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UDAL KIROL KONTSEILUA: AKTA

ESKEMA

Izenburua   UDAL KIROL KONTSEILUA…………………..   zbkia: 02-12

Bileraren datuak: Bertaratutakoak:

Oarsoaldea I.K.E.- 

Oiartzungo S.S.K.T. – 

Oiartzun K.E. – 

Girizia Mendizale Taldea – 

Txost – 

Haurtzaro ikastola –

Elizalde Herri Eskola – 

Euskal Makila taldea – 

Oiartzun Udaleko Euskarako zinegotzia- Irati Etxebeste

Oiartzun Udaleko Gazteria eta Kiroletako zinegotzia- Oihan Tello

Oiartzun Udaleko Gazteria eta Kiroletako teknikaria- Jokin Sukuntza

Oiartzun Udaleko Udal Kirol Kontseiluko koordinatzailea- Jokin Agirre

Okisa S.A. 

Haurtzaro Kirol Elkartea

DPO-Baobab

Oiarpe K.E.

Haurtzaro Mendi Taldea

Ez Bertaratutakoak:

Oiartzun Udaleko Alkatea

Power Rangers Areto Futbol taldea

Tximeleta K.E. 

Kizkitza Makazaga

Rexu Mazusta

MªAsun Arizkuren

Lartaun Zikloturistak Elkartea

Girizia sokatira

Girizia eskalada

Girizia txirrindularitza

HELTA

Esait 

Elizaldetarrak Judo Elkartea

Honbu kenpo – kai taldea

GEZAK – 

Gai zerrenda:

Eguna: 2013. ko maiatzaren 28 a.
Hasiera ordua:  19:00
Amaiera ordua: 20:30
Gai zerrenda:

1. KIROLAZ.COM datu basearen horniketaren inguruko gora beherak

eta lehenengo datuen aurkezpena

2. Funtzionamendu gastuetarako diru laguntzen aurkezpena.

3. Eskualde mailako kirol elkarteen tratamendua

4. Eskaerak eta galderak 
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KIROLAZ.COM datu basearen horniketaren inguruko gora beherak eta lehenengo

datuen aurkezpena

Kirolaz prozesuaren aurkezpen bat egin zen, bertan power point bat jarri zen Kirolaz proiektua 

azaltzeko asmoz.

 

Aurkezpen honen bitartez, azaltzen da, KIROLAZ proiektua, ez dela udalarentzako egindako 

proiektua soilik eta erakundeek ere erabil ahal izango dutela eta beraientzako ere erabilgarri 

izateko lanean ere ari dela.
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Honen adibide gisa lantzen ari den kontsulta orriaren borradore bat erakusten da, eta bertan 

ikusten da egin ahal izango diren gauzetatik adibide batzuk.

OSSKT-ko ordezkariak galdetzen du ea kontsulta erabilgarriak gorde ahal izango diren, eta 

erantzuten da hasiera batean ez dagoela aurreikusia, baina saiakera egingo dela egin ahal 

izateko.

Eskualde mailako kirol elkarteen tratamendua

Gogorarazten da, Mendi taldeak Udal Kirol Kontseiluak onartutako diru laguntza 

irizpideetatik kanpo gelditzen dela, eta lehengo urtean honekin batera ere Oarsoaldea IKE ere 

kanpo gelditu zela eskualde mailako kirol taldea zelako. Honen inguruan, aurkeztu nahi da, 

aurten eskualde mailako kirol mahai bat sortu dela eta mahai honek trataera berezi bat eman 

nahi dio Oarsoaldea IKE-ri, eta etorkizunean sor daitezkeen beste eskualde mailako elkarteeri. 

Hau honela, diru laguntza irizpide bereziak jarriko zaizkio Udal Kirol Kontseilutik kanpo.

Funtzionamendu gastuetarako diru laguntzen aurkezpena

Diru laguntzen aurkezpena egin aurretik euskararen inguruko irizpideak birplanteatu 

nahi dituzte Ttur Ttur elkartekoek.

Lehengo urtean, euskararen inguruko irizpideak euskara tituloetan bakarrik oinarritzen 

ziren. Aurtengo urterako aurrera pausu bat eman da eta Ttur tturrekin egindako konbenioak 

kontutan hartzea erabaki da Udal Kirol Kontseilutik. 

Era honetan, Ttur Ttur elkarteak proposamen berri bat aurkeztu dio Udal Kirol Kontseilu 

honi, hurrengo urteetarako aldatu daitekelarik.

Horretarako, Garazi Portugalek hartu du hitza, Ttur Ttur elkarteko suspertzaile bezala. 

Bertan aurkezpen bat egin du 2006an hasita gaur egun arte emandako pausoekin. Bertan 

adierazten da 2009an 29 elkartek sinatu zutela hitzarmen nagusi bat, eta elkarte bakoitzak 

hartu zituela bere elkartean euskararen hobekuntzarako konpromezu batzuk. Ttur Ttur 

elkartearen iritziz diru laguntzak hitzarmenarekin lotzea ez dute egoki ikusten bere izaera gal 

baitezake, elkarteek diru laguntzengatik sinatu baitezakete. 

Honez gain, eskatzen da EGA tituloaz aparte, baliokidea den froga ere onartzea, udalak 

aukera emango duelarik nahi duenak egin ahal dezan.

Hau eragozteko, dokumentu bat aurkeztu dute beraien ustetan euskararen inguruko 

irizpideak izan beharko lutenekin:
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Proposamena lan taldera eramatea erabaki da.
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Honen amaieran, diru laguntza irizpideek eman duten emaitza ikusten da, bertan 
elkarte bakoitzari zenbat diru emango zaion azaltzen delarik.

Hemen galdetzen da ea ordainketa noizko izango den, eta esaten da, badirudiela aurten
lehengo urtean baina hobeto doala gauza eta dena ustekaberik gabe joanez gero Iraila 
ingururako egiterik egongo zela, hala ere, beti bezala ez dago ziurtatzerik.

Irizpide berdinak mantendu behar diren egiten da galdeketa, eta honen inguruan ez da 
erantzun edo proposamen gehiagorik luzatzen.

Eskaerak eta galderak 

Galdetzen da bereziki sustatutako jarduerak noiz arte sustatzen jarraituko diren, eta 

zenbat urte daramaten bereziki sustatuak izaten. Erantzuten da lehenago ez zegoela bereziki 

sustatutako modalitaterik, ez baitzegoen diru laguntza irizpide konkreturik. Horrela, 4 urtetan 

aurkezpen bat egin beharko diotela Udal Kirol Kontseiluari bereziki sustatutako elkarteek 

esanaz zergatik jarraitu behar duten horrela kontsideratuak izaten.

Herri kanpotik datozen kirolariek kiroldegiko bazkide egin behar dute kiroldegia 

erabiltzen duen edozein elkartetan entrenatu ahal izateko. Eskaera egiten da hau horrela ez 

izateko. Honi erantzuten zaio udalak behar ekonomikoak dauzkala eta bazkidetzaren premia 

dagoela, horrela, ezin dela kuota hori kendu. Erantzun honen aurrean eskatzen da irizpide 

bezala trata dadila kiroldegiaren erabilera ordaindua. Hau ere lan taldera bidaltzea erabaki da.
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Eskatzen da Abuzturako taldeen egitura egina egotea kiroldegiko erabilera konpartitua 

begiratzeko.

Aipatzen da, aurten lan inspekzioak egon direla elkarte eta zentroetan, beraz, argi 

ibiltzeko.

Elkarteen aholkularitza eskatzen zaio udalari, datu baseak, estatutoak, aseguroak, 

legeak...,

Besterik gabe bukatutzat ematen da Udal Kirol Kontseilu hau Maiatzaren 28ko 20:25tan


