernu Batzarrean
hartutako erabakia, batetik, onartutako gehienezko dirulaguntza 20.000€koa izan  zela eta bestetik, ordainketari
dagokionez, dirulaguntza zenbatekoaren %50, hau da, 10.000€ hitzarmena sinatzen den momentuan ordaindu zela.

Azalpenak hauek Sozioekonomia eta Turismo batzordean eman ondoren, erabaki proposamena hau  egiten
zaio Tokiko Gobernu Batzordeari:

Lehenengoa.- Sozioekonomia sailak egindako balorazioa eta irizpenaren arabera, Txanda merkatari elkarteak “2022
justifikazio memorian” aurkeztutako zuriketari oniritzia ematea.

Bigarrena.- Txanda  merkatari  elkarteari  2022ko  ekintza  plana  finantzatzeko  guztita  20.000€ko  zuzeneko
dirulaguntza  onartzea.  Eta  dirulaguntza  zenbatekoaren  gainontzeko  %50a  ordaintzea,  hau  da,  10.000€,  udal
aurrekontuen  1.1000.480.241.03.01 2022 (5566)  diru-atalaren eta bere lotespen-mailatik. 

Hirugarrena.  -  Ebazpen hau laburtua Gipuzkoako Aldizkari   Ofizialean argitaratzea.  Argitalpen honek banakako
jakinarazpena  ordezkatuko  du;  eta  jakinarazpena  egintzat  joko  da  eta  lege  ondorioak  izango  ditu  ebazpena
argitaratu  eta  biharamunetik.  Interesdunek  Oñatiko  Udalaren  webgunean  (https://www.xn—oati-gqa.eus/eu)
kontsultatu ahalko dute ebazpenaren eduki osoa.

Laugarrena. - Dirulaguntzaren onuraduna Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean (BDNS) argitaratzea.

Bosgarrena. - Erabaki hau  eta Kontuhartzailetza  sailari jakinaraztea, dagozkion ondorioak izan ditzan.

---
Gaia aztertuta eta gastuari dagokionez Kontu-hartzailearen oniritziarekin, Tokiko Gobernu Batzarrak aurreko

proposamena onartzea erabaki du aho batez.

Ziurtagiri  hau  dagokion  akta  onartu  baino  lehen  ematen  da,  eta  ohartarazita  geratzen  da,
2568/1986  Errege  Dekretua,  azaroaren  28koa,  Toki  Erakundeen  Antolaketa,  Jarduera  eta  Araubide
Juridikoaren Erregelamendua onartzen duen 206 artikuluaren arabera.

Honela jasota gera dadin eta bere ondorioak izan ditzan hau sinatzen dut sinadura digitalean 
ageri den datan.

      Alkatearen O.I.                                                                               IDAZKARIA

   Izaro Elorza Arregui                                                                         Iñigo Roldan Catalan
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