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SORALUZEKO UDALAREN ETA PIL-PILEAN EUSKALDUNON  

ELKARTEAREN ARTEKO HITZARMENA, PIL-PILEANEN URTEKO 

EGITASMOAK  DIRUZ LAGUNTZEKOA 

 

Soraluzen bi mila eta hemezortziko maiatzaren 11n. 

 

 

BILDURIK 

 

Soraluzeko Udaleko Alkatea, Iker Aldazabal Basauri eta bestetik, Arianne 

Unamuno Loidi, Pil-pilean Euskaldunon  Elkarteko lehendakaria. 

 

 

ADIERAZI DUTE 

 

1.-Pil-Pilean Euskaldunon Elkarteak Soraluze euskaldunagoa izateko lanean 

hainbat arlo jorratzen dituela: sentsibilizazioa eta mintzapraktika, hizkuntza-

ohituretan eragiteko egitasmoak, haur eta gazteen aisialdia, kultura eta 

hedabideak, guztiak euskaraz. Arlo horietan, lanean diharduen elkartea dela eta 

horretarako hainbat egitasmo martxan jarri eta hamaika ekimen/jarduera 

antolatzen dituela urtean zehar. 

 

2.-Pil-Pilean Euskaldunon Elkartea, inolako irabazi asmorik gabekoa izanik, 

egiten duen lan eskergari behar bezalako aitortza egitea eta bide batez 

elkartearen geroa ziurtatu eta sendotzea dela hitzarmen honen helburu nagusia. 

 

3.-Jardueren oinarria interes publikoa dela eta aipatutako jarduerok Udal 

aurrekontuan izendun gisa daude aurreikusita. 

 

 

Hori dela eta, hitzarmen hau sinatzea erabaki dute. 
 

 

HITZARMENAren XEDEA 

 

1.- Hitzarmen honen xedea Soraluzen euskararen normalkuntzaren bidean, Pil-

pileanek 2018, 2019, 2020 eta 2021. urteetan kudeatu eta antolatuko dituen 

egitasmo eta jardueretarako dirulaguntzak zehaztea da. 
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batzordeen aurrekontuetatik eta gehienez ere elkartearen operazioengatiko 

guztizko gastuaren %35.  

 

Gastu hau ondorengo aurrekontu gastu partiden kontura joango da:  

 

1 1000.481.01.330.00 2018 (229) Kultur dirulaguntzak: 49.025€ 

1 1200.481.01.335.00 2018 (226) Euskara dirulaguntzak: 25.500€ 

 

4.1.- Aipatutako diru-kopurua era honetara banatuko da arestian zehaztu 

diren ekintzen arabera: 

 

A) Euskara Sustatzeko Ekintza Planean (ESEP) jasotako zenbait ekintzen 

dinamizazioa. 

a) “Auzoko” egitasmoa. (7.000 euro) 

b) “Gure elkartean be euskaraz bai” egitasmoa. (3.000 euro) 

c) “Berbalaguna” egitasmoa. (3.500 euro) 

 

B) Herrian antolatzen diren “Soraluzeko Udaleku Irekien” koordinazio 

eta dinamizazioa. (27.775 euro) 

  

C) Elkarteak bere helburuak aurrera eramate aldera urtean zehar 

garatzen dituen egitasmoak eta antolatzen dituen ekintzak. (33.250 

euro)(*). 

 
(*)Kopuru honi Udalak KPIaren igoera bera aplikatuko dio hurrengo urteetan, 

baldin eta arestian aipatutako Euskara eta Kultura Batzordeen aurrekontuek 

kopuru horretan edo gehiagoan gora egingo balute. 

 

4.2.-Udalak ez du inolaz ere finantzatuko, klausula honetan adierazten diren 

diru laguntzen areagotzea ekar dezakeen aurrekontu desbideratzerik, 

“Udaleku Irekien” kasuan izan ezik, non jardueraren gastua izena 

ematen duen haur kopuruaren araberakoa izaten baita, eta gerta liteke 

erabili beharreko diru-kopurua aurreikusitakoa baino gehiago izatea. 

 

4.3.-Diruz laguntzen den jardueretako bakoitza amaitzearekin batera, bere 

kostuaren xehetasunak aurkeztu beharko ditu elkarteak. Amaierako 

kostua hitzarmen honetan aurreikusitakoa baino txikiagoa bada, 

dagokion doiketa egingo da. Doiketarik ez da egino, baina, kostua 

aurreikusitakoa baino altuagoa izan bada, “Udaleku Irekien” kasuan 

izan ezik. 
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6.6.- Diru-laguntza jaso ahal izateko Pil-pilean Euskaldunon elkarteak 

urtero, euskararen erabilera normalizatzeko prestatu duen egitasmoa 

aurkeztu beharko dio udalari (proiektuen nondik norakoa; iraupena, 

maiztasuna, hartzaileak, parte hartzaile kopurua, programazioa...).  

 

6.7.- Jasotako diru-laguntza, hurrengo urteko martxoaren 31a baino lehen 

justifikatu beharko du, udal ebazpenean eskatzen zaion bezala eta beti 

ere indarrean dauden udal araudi eta legediaren arabera. Dena den, 

edozein momentuan ere udalak eskubidea izango du Elkarteari 

finantzatuko jarduerei loturiko diru-kontuen berri eman dezan 

eskatzeko.  

 

6.8.- Pil pilean elkarteak dirulaguntza eskaera egingo du Gipuzkoako Foru 

Aldundian nahiz Eusko Jaurlaritzan udalekuak antolatzeko, eta balizko 

dirulaguntza hori ekintzak sortutako gastua arintzeko erabili beharko 

du.  

 

Elkarteak beste entitate batzuetatik jasotako diru laguntzen berri 

zehatza emango dio Udalari. 
 

7.- Pil-pilean Euskaldunon Elkarteak hitzarmen honetan jasotakoak betetzen ez 

baditu, kontratu hau bukatutzat emango da, udal araudian ezarritakoaren 

arabera jokatuz. 

 

Eta horrela jasota uzteko eta euren adostasuna agertzeko, honako hitzarmen 

hau egin eta hasieran aipatutako toki-egunetan izenpetu dute bi parteek. 

  

Iker Aldazabal Basauri 

Soraluzeko Udaleko Alkatea 

 

 

 

Arianne Unamuno Loidi 

Pil-pilean Euskaldunon Elkarteko Lehendakaria 
 

 

 

 


