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1. EGIN BEHARREKO LANEN IRISMENA. 
 

Hona hemen proiektu honetarako aurreikusten diren lanen irismena: 
 
ATAL JURIDIKOA 

- Energiaren arloan indarrean dauden legeen berri ematea (teknologiak) eta udal-
mailan integratzea. 

- Energia-komunitateei buruzko lege-egoerari buruzko informazioa ematea, Europan, 
estatuan, autonomia-erkidegoan eta probintzian. 

- Esku artean dugun proiektuan aplika daitezkeen administrazioen laguntzen egoera. 
- EBKren estatutuen zirriborroa eta beharrezko zuzenketak egitea, dagokion 

erregistroan onets dadin. 
- Udalari eta talde sustatzaileari aholku ematea 24 hilabetez, aipatutako gaietan 

zerbitzua ematen hasten denetik. 
- EBKri lotutako sozietate juridikoak nahitaez bete beharreko hasierako dokumentuak 

prestatzen laguntzea. 

 
ATAL TEKNIKOA 

- Udalerriari lotutako baliabide eta energia-planei buruzko dokumentuak aztertzea. 
- Gauzatu beharreko proiektuaren intereseko eta bideragarritasuneko proiektuen 

aurrebista. 
- Proiektua, memoria eta lehen proiektua abian jartzeko beharrezko dokumentazioa 

prestatzea. 
- Mota honetako proiektuetarako indarrean dauden laguntzei lotutako 

dokumentazioa prestatu eta kudeatzea. 
- Instalazioak legeztatzea, behar diren onarpenak kontutan izanda. 

PARTEHARTZE ATALA  

- Deialdietarako, aurkezpenetarako, hausnarketarako eta erabakiak hartzeko barne-
dokumentaziorako materiala prestatzea. 

- EBK osatu arteko bileren aktak kudeatzea. 
- .EUS domeinu bat erreserbatzea aldi baterako web gisa erabiltzeko, eta EBKra 

pasatzeko eskubidea, behin betikoa izatera pasatuz gero. 
- Aldi baterako web orria kudeatzea, egoki irizten bazaio, EBK sortu arte. 
- Lan-saioetan emateko material fisikoa (txostenak. Txartelak, bertaratzeko materiala) 
- 12 hilabeteko zerbitzua emateko beharrezkotzat jotzen diren bileren kopurua. 
- Udal taldeentzako laguntza ohiko udal-kanalen bidezko dibulgazio-lanetan. 
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- Aurkezpenak egiteko behar den material informatikoa eskura jartzea. 
- Memorian adierazitako langileen joan-etorriak udalerrira. 

 
EZ DIRA AURREKONTUAN SARTZEN. 

- Aurrez aurreko topaketak egiteko behar diren lokalak alokatzea. Udal 
titulartasuneko bulegoetan eta jende guztiarentzako sarreretan eginen dira. 

- Udalerri osoari irekitako dibulgazio-materiala formatu fisikoan inprimatzea 
(diptikoak, triptikoak, kartelak, etab.). 
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2. AURREKONTUA: 
Goieneren kostea: 14.950€+BEZa 

Proposamen ekonomikoaren balio epea: 3 hilabete, posta elektronikoz bidaltzen den 
egunetik. 

Baldintzak: %50 onarpenean; gainontzeko %50 amaieran. Amaiera 2023an emango ez balitz 
eta Udalarentzat kontabilitate arazoak eragingo balitu, bi aldeak asebeteko lituzketen 
alternatibak baloratuko dira. 

1go Ordainketa 2garren Ordainketa 

2023ko urtarrila 2023ko abendua 
(aurreikuspena) 

9.044,75€ 9.044,75€ 

Lankidetza: bai Elkarteak bai promotoreek lan-batzordea bat osatuko dute. Batzorde hau 
zereginak koordinatzeko eta proiektuaren bilakaerari buruzko informazioa emateko 
elkartuko da, adosten den maiztasunarekin. Bilera horiek proiektuaren kostu osoaren 
barruan sartzen dira. 

Laguntzaren xedea: proiektuak irauten duen bitartean, diru laguntza-lerro ofizialetan 
sartzeko formulak (Nafarroako Foru Aldundia, IDAE, beste batzuk …) batera aztertuko dira, 
EBK abian jartzeko kostuak murrizteko. 

 

GOIENER ELKARTEKO DATUAK 
GOIENER ELKARTEA 

MALLUTZ INDUSTRIALDEA 
20240 Ordizia 

GIPUZKOA 
IZF: G75133488 

KONTU KORRONTEA: ES88 3035 0084 71 0840044815 
 
 


