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U D A L   P L E N O A 

Bilkura ohikoa 
 
 

BILKURA DATUAK 
 

EGUNA: 

2014/06/03 
TOKIA 

Udaletxea 
HASIERA ETA BUKAERA ORDUA 

18:00 -  19:45 
 
 
BILDUTAKOAK: 
 

 

Lehendakaria: Inazio Azkarragaurizar Larrea (BILDU) 
 
Amaia Larrañaga Galdos (BILDU) 
Ander Rodriguez Lejarza (BILDU) 
Josebe Landaluze Ruiz de Alegria (BILDU) 
Josu Pereda Leceta (BILDU) 
Maider Morras Azpiazu (BILDU) 
Iratxe Zeziaga Mendizabal (BILDU) 
Juan Antonio Barriocanal Arrieta (BILDU) 
Joseba Erramun Askasibar Zendoia (BILDU) 
Kepa Urteaga Garcia (BILDU) 
Juan Carlos Garitano Ezcurra (EAJ-PNV) 
Ibon Arrupe Aldecocea (EAJ-PNV) 
Juan Ramon Mendieta Garay (EAJ-PNV) 
Aritz Arrieta Kabiketa (PSE-EE) 
Raquel Diaz Larracoetxea (PSE-EE) 
Miren Lorea Lana Jauregi (PSE-EE) 
Joxe Etxeberria Iztueta (ARALAR) 
 

Zinegotziak: 

 
Idazkaria: Iñigo Garitano Larrañaga 

 
Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea. 
 

Beste funtzionario  
batzuk: 

 
BILDU EZ DIREN 
UDALKIDEAK: 

Omer Arregi Biain (BILDU) 
Maria Ubarrechena Cid (EAJ-PNV) 
Francisco Garcia Raya (PSE-EE) 
Iciar Lamarain Cenitagoya (PP) 
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BERTARATZE 
ETA IRTEERAK: 

Ander Rodriguez Lejarza (BILDU) zinegotzia 18:30etan irten da bilkura 
gelatik, gai zerrendako 6. puntuaren eztabaidan. 

 
 
INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Arratsaldeon eta ongi etorriak guztioi hasiera 
emango diogu gaurko plenoari. 
 
  
 
 
1.- 2014KO APIRILAREN 8, 10 ETA 28KO BILKUREI DAGOZKIEN AKTAK 
IRAKURRI ETA ONARTZEA. 

Udal Plenoak, aho batez, 2014ko apirilaren 8an, 10ean eta 28an egindako bilkuretako aktak onartu 
ditu. 

 

 

2.- HASIERAKO ONESPENA EMATEA LOKALA ETXEBIZITZA BIHURTZEA 
ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN TESTU BATERATUAREN ALDAKETA 
PUNTUALARI (ORDENANTZAREN 9. ALDAKETA.(2014HORD0002) 

Udal Plenoak, aho batez, Hirigintza Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen 
du: 
 

“Hurrengo ekainaren 30ean “HIRI LURZORUKO BIZITEGI EREMU FINKATUETAN 
LOKALEN ERABILERA ETXEBIZITZARA ALDATZEKO DIREN JARDUNAK 
ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA”ren Testu Bateratuaren aplikaziorako epea beteko da. 

 
Hori horrela, Ordenantza horren aplikazioaren inguruko egoera zein den aztertu da eta 

azterketa horretatik honako hau ondorioztatu da: 
  
 .- Egokia da Ordenantza aplikatzeko epea beste bi urtetan luzatzea, alde batetik, 
Ordenantzan aurreikusitako bere aplikazioa iraungitzeko bigarren suposizioa, ehungarren erabilera 
aldaketa baimentzearena, ez delako gainditu, eta, bestetik, Ordenantzarekin etxebizitzen parkea 
handitu egiten delako, lurzoru berria okupatzeko beharrik izan gabe eta, horrela, Ordenantzaren 
Zioak Azaltzeko atalean jasotako helburuetariko bat betez.  
 
 .- Luzapen hori 2016ko ekainaren 30 arte izango da, beti ere kontutan izanik bere aplikazioa 
iraungitzeko bigarren suposizioa, ehungarren erabilera aldaketa baimentzearena, mantenu beharko 
dela. 

.- Aurreko eraginetarako beharrezkoa da Ordenantzaren 10. artikulua, Ordenantzaren aplikazioa 
iraungitzearen ingurukoa aldatzea. 
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 Horretaz gain, Ordenantzaren aplikazio eremua zehazten duen 2. artikuluan, hain zuzen, 
Makatzena auzoan etxebizitzak eraldatzeko egokitzat diren lokalak zehazten dituen atalean, aldaketa 
puntuala sartzea ere planteatu da, honako xehetasunetan oinarrituz: 
 
 .- Gaur egun, Makatzena auzoko hainbat eraikuntza REVIVE planaren baitan birgaitzen ari 
dira. Helburu horrekin burutzen ari diren lanen artean, besteak beste, eraikuntzen irisgarritasuna 
bermatuko dituen lanak egin behar dituzte. 
 
 .- Lan horien baitan, Makatzeka 2BIS eraikuntzari bigarren atari bat eraikitzeko asmoa 
erakutsi dute bizilagunek. Atari berri hori behe solairuan dagoen lokalaren azaleraren zati batean 
egingo litzateke.  
 
 .- Atari berri hori eginez gero, lokalak etxebizitza erabilera lortzeko gainontzeko baldintzen 
gain beste berri bat beteko luke: eraikineko komunikazio elementuen bitartez sartu ahalko litzateke 
lokalera, alegia. 
 
 .- Ordenantzaren aplikazio eremuaren arabera, atari berri horretako behe solairuko lokalak, 
gaur egun, ezin du etxebizitza erabilerarik izan. Bizilagunek proposatutako atari berria eginez gero, 
ordea, Makatzena 2BIS eraikineko behe solairuko lokala etxebizitza erabilerara eraldatzeko 
ordenantzak zehaztutako baldintzak bete ditzake.  
  
 .- Beraz, aipatutako lokala etxebizitza erabilera ahal izateko Ordenantzan aldaketa puntuala 
jasotzea egokia dela ikusi da. 
 
 Goian azaldutakoa kontutan izanik eta apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege 
Dekretuaren bidez onartutako Toki Araubidearen gaietan indarrean dauden Legezko Xedapenen 
Testu Bateratuaren 56. artikuluan, eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituena, xedatutakoaren arabera, hauxe proposatu dio 
Udalbatzarrari Hirigintza batzordeak: 

 
I.- Hasiera batean ontzat ematea “HIRI LURZORUKO BIZITEGI EREMU FINKATUETAN 
LOKALEN ERABILERA ETXEBIZITZARA ALDATZEKO DIREN JARDUNAK 
ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA”ren Testu Bateratuaren Aldaketa Puntuala 
(Ordenantzaren 9. aldaketa dena), honako artikulu hauei eragiten diena: 

 
* 2. Artikulua “Aplikazio Eremua” 
Artikulu hori honela idatzita geratuko da: 

 
2. Art. “Aplikazio Eremua” 
(...) 
Makatzena auzoan etxebizitzan eraldatzeko egokitzat diren lokalak honokoak dira: 

 
Makatzena, 2 behea  
Makatzena, 17 behea 
Makatzena, 19 behea 



 
 
 

  

Esp.-kodea: 2014SAPL0007  

 

UDAL PLENOA 2014/06/03 4 

Makatzena, 2BIS behea (Beti ere, besteak beste, behe solairuan eraikineko komunikazio elementuak 
jasoko dituen bigarren atari bat eginez gero). 

 
 
* 10. Art. Ordenantzaren aplikazioa iraungitzea. 
 
Artikulu hori honela idatzita geratuko da: 

 
.- 10. Art. ORDENANTZAREN APLIKAZIOA IRAUNGITZEA 
 
“Ordenantza honen aplikazioa baliorik gabe geratuko da 2016ko ekainaren 30ean, eta edozelan ere, Udalak 
ehungarren erabilera aldaketa baimentzen duenean. Orduan, etxebizitzaren gaiarekin lotutako gorabeherak 
aztertuko ditu udalak, eta, lokalen erabilera aldaketen esperientzia baloratu ostean, Ordenantzaren aplikazioaz 
jarraitu edo ez erabakiko du.” 

 
II.- Jende aurrean erakustea aldaketa hori, HOGEITA HAMAR EGUNEZ, Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean iragarkia argitara ematen den egunetik kontatzen hasita, egoki iritzitako 
erreklamazioak eta iradokizunak aurkez ahal izan ditzaten interesatuek. 
 
Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. artikuluaren azken paragrafoan 
ezarritakoaren arabera, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak gehitutako paragrafoa, jendaurreko epean 
erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, Ordenantza behin-betikoz onartutzat joko da.” 
 
 
 

3.- HASIERAKO ONESPENA EMATEA “ARRASATEN ARAUPEKO 
APARKALEKUAREN UDAL ORDENANTZAREN” 1.ALDAKETA PUNTUALARI.  
(2014HORD0003) 

Idazkariak Hirigintza Batzordearen ondoko diktamena irakurri du: 

 “ARRASATEN ARAUPEKO APARKALEKUAREN UDAL ORDENANTZAREN 1. 
ALDAKETA PUNTUALA” jasotzen duen dokumentua aurkeztu da, Udal Zerbitzu Teknikoek 
idatzitakoa. 

Aldaketa horren edukia, labur bilduz, honakoa da: 

1.- Udalbatzarrak, 2013ko apirilaren 30ean egindako bilkuran, behin betiko onartu zuen 
“Arrasaten araupeko aparkalekuaren udal ordenantza”. Ordenantza horrek, hasiera batean, TAO 
gune bat baino ez zuen zehazten, 1 Gunea (Uribarri-Loramendi), beste gune batzuetako mugak 
geroago egiteko. Udalaren borondatea zen herriko beste leku batzuetan ere ibilgailuen araupeko 
aparkalekua ezartzea apurka-apurka. 

Hori horrela, Ordenantzaren aldaketaren bidez, gune berri bat mugatuko da, erdialdean, O 
Gunea – 0.1. azpigunea. 
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 0.1 azpiguneak garai batean Ferixalekuko ikastolako jolastokia zen gunea hartzen du, Amaia 
antzokiaren eta Uarkape frontoiaren arteko gunea. Ez du atxikirik ezein eraikuntzarik, hau da, 
Udalak ez du egingo egoiliar txartelik azpigune horretarako. 
 
 Kontua da baldintzak erraztea, kontsumitzaileak joan ahal izan daitezen erosten bai udal 
azokara bai erdialdera. Hori horrela, planteatzen dena da txandakako aparkatze araubidea ezartzea, 
gehienez ere 90 minutuko egonaldi batekin, eta ezin berriro aparkatu azpigune berean hiru ordu 
igaro arte. Besdalde, ez da tarifarik ordaindu beharko ibilgailua aparkatzeagatik. 
 
 0.1 Azpigunean TAO aplikatzeko planteatzen diren egutegia eta ordutegia honakoak dira: 
astelehenetik zapatura arte, 8:00-14:00, domeketan, jaiegunetan eta abuztu osoan izan ezik. 
  
 2.- Beste gai batzuen artean, ohiko egoiliar txartelak emateko kasuak handitzea planteatzen 
da, ibilgailu baten jabe diren eta elbarritasun motaren bat duten pertsonentzat, nahiz eta ez eduki 
gida baimenik. 
 
 3.- Azkenik, salaketak deuseztatzeko ezarritako epea ere handituko da, eta oraingo 24 ordutik 
48 ordura pasatuko da. 
 
 Ikusirik apirilaren 2ko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. 
artikuluan xedatutakoa eta apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren 56. 
artikuluan xedatutakoa, toki araubideko arloan indarrean dauden legezko xedapenen testu bateratua 
onartzen duena. 

Hirigintza batzordeak akordio hau hartu dezan proposatu dio Udalbatzarrari: 

I.- Hasiera batean ontzat ematea “ARRASATEN ARAUPEKO APARKALEKUAREN UDAL 
ORDENANTZAREN 1GO ALDAKETA PUNTUALA” jasotzen duen dokumentua, honako 
artikulu hauei eragiten diena: 

4. Artikulua.- Mugatutako Guneak eta Azpiguneak. 

6. Artikulua.- TAO aplikatzeko egutegia eta ordutegia. 

16. Artikulua.- Egoiliarrak (ohikoak). 

20. Artikulua.- Egoiliar txartela lortzea. 

26. Artikulua.- Salaketak deuseztatzea. 

II.- Jende aurrean erakustea aldaketa hori, HOGEITA HAMAR EGUNEZ, Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean iragarkia argitara ematen den egunetik kontatzen hasita, egoki iritzitako 
erreklamazioak eta iradokizunak aurkez ahal izan ditzaten interesatuek. 

Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. artikuluaren azken paragrafoan 
ezarritakoaren arabera, apirilaren 21eko 11/1999 Legeak gehitutako paragrafoa, jendaurreko epean 
erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, Ordenantza behin-betikoz onartutzat joko da.” 
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INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Interbentziorik? 

 

ARITZ ARRIETA (PSE-EE): Arratsaldeon. Lo que no recoge el dictamen es que nosotros votamos 
en contra la propuesta. Ez duzu irakurri. 

Nosotros vamos a mantener el voto en contra porque estimamos, no solo estimamos,  sino que además 
tenemos noticia que lo estima así la asociación de comercios del centro, y creen y nosotros también 
creemos, que lo que se tiene que hacer es ampliar la zona a la realidad actual del centro no solamente 
dejarlo en el ferial. Porque además con un horario tan limitado que cuando un ciudadano viene hacer 
gestiones al centro no se limita hasta las doce hasta la una sino que tanto por la mañana como por la 
tarde. 

Entonces, creemos que la zona habilitada para la OTA del centro se tiene que ampliar, porque ya esta 
todo estudiado sabemos como funciona ya esta implantada la OTA en otros barrios de Arrasate. 
Entonces no entendemos que la modificación tiene que llegar mas allá... no solamente porque lo 
solicitamos nosotros sino como digo lo ha solicitado tambien la asociacion de comerciantes. 

 

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Ez gaude batere ados. Gu ere udal gobernuak 
erdialdeko TAO Amaia antzokiaren ondoko parking txikian soilik jartzea hartu duen erabakiarekin. Bai 
Arrasateko herritarrak, bai merkatarien Ibai Arte elkarteak denbora asko daramate herrialde osoan TAO 
bigun bat edo aparkaleku regulatuak jartzearen premia larria salatzen, baina hala ere udal gobernuak 
probatzen jarraitu nahi du hasteko Unibertsitateko inguruan probatu zuen,  eta behingoz TAO 
erdialdean ezarriko zuela uste genuenean Ferixalekuko parking txikian jartzea bakarrik erabaki du. 
Gainera, goizeko zortziretatik ordu bietara soilik.  

TAO nahikoa probatua ez balego bezala BILDU-Aralarrek osatzen duten udal gobernuarentzat ez da 
momentua eta proba berri bat egin beharra dago esaten dute. Atzerapen berri honek nori egiten diote 
onura? Zein interes dago erabaki honen atzean? Arrasate atzean geratzen ari da. Zailtasun txiakiaren 
aurrean udal gobernu honek beti formula berdina hartzen du paralisisa. 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Arratsaldeon. Gu be bat gatoz zuen ideiarekin TAO hedatu egin 
behar dela herriko hainbat guneetara eta erdialdeko gunera ere bai. Zuek gu bezala dakizue Munar edo 
Uribarri aldean ematen dien ezaugarriak eta alde zaharrean edo erdigunean ematen direnak zeharo 
ezberdinak direla. Han dago errealitate bat dela Unibertsitateko eta ikasleak eta beste alde batetik 
ostalaritzako zona bat eta zona komertzial bat eta erdigunean dagoen errealitatea da beste bat da. 

Aparkamentu asko dauz eta froga bat egitea, leku baten froga bat egiteak ez du esan nahi hor geratuko 
denik. Zergatik jarri dugun ordutegi hori? Uste dugulako herrialdera hurbiltzen den jendeak egiten 
duena da erdialdera etorri gestioak egiteko eta hasiko gara Ferixalekuko aparkalekutik eta ikusiko dugu 
errealitatean zelan funtzionatzen duen honek.  
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Pausoka egitea erabaki dugu ezaugarriak direla eta. Beste alde batetik daukagun baliabide ekonomikoak 
ikusita Udaltzaingoa izango da printzipioz honen ardura edukiko duena eta bueno paralisiaren aurrean 
nik uste dut TAO sistema jarri izan dala, aztertu izan da eta poliki-poliki jartzen ari gara. Orduan 
paralisia ez dakit nondik datorren. Interesa batere ez daukagu horren atzean, posible izan bazan hasieran 
jarriko gauen herri guztian eta horren aldekoak be ez zineten, adibidez, erabaki zenean gune baten 
jartzea Uribarri aldean ados egin zineten, hoin ez zauze ados gune txikia delako gure interesa be bai 
izango litzake jartzea erdialde guztian baina uste dugu errealitatea hobe dala eta gainera gure baliabideak 
ikusita ez da derrigortuta baina komenigarria da ipintzea leku konkretu baten eta gero hori hedatzea. 
Atzean ez gabitz geratzen poliki-poliki goiaz aurrera Juan Karlos ez ezaidazu esan hoin dela hiru 
urteetatik hona ez dala asuntu horretan aurrera egin. 

 

JOXE ETXEBERRIA (ARALAR): Arratsaldeon. Beharbada antzeko ildotik joango naiz. 
Diktamenean ondo adierazten da jarraitu nahi dugun bidea. Alde batetik Unibertsitate inguruan ezarrita 
dagoen TAOari egunerokotasunak eskatzen dituen egokitzeak egitea eta bestalde, erdialdean gune berri 
batekin hasiera ematea udalak dauzkan bitartekoaz baliatuta bai esparru tamainan bai eta ordutegian. 

Ferixalekuan dagoen parking txikia zonalde honetarako garapenaren hasieraren parte bat dela ulertu 
behar da. Gune berria txikia dela badakigu baina egon ziur udal gobernuaren borondatea herriko beste 
leku batzuetara ere ezartzea dela apurka-apurka. 

 

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Guk lehen ere ez gauden ados probarekin Unibertsitate 
inguruan egin zan proba horrekin ez geunden ados. Uste genuen premia gehien zegoela hemen erdian 
eta Ibai arteko elkarteak ere noiztik eskatzen zauzen hori. Eta proba moduan esan zenuen orduan han 
Unibertsitate inguruan egitea nahi zinuela sistema horri buruz hartzeko esperientzia esateko moduan, 
baina orain badago esperientzi hori eta badaude datu batzuk ekonomikoak ia lortuta eta ikusten da 
nahiko ondo doala. Orduan proba txiki hori hor oraindik ez dugu hartzen arrazoia. Beste proba bat ez 
dugu ikusten ganorazkoa. 

 

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Guk ikusten dugu azkenean esparru oso 
desberdinak dira; Unibertsitate ingurua da esparru bat eta erdigunea beste errealitate bat. Hor dagoen 
parking kopurua partikularrak desberdina da guztiz eta gero beste alde batetik Ibai arten idatzia argudio 
moduan erabiltzen duzue baina gu ados gauz zabaltzearekin baina pentsatzen dugu hori poliki-poliki 
egin behar dela eta bide hortatik goiaz eta nik uste dut ondo egiten gabizela eta hobeto diezela gauzak 
poliki-poliki egitea. Bat-batean baino. 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Bestalde be egixa da Uribarri zonaldean ondo doala TAO sistema 
baina jakinaren gaienan gauz danok zuzentze neurriak harzten ari garela epe laburretan zuzentze 
neurriak ikusten dugulako zelabait hartu diran erabaki batzuk moldatu egin behar direla salaketa jartzeko 
denbora eta ordutegiak eta nola funtzionatzen dauen poliki-poliki zehazten eta hobetzen ari gara 
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sistema. Orduan ondo doa baina asko ikasten ari gara zona horretan jarri dugun TAOrekin uste dugu 
Ferixalekuan jarrita be bai askoz hobeto gero egingo dugula hedapena. 

 
INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Bozketara pasatuko gara. 
 
 
Bozketaren emaitza:  Diktamena ONARTUA  izan da. 
 
Bertaratutakoak 17  
Aldeko botuak: 11 BILDU (10) eta ARALAR (1) 
Aurkako botuak: 6 EAJ-PNV (3) eta PSE-EE (3) 
Abstentzioak 0  

 

 

4.- ESLEIPENAK EGITEA ZERRAJERA ETA UARKAPEN KOKATURIKO HAINBAT 
LOKAL INORENTZEKO ENKANTEAN.(2012HENK0001) 

Udal Plenoak, aho batez, Hirigintza Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen 
du: 

 
“Udal Plenoak, 2014ko martxoaren 19an egindako bilkuran, erabaki zuen Nafarroa etorbidea 

4-6 zenbakietan eta Txaeta kalea 1 zenbakian kokaturiko udalaren jabetzakoak diren 6 merkataritza 
lokal eta Uarkape kalea kokatzen diren beste 10 lokal batzuk enkante bidez inorentzeko lizitazioa  
irekitzea. 

 
Enkantearen helburua da Klausula Administratibo Partikularren Orrian jasotako 

deskripzioak eta ezaugarriak dituzten lokalak kostubidezko titulu gisa inorentzea.Enkante horren 
izapidetzan, kontratazio-mahaia 2014ko maiatzaren 28an bildu da, aurkeztutako eskaintzen proposamen 
ekonomikoak irekitzeko. 

 
Aurkeztu eta onartutako eskaintzak hauek izan dira: 
 
 
 

 
Titularrak NAN/IFZ LOKAL ZENBAKIA Prezioa  

zerga gabe 
TESTIGOS CRISTIANOS DE 
JEHOVÁ R2800029G TXAETA KALEA, 1 

10 LOKALA 120.000 € 

Eva María Aracama Aloa 16.282.445D UARKAPE,  
29 LOKALA 10.000 € 
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UARKAPE,  
32 LOKALA 23.000 € 

 
Eskaintzak baloratzeko irizpide bakarra prezioa izanik, lokal bakoitzerako prezio handiena 

duten eskaintzak aurkeztu dituzten lehiakideei esleitu behar zaio. Hori horrela, aurkeztutako 
proposamenak ikusita, esleipen proposamena egin du Kontratazio Mahaiak aurkeztu diren 
lehiakideen alde. 

 
Aurrekoa dela eta, hauxe proposatu dio Udal Plenoari Hirigintza batzordeak: 
 

I.-  TESTIGOS CRISTIANOS DE JEHOVÁ elkarteari esleitzea Txaeta kalea 1. zenbakian kokatuta 
dagoen 10. zenbakidun lokala inorentzea, 120.000 €tan,  zergak sartu gabe, eta inorentzea arautzen 
duen Klausula Administratibo Partikularren Orriak dioenaren arabera. 

 
Lizitazio prezio horietan ez dago aurreikusita transmisioarengatik ondorioztatuko den zergari 
buruzko kopurua.   

 
Lokal horren deskripzioa eta ezaugarriak jarraian azaltzen dira: 

 

“Zerrajera 10: 

Txaeta kalea, 1eko etxabean dagoen merkataritza lokala. 

Azalera erabilgarria da 213,96 m².  

Mugak: iparrean, zati bat 8 zk.ko lokala eta zati bat Nafarroa etorbidea,4ari dagokion lokala, 
hegoaldean, Txaeta  kalea, ekialdean, Txaeta, 3ri dagokion lokala, udaleko gizarte zerbitzuetako 
bulegoak dauden lekuan, eta  mendebalean, zati batean Txaeta 1eko etxebizitzen eraikineko 
komunikazio bertikaleko nukleoa, zati batean 9  zk.ko lokala eta zati batean 8 zk.ko lokala.  

Eraikineko elementu erkideetan %1,981eko partizipazio kuota dagokio.  

Destinoa: Ez du destino zehatzik, baina ez da onartzen ostalaritza erabilerarik aldaera batean ere. 

Merkataritza lokala libre dago karga eta grabamenetatik. 

Bergarako Jabetzaren Erregistroan dago inskribatuta, 707 tomoa, 417 liburua, finka zenbakia 21.536, eta 
hortik  egin behar da zatikapena, dagokion salerosketa eskritura sinatu baino lehen.” 

 
Kontratua eskritura publikoa bidez formalizatuko da, inorentzearen adjudikazio akordioa 

jakinarazten denetik hilabeteko epean. 
 
Salerosketaren eskritura sinatu ondoren, adjudikatariari itzuliko zaio behin behineko bermea. 
 

II.- Eva Maria Aracama Aloa andreari esleitzea Uarkapeko 29. zenbakidun lokala inorentzea,   10.000 
€tan,  zergak sartu gabe, eta inorentzea arautzen duen Klausula Administratibo Partikularren Orriak 
dioenaren arabera. 
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Lizitazio prezio horietan ez dago aurreikusita transmisioarengatik ondorioztatuko den zergari 
buruzko kopurua.   

 
Lokal horren deskripzioa eta ezaugarriak jarraian azaltzen dira: 

 
“Uarkape 29 

Uarkape kalea, 12-etxabean dagoen trastelekua izateko edo etxebizitzaren osagarria den erabilera 
izateko lokala. 

Azalera erabilgarria da 16,51 m².  

Mugak: iparrean, Jose Luis Iñarra pasealekua; hegoan, etxabeko ezkerreko etxebizitza edo hogeitazazpi 
zenbakiko  zati pribatiboa eta igogailu zuloa; ekialdean, Jose Luis Iñarra pasealekura iristeko 
eskailera, eta mendebaldean,  erabilera publikoko eskalinataren gaineko bueloa.  

Eraikineko elementu erkideetan % 0,709ko partizipazio kuota dagokio eta unitate osoan % 0,043ko 
partizipazio  kuota. 

Merkataritza lokala libre dago karga eta grabamenetatik. 

Bergarako Jabetza Erregistroan dago inskribaturik, tomoa 570, liburua 340, Finka zk. 17527.” 

 
Kontratua eskritura publikoa bidez formalizatuko da, inorentzearen adjudikazio akordioa 

jakinarazten denetik hilabeteko epean. 
 
Salerosketaren eskritura sinatu ondoren, adjudikatariari itzuliko zaio behin behineko bermea. 
 

III.- Eva Maria Aracama Aloa andreari esleitzea Uarkapeko 32. zenbakidun lokala inorentzea,   
23.000 €tan,  zergak sartu gabe, eta inorentzea arautzen duen Klausula Administratibo Partikularren 
Orriak dioenaren arabera. 

 
Lizitazio prezio horietan ez dago aurreikusita transmisioarengatik ondorioztatuko den zergari 
buruzko kopurua.   

 
Lokal horren deskripzioa eta ezaugarriak jarraian azaltzen dira: 
“Uarkape 32  

Uarkape kalea, 10-2SS-an dagoen trastelekua izateko edo etxebizitzaren osagarria den erabilera izateko 
lokala. 
Azalera erabilgarria da 36,38 m².  
Mugak: iparrean, Otalora Lizentziaduna kaleko zorupea eta 1 zk.ko trastelekua; hegoan, erdisotoko solairu 
honetako ezkerreko etxebizitza; ekialdean, 1 zk.ko trastelekua eta zati batean sarbideko korridorea; eta 
mendebaldean, 4 blokea.  
 
Eraikineko elementu erkideetan % 1,576ko partizipazio kuota dagokio eta unitate osoan % 0,103ko 
partizipazio  kuota. 
 
Merkataritza lokala libre dago karga eta grabamenetatik. 
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Bergarako Jabetza Erregistroan dago inskribaturik, tomoa 570, liburua 340, Finka zk. 17566.” 

 
Kontratua eskritura publikoa bidez formalizatuko da, inorentzearen adjudikazio akordioa 

jakinarazten denetik hilabeteko epean. 
 
Salerosketaren eskritura sinatu ondoren, adjudikatariari itzuliko zaio behin behineko bermea. 
 

IV.- Ahalmena ematea Alkate Lehendakariari, edo legez ordezkatzen duen Alkateordeari, dagokion 
eskritura sinatzeko eta inorentzea gauzatzeko beharrezkoak izan litezkeen gainontzeko izapideak 
burutzeko. 
V.- Izapidetu den enkantea esleitu gabe uztea Baldintza Orrian jasotako gainontzeko 13 lokalei 
dagokienez.” 
 
 
 

5.- “AUKEA’ KIROL ERAKUNDE AUTONOMOA DEUSEZTATZEKO, ETA KIROL 
ZERBITZUAK UDALAK BERAK ZUZENEAN KUDEATZEKO AKORDIOAREN 
HASIERAKO ONARPENA.(2014PBAJ0002) 

Udal Plenoak, aho batez, Pertsonal eta Udaltzaingo Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio 
mailara jasotzen du: 

 

“Arrasateko Udaleko Kirol Elkarte Autonomoa (aurrerantzean AUKEA) desegin eta 
likidatzeko izapidetutako espedientea aztertu eta gero.  

Udalbatzarrak, 1988ko apirilaren 29an egindako bilkuran, apirilaren 2ko Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen Legearen 85. artikuluan ezarritakoaren babesean, AUKEA erakunde 
autonomoa sortzea erabaki zuen,  haren estatutuetan zehazten diren helburuak betetzeko, zehazki 3. 
artikuluan, xedatzen baitu zeregin hauek dituela: 
“a) Arrasate herriko kirol jarduerak sustatzea, ikuspegi zabal batez egiten diren ahalegin eta ekimen guztiak 
koordinatzeko, erakundeei dagozkien ahalmenen kalterik gabe.  
 
b) Eskola kirola eta kirolzaleen kirola bideratu eta sustatzea, bereziki egintza hauek eginez:  
 
. Psikomotrizitatea eta haur ikaskuntza, gorputz hezkuntzaren bidez.  
. OHOrako oinarrizko gorputz hezkuntzan eta BBBrako kirol ekimenean kolaboratzea.  
. Haurren kirola sustatzea (eskolaz kanpoko kirola).  
. Kirol eskolak egitea.  
 
c) Hainbat kirol modalitate egiteko benetako aukera ematea herritar guztiei, interes berezia ipiniz helduen jarduera 
fisikoa egin dezaten (denontzako kirola).” 



 
 
 

  

Esp.-kodea: 2014SAPL0007  

 

UDAL PLENOA 2014/06/03 12 

Ikusiz proposatutako desegiteak hobetzea ekarriko duela zerbitzua emateko orduan behar 
den eraginkortasunean eta efizientzian, bai eta koordinazio eta prozedura ekonomia handiagoa eta 
aurrekontuan iraunkortasun eta zorroztasun printzipioen aplikazioa hobea ere, eta, azken batean, 
Toki Ogasunaren baliabideen aplikazio ezin hobea. 

Kontuan izanik, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 22.2.f) eta 
85.bis.2-a) artikuluetan aurreikusitakoaren arabera, Udalbatzarrari dagokiola zerbitzuen kudeaketa 
erak onartzea eta erakunde autonomoak sortu, aldatu edo kentzea. 

Kontuan izanik erakunde autonomoak kentzeak eskatzen dituela haiek sortu zirenean 
egindako tramite berberak, udal ordenantzak egiteko Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49 artikuluan aurreikusitako prozedura jarraitu behar delarik. 

Kontuan izanik, 1955eko ekainaren 17ko Dekretuz onartutako Toki Udalbatzen Zerbitzuen 
Erregelamenduko 88.2 artikuluan aurreikusitakoa betetzeko, Udala subrogatu egingo dela erakunde 
autonomoaren eskubide eta betebehar guztietan, hura desegitea erabakitzearen ondorioz.  

Kontuan izanik hurrengo ekitaldiko udal aurrekontuan dagozkion betebeharrak estaltzeko 
behar beste kreditu jarri beharko dela. 

Kontuan izanik espedientea Pertsonal eta Udaltzaingo Batzordeak aztertu beharko duela, 
halaxe eskatzen baitu, besteak beste, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 
20.1.c artikuluak eta Toki Erakundeetako Antolamendu, Funtzionamendu eta Erregimen Jurikioaren 
Erregleamenduaren azaroaren 28ko  2568/1986 Errege Dekretuak bere 82, 123 eta 126 artikuluetan. 

Idazkaritzaren, Kontu-hartzailetzaren, Pertsonal buruaren eta AUKEAko gerentearen 
txostenen arabera, eta eztabaidatu eta botazioan jarri eta gero, Pertsonal eta Udaltzaingo Batzordeak, 
aho batez, akordio hau hartzea proposatzen dio Udalbatzarrari: 

LEHENA.- Hasiera batean onartzea AUKEA izeneko tokiko erakunde autonomoa desegitea, 
2014ko abenduaren 31tik aurrera. 

BIGARRENA.- Udalak beregain hartuko du kirol zerbitzuaren kudeaketa, 2015eko urtarrilaren 
1ean, zuzeneko kudeaketaren modalitatean, Kirolen zinegotzigoari atxikirik.  

HIRUGARRENA.- Udal honek ordezkatuko du hura, izaera unibertsalez, eta erakunde autonomoa 
desegin eta gero egin gabe dauden eskubide eta betebehar guztietan subrogatu egingo da. 

LAUGARRENA.- Kobratzeko dauden eskubideak eta ordaintzeko dauden betebeharrak, 
abenduaren 31n, udal aurrekontuan sartuko dira. 

BOSGARRENA.- AUKEAren izenean dauden banku kontuak itxi eta deuseztatzea. 

SEIGARRENA.- Urtarrilaren 1ean, AUKEA erakunde autonomoko plantila osoa udal plantilan eta 
lanpostuen zerrendan sartuko da, haien lanbide kategoria, ordainketa mailak, lan baldintzak, 
antzinatasuna, eta abar aintzat harturik.  

ZAZPIGARRENA.- Urtarrilaren 1ean, haren helburuak betetzeko eta zerbitzua behar bezala 
egiteko, AUKEA erakunde autonomoari atxiki zitzaizkion udal ondasun guztiak askaturik 
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kontsideratuko dira, eta udal ondareari gehituko zaizkio, bai eta legezko edozein tituluz erosi izan 
dituen guztiak ere, eta hura desegiteko unean izan ditzakeen baliabideak eta eskubideak. 

ZORTZIGARRENA.- Desegiteko egunean indarrean dauden obra, zerbitzu, hornidura, hitzarmen 
eta beste edozein kontratutatik datozen kontratu eskubide eta betebehar guztiak bereganatzea. 

BEDERATZIGARRENA.- Ahalmena ematea alkateari, zuzeneko kudeaketan Udalak 
bereganatzen duen zerbitzuari atxikitako giza eta material baliabideak eskualdatzeko beharrezkoa 
diren material operazio guztiak koordinatzeko, eta dagokion gestioak egiteko Foru Ogasunean, 
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalean eta egoki den beste edozein erakundetan. 

HAMARGARRENA.- Ahalmena ematea alkateari, akordio hau formalizatzeko behar diren agiriak 
eta onarpen aktak sinatzeko. 

HAMAIKAGARRENA.- Hartutako akordioa jende aurrean jartzea, gutxienez 30 egun balioduneko 
epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaleko ediktu taulan iragarkiak argitaratuz, 
interesdunek erreklamazioak eta/edo iradokizunak egin ahal izan ditzaten. 

HAMABIGARRENA.- Aurkeztutako erreklama-zioak eta iradokizunak Udalbatzarrak erabaki 
beharko ditu, eta, aldi berean, erakunde autonomoa behin betiko desegitea erabakiko du. 

Edozelan ere, eta erreklamaziorik aurkeztu ezean, ez da beharrezkoa izango beste akordio bat 
hartzea; ondorio horietarako, idazkari nagusiak horren egiaztagiria egingo du. Alkateak erabakia 
emango du eta ordura arte hasiera bateko akordioa behin betiko akordiora jasoko du eta 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko du.” 
 
 

6.-“ENPLEGUA SUSTATZEKO JARDUERETARAKO DOTAZIOA” 
KONTUSAILAREN BANAKETA EDO EGOKITZAPEN PROPOSAMENA. 
(2014DKRE0001) 

Udal Plenoak, aho batez, Ogasun Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen 
du: 

“2014 ekitaldirako aurrekontuaren proiektuak funts izaerako kontu-sail bat sortu zuen, 
350.000 euroko dotazioarekin, enplegua sortu dezaketen jarduerak finantzatzeko. Onartu orduko, 
oraindik ez zegoen zehaztuta ze laguntza edo ze jarduera mota burutu behar ziren aipatu 
diruarekin. Horretarako, aurrekontuaren memorian, jarri zen funtsaren zertarakoa (lan 
kontratazioak, prestakuntza ikastaroak, diru-laguntza programa desberdinak, enplegua sortzeko 
azpiegituraren finantzazioa, etab.) aztertu eta adostu beharko zela.    
 

Helburu horrekin, Enplegu Batzordeak, beste eragile batzuen (Diputazioa, Lanbide, MU, etab.) 
laguntzaren izaera osagarriaz, aztertu egin du zeintzuk izan daitezkeen bultzatu beharreko ekintza 
egokienak. Azterketa lan hori burutu eta gero, 2014ko maiatzaren 21ko dataz, aho batez, diktamen 
honen bitartez, ondorengo banaketa proposatu zuen: 

 
“2014ko Enplegua sustatzeko Udal Plana onartzeko Proposamena 
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“Egungo krisialdiak eragindako langabeziaren gorakadari aurre egiteko,  Arrasateko Udalak enplegua 

sustatzeko neurri bereziak garatuko ditu 2014an.   Horretarako,  2014ko Udal Aurrekontuan kontu sail  bat 
sortuta dago 350.000 € tako konsignazioarekin (1-14-00-226-322-00-99 “Enplegua Sustatzeko Jardueretarako 
Dotazioa”).  

 
Enplegua eta Garapen Ekonomiko Udal Sailari eskatu zaio honi forma ematea, garatu daitezkeen lerro posibleen 
esploraziotik abiatuta.  Hainbat ideia aztertuta,  hauek hobetsi ditu: 
 

1. Udalak herriko langabeak kontratatzea interes publikodun proiektuak garatzeko. 
- Xedea:  Herriko langabeak kontratatzea Udalaren ezohiko lanak egiteko. 
- Helburuak:  Herriko langabezia arintzea eta interes orokorreko hainbat lan burutzea. 
- Diru konsignazioa:  150.000 € 

2. Arrasateko Enpresetan herriko langabeak kontratatzeko diru laguntzak. 
- Xedea:  Diru laguntzak ematea Arrasateko langabeak kontratatzen dituzten herriko enpresei. 
- Helburuak:  Herriko langabezia arintzea eta enpresen jarduna suspertzea. 
- Diru konsignazioa:  100.000 €. 

3. Enplegu Azoka. 
- Xedea:  Azoka formatuko ekitaldi publiko bat enpresak eta langabeak bilduko dituena,   lana bilatzeko 

prozesuak errazteko formazio eta informazio saio osagarriekin. 
- Helburuak:  Langabeei lana bilatzeko prozesuak erraztea.  Enpresei euren pertsonal beharretarako 

izangai egokiekin kontaktua erraztea. 
- Diru konsignazioa:  50.000 € 

4. Titulatu berrientzako bekak enpresetan praktikak egiteko. 
- Xedea: herriko titulatu berriei bekak ematea,  ikasketak burutu ondoren praktikak egiteko herriko 

enpresetan.  
- Helburuak:  titulatu berriei lehen lan esperientzia kualifikatuak erraztea;  herriko enpresei titulatu 

berrien gaitasun profesionala ezagutzeko aukera ematea.  
- Diru konsignazioa:  50.000 €. 

 
Gaia aztertu zen 2014ko maiatzaren 21eko Enplegua eta Garapen Ekonomikoko Batzordean, ARALAR, 
EAJ, PSE-EE, eta BILDUko ordezkariak bertan, eta aho batez adostu zen hau proposatzea Tokiko Gobernu 
Batzarrari: 
 

• LEHENA: 2014ko Enplegua Sustatzeko Udal Plana onartzea, programa hauek garatzeko: 
o Udalak herriko langabeak kontratatzea interes publikodun proiektuak garatzeko. 
o Arrasateko Enpresetan herriko langabeak kontratatzeko diru laguntzak 
o Enplegu Azoka 
o Titulatu berrientzako bekak enpresetan praktikak egiteko. 
 

• BIGARRENA: 1-14-00-226-322-00-99 “Enplegua Sustatzeko Jardueretarako Dotazioa” kontu 
sailaren 350.000 €ak honela banatzea programen artean:   

o Udalak herriko langabeak kontratatzea interes publikodun proiektuak garatzeko:  150.000 € 
o Arrasateko Enpresetan herriko langabeak kontratatzeko diru laguntzak:  100.000 € 
o Enplegu Azoka:  50.000 € 
o Titulatu berrientzako bekak enpresetan praktikak egiteko:  50.000 € 
o  
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• HIRUGARRENA:  Lau programak garatzeko behar diren oinarri, hitzarmen, edo bestelako tresna 
administratiboak garatzea eta izapidetzea, bakoitzarentzat egokia den eran eta unean. 

 
• LAUGARRENA:  Erabaki honen berri ematea gainontzeko Udal Sailei.” 

 
Hori  dela eta, kontuan izanik 2014ko aurrekontuaren exekuzio oinarriek ez dutela aurreikusten 

kontu-saila egokitzeko formula edo baimen berezirik (izaera teknikoko aldaketa bezala izapidetzea 
edo horiei buruzko aldaketak Tokiko Gobernu Batzarraren eskuetan utzi, adibidez), beharrezkoa da 
kreditu aldaketaren espedientea Udalbatzarrak onartzea. Aldi berean, Ogasun Batzordearen ustez, 
hobetsitako lerro desberdin horietatik soberakinak lortuko balira, beste beharretara bideratzeko 
aurrekontuko oinarrietan mekanismo azkar bat aurreikusi behar dela, Tokiko Gobernu batzordearen 
eskuetan uztea, Enplegu Batzordearen proposamenaz, hain zuen ere. 

 
Guzti hori kontuan hartuta, Ogasun Batzordeak, aho batez, Udal Batzarrari ondorengo 

akordioa hartzea proposatzen dio: 
 

1.- 2014ko aurrekontuaren kreditu aldaketa onartzea, horren bitartez “1.1400.226.322.00.99-
Enplegua sortzeko jardueretarako dotazioa” kontu-sailaren kontsignazioa, 350.000euro, transferitzea 
kontu-sail horietara:  

 
- “1.1401.131.322.00.00-Enplegua sustatzeko aldi baterako lan kontratazioen ordainsariak” 

kontu-sailera 109.369,91 euro, eta “1.1401.160.322.00.01- Enplegua sustatzeko aldi baterako lan 
kontratazioen Gizarte Asegurantza” kontu-sailera, 40.630,09 euro, guztira lan kontratazioetarako 
150.000 euro (aurrekontuetan aurreikusita zegoen 348.272,43 euroko dotazioaz gain). 

 
- “1.1400.471.721.00.00 - Arrasateko enpresetan herriko langabeak kontratatzeko 

dirulaguntzak” kontu-sailera 100.000 euro. 
 
 
- “1.1400.226.322.01.00 – Enplegu azoka” kontu-sailera 50.000 euro 
 
- “1.1400.480.721.01.00 – Titulatu berrientzako bekak enpresetan praktikak egiteko” kontu-

sailera 50.000 euro.   
  
2.-  Enplegu Batzordearen proposamenaz, ahalmena ematea Tokiko Gobernu Batzarrari onartzeko 
lau kontu-sail horietan sortu daitezkeen soberakinak enpleguaren sorrerarekin zerikusia izan 
dezaketen proiektuetan edo ekintzetan erabiltzeko.” 

 

 
JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Langabezia dauka Arrasaten aurre egiteko behar 
handienetako bat eta gainera lehentasuna eta neurri hau gure taldeak lehenengotik legealdi eskaera eduki 
dugu enplegu sustatzeko jardueretan dotazio lehengo urtean, eta bigarren aurrekontuetan ez zen posible 
izan baina hirugarrenean bai eta eskertzeko da udal gobernuari prestatu delako langabezia legealdi hau 
hasi ginean %12an zegoen eta oraindik %16 gora doiaz eta oraindik gora jarraitzen du. Horregatik ondo 
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etorrita dago prestazio. 

Beste alde batetik Alkateak Ahaldun Nagusiarekin eta Berrikuntzaako Diputazioakin oraintzu eman 
zuen prentsaurrean arira falta bota genuen gure ekimen hau ez sartzea. Guk alderdia bai oposizioan 
gauz baina Arrasateren alde ekintzak gabitz proposatzen eta ordenatzen gabitz eta aurrekontuetan ere 
aurtengo aurrekontu honetan be zazpi eskaeratik be sei onartu zuen gobernuak eta horregatik BILDU-
Aralar taldeak bere buruari bakarrik jarri dizkio aurrekontuetan kopuru hau egotearren medaila 
hartuaz.bestalde, diru ekarpenarekin ez da nahikoa, ekarpen honeaz ez da nahikoa lan sustapena 
aktiboki bultzatu beharra daukagu aurrekontu guztia agortu arte. Urte bukaeran dirua sobratzen bada 
udal gobernua helburua lortzeko gai izan ez delako izango da. Hori da gure ardura. 

 

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Bakarrik puntualizazio bat. Esaten duzu diru 
hori ez dala nahikoa: gogoratu bakarrik Eusko Jaurlaritzak ipintzen dauena kasu honetan dela 100.000 
euro inguru eta beste dena ipintzen dugula Arrasateko Udalak 400.000 €. Nik uste dut erantzukizuna 
eskatzerakoan eskatu behar duzuela Eusko Jaurlaritzari. Bera da zuzenki enpleguari buruz konpetentzia 
daukana. Orduan gaur egun gabizen esfortzua egiten izugarria da Arrasateko udaletxean. 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Nik gureko nuke esatea baietz gu oso pozik gauzela proiektu 
honekin eta ekimen honekin eta oso pozik Eusko Alderdi Jeltzalearekin egindako akordioarekin gai 
honen inguruan eta uelrtzen dugu proiektu honek daukan ildo desberdinak enplegua sustatuko dutela 
eta enplegatu horrek aldi berean be bai aberastuko dabiela herria eta herrian ematen dien zerbitzuak eta 
edukiko du onura retroaktibo bat herrixan eta bailaran suposatzen dut be bai. 

Ez arduratu honen proiektu honen oihartzuna bere mometuan egingo da eta edukiko dau bere 
protagonismo propioa eta ez dut uste ahaztuko garenik zuetaz ze azkenean akordioa baten baitan eman 
dana baina bere momentuan ikusiko duzu zelan medailak guk bakarrik ez dirugun jarriko. Ez dalako 
gure estiloa beste alde batetik. 

Diru ekarpena, Inazioak esan dauen bezala, oso inportantea da baina ezin geike ahaztu konpetentzia hau 
Eusko Jaurlaritzarena dela eta guk izaugarrizko esfortzua egin dugula hemen sarzteko eta zuek 
badakizue. Orduan, Inazioak esaten dauen harira erantzukizuna eskatzea baldin abda asuntua begiratu 
behar da apurtxu bat Urkulluren etxera eta beste alde batetik , dirua sobran egon bazan beste gauza bat 
izango zan baina gure etxe honetan dirua ez dago sobran , orduan mas bien faltan dau eta badakigu 
danok hemen jarrita gazenok. 

 

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Nik uste dut txarto interpretau duzuela, nik ez dut 
esaten dirua nahikoa dan edo ez dan nahikoa. Nik esaten dotena da aktiboki landu egin behar dela hau 
dirua jartzea bakarrik ez da nahikoa. Dirua urte bukaerako eduki leikegu sobra ez dalako diru hori 
gastatu edo behintzat inbertitu hortan. Hori da zera horretarako aktiboki sustau egin behar dugula hori 
zer hori da. Diru hau jarri dana urte bukaeran dana kontsumitu bada esateko orduan esan leike gauzia 
ondo joan dela eta hurrengo urterako be baina aktiboki landu behar dela hori bakarrik arduria hortik 
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dator. 

 

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): A ver Juan Karlos,  aktiboki landu dugu eta 
zuekin adostasun batera ailegau gara ez da kopuru bat jarri dugula eta kopuru horri buruz hitz egiten 
gabizela. Lau lerro zabaltzen ditugu lau lerro, hiru berriak diezenak nik uste dut hor dagoela lanketa eta 
hor dauela esfortzua eta gu irtetzea normala dela irtetzea eta honi bonbo ematea nik uste dut eredugarria 
dela beste udaletxe batzuendako gai hau ze lau lerro diez hiru berriak. Enpleguaren azoka sekula ez da 
egin udaletxe honetan beken asuntua sekula ez da egin udaletxe honetan eta sustatzea lana enpresetan 
kontratuak egiterakoan hori be sekula ez da egin etxe honetan. Orduan nik uste dut esfortzua izugarria 
dela eta oso garrantzitsua eta gainera zuekin adostatutakoa da. 

 

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Enplegu azoka iaz be egin zan unibertsitatean  

 

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Arrasateko Udaletxeak sekula bez. 

 

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Arrasateko Udaletxeak laguntza barik laguntza horrekin 
aurten hori bai. Baina esaten dutena da oraindik aurrera hau onartuta eta gero hemendik aurrera urtean 
dala jarraipen gogorra egin beharko dugula haber diru jarri duguna aurrera ateratzeko eta berorren 
prestazioak behintzat bereziak izateko hori da asuntua ezta? 

 

 
7.- 2014 URTEKO AURREKONTUAN GASTU-ERREGELA EZ BETETZEAREN 
BERRI EMATEA UDALBATZARRARI.(2014RBAR0023) 

Idazkariak irakurri egin du Ogasun Batzordearen ondoko diktamena, Kontuhartzaileak aurkeztu 
duen Txostena osorik jasotzen duena, eta Udalbatzarrak horren berri hartu du: 

“2014ko ekitaldiko Aurrekontu nagusia onartzean gastu erregelaren helburua betetzeari 
buruzko Kontu-hartzailearen Txostenaren berri ematen dio Ogasun Batzordeak Udalbatzarrari: 

 
Udalbatzak 2013ko abenduaren 26an egindako bilkuran, 2014ko Aurrekontu Orokorra 

onartu zuen. Aurrekontua onartzeko orduan, Udalak bete zituen  1/2013 Foru Arauak, Toki 
entitateen Aurrekontu Egonkortasunaren eta Finantza Iraunkortasunaren alorretan finantza 
Tutoretzaren eskumena garatzen duena, eta 2103ko azaroaren 19an Diputatuen kontseiluak 
onartutako jarraibideek 2014 ekitaldirako finkatutako helburuak, aurrekontu egonkortasuna, zorra 
eta gastu erregela helburuei dagokienean. 
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Bestalde, aipatu araudiak ezartzen du helburu horien betetze maila egiaztatu behar dela, 

aurrekontu onartzean, aldatzean eta likidatzean. Hori dela eta, behin Tokiko Gobernu Batzarrak, 
2014ko martxoaren 17an egindako bilkuran, 2013ko aurrekontuaren likidazioa onartu eta gero, 
berriro neurtu dira helburuen betetze maila. 
 

Azterketa horren ondorioz (likidazioari buruzko txostenean azaltzen dena) esan daitekeena 
zera da:  

 
- Udalak  2013ko gastu eta sarreren likidazioko datuak, 2012ko benetako gastuekin eta 2014 

ekitaldirako aurreikuspenekin alderatzen badira, 2013ko datuek 2012koekiko helburu guztiak eta 
2014koekiko Egonkortasunaren eta zorraren helburuak betetzen badira ere, 2014ko gastu 
erregelarena, ordea, ez da betetzen, %1,5eko gehienezko hazkundearen barruan jardun  beharrean 
%1,92 handitzen dela.  

 
Beraz, Gipuzkoako Toki Entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza 

iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzeko 2014rako jarraibidearen 3. 
erregelak ezarritakoaren arabera, Arrasateko Udalak eta bere Erakunde Autonomoek (Aukea eta 
Iturbide Egoitza), gastuaren erregela ez dutenez betetzen, finantza eta ekonomia plana egin eta 
onartu behar dute, egoera urtebeteko epean zuzenduko dela bermatuko duen plana, hain zuzen ere. 

 
Hala ere, Udalbatzarrari Kontuhartzailetzak izenpetutako komunikazio bat helarazi ahal 

dakioke planaren ordez, Arrasateko Udal Administrazioaren  finantza iraunkortasuna aztertu, 
ebaluatu eta egiaztatzen duen txosten batekin batera, baldin eta, aldi berean, ondoko baldintza hauek 
betetzen baditu: 

 
• 2013ko aurrekontua likidatua edukitzea, edo hori izan ezean, bere aurreikuspenean, 
diruzaintza gerakina eta aurrezki garbia positiboak izatea. 
 
• 2014rako defizitaren eta zor publikoren helburuak betetzea. 

 
 

Hori dela eta, Udala egoera horretan aurkitzen den edo ez, ondorengo azterketa egin behar 
dela:  
 
a.- Arrasateko Udal Administrazioaren finantzari buruzko jasangarritasunaren azterketa eta 
ebaluazioa.  
 
1.- Aurrekontu-egonkortasunaren helburua. 
 
 
Ondorengo lauki honetan, Udalaren  eta bere Erakunde Autonomoen 2014ko aurrekontuetako diru-
sarreretan eta gastuetan dauden egoera bateratuak jasotzen dira. 
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DIRU-SARRERAK. GASTUAK. 
      
KAP. Izena: Zenbatekoa KAP. Izena: Zenbatekoa 
1 Zuzeneko zergak. 7.792.500,00 1 Pertsonala edo Langileria 10.899.728,95 

2 Zeharkako zergak. 550.001,00 2 Ondasunak eta zerbitzuak 
erosi. 13.199.305,15 

3 Tasak eta prezioak 8.564.250,00 3 Interesak 65.275,93 
4 Trans. arruntak. 15.487.768,15 4 Trans. arruntak. 4.825.267,80 
5 Ondare sarrerak. 243.400,00   -- 
6 Inb. Besterenganatzea. 291.200,00 6 Inbertsio errealak 4.373.311,49 
7 Kapital transferentziak 1.266.204,49 7 Kapital transferentziak 820.045,88 
Diru-sarrerak, guztira (1-7 Kap.) 34.195.323,64 Gastuak, guztira (1-7 Kap.) 34.182.935,20 
Defizita.   Superabita. 12.388,44 
8 - Finantza-aktiboak 115.301,00 8 - Finantza-aktiboak 290.301,00 
9 Finantza-pasiboak. 1.218.479,97 9 Finantza-pasiboak. 1.055.868,41 
Finantza-sarrerak, guztira. 1.333.780,97 Finantza-gastuak, guztira. 1.346.169,41 
Diru-sarreren Aurrekontua, 
guztira. 35.529.104,61 Gastuen Aurrekontua, guztira. 35.529.104,61 

 
 
2014ko aurrekontuaren proiektuak 12.388,44 euroko superabita du   Europako Kontuen  
Sistemaren (SEC) arabera. Ondorio horietarako, gerora doiketa egitea eskatuko lukeen eragiketa 
esanguratsurik  ez denez aurreikusten, kalkulu hori -aurreko laukian ikusten den bezala-  sarreretako 
1etik 7ra bitarteko kapituluen eta gastuetako 1etik 7ra bitartekoen artean dagoen aldea edo 
diferentzia bezala islatu da, eta hori dena bateratutako terminoetan (Udala gehi Organismo 
Autonomoak). 
 
2014. urterako legeak ezarritako helburua zero defizita izanik, beraz, bete egiten da 
egonkortasunaren helburua. 
 
2.- Zor publikoaren helburua.(2013ko likidatuko eskubide arruntei buruz) 
 
Datuak, 2014.12.31rako aurreikusitako Zor biziaren kalkulua ateratzekoak eta Udalaren eta 
Erakunde Autonomoen datu kontsolidatuak edo bateratuak. 
 
2014ko abenduaren 31rako aurreikusitako maileguen zorra (2014ko 
aurrekontuaren mailegu berriaren aurreikuspena sartu gabe, printzipioz ez 
da sinatu behar eta) 

3.303.542,64 € 

  
 
2013ko likidazioaren ohiko diru-sarrerak (zalantzazko kobrantzei buruzko 
doiketa egin gabe) 

31.133.936,05 € 

 
 
  3.303.542,64    
Zorraren portzentajea: = ------------------------- X100 = 10,61% 
  31.133.936,05    
 
2014ko abenduaren 31n, goian esandako erakunde edo entitate horien zor bizia 2013an likidatutako 
diru-sarrera arrunten % 10,61 koa izatea aurreikusten da. Kalkulu hori egiteko, 2013ko abenduaren 
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31n indarrean zeuden eragiketa guztiei zegokien zor biziaren zenbatekotik abiatu gara. Horri kendu 
egin zaizkio 2014ko aurreikusitako amortizazioak. 
  
2014. urterako legeak ezarritako helburua da magnitude hori % 95etik beheragokoa izatea. 
 
Beraz, 2014. urterako Aurrekontuaren proiektuak bete egiten du zor publikoaren helburua. 
 
3.- Aurrezkia.  
 
(Udalaren eta Erakunde Autonomoen likidazioen datu kontsolidatuak edo bateratuak). 
 
SARRERA ARRUNTA ESKUBIDE 

AITORTUAK 
GASTU ARRUNTA OBLIGAZIO 

AITORTUAK 
1. Zuzeneko zergak. 7.614.954,01 1. Pertsonal Gastuak 10.471.425,83 
2. Zeharkako zergak. 470.938,28 2. Gastuak. Gastuak, 

ondasun eta zerbitzuetan 
11.539.255,86 

3. Tasak eta beste diru-
sarrera batzuk 

8.308.117,96 3.    Beste finantza-gastu 
batzuk (Organismo 
Autonomoen gastuak). 

482,72 

4. Transferentzia arruntak. 14.537.503,89 4. Transferentzia arruntak. 4.274.473,58 
5. Ondare sarrerak. 202.421,91   
 31.133.936,05  26.285.637,99 
  3. Interesak 54.253,47 
  9. Maileguen amortizazioa 

(*) 
2.312.649,04 

   2.366.902,51 
(*) kopuru horretan sartu da UFFFren 2009ko saldo negatiboaren itzulketa, berez maileguekin zerikusia ez 
daukana eta 2013tik aurrera guztiz kitatuta gelditzen dena  
 
Aurrezki gordina: 31.133.936,05 – 26.285.637,99 = 4.848.298,06€ 
 
Aurrezki garbia: Aurrezki gordina – zorraren urteko karga.  
 
Finantza-kargen ordainketari aurre egin ondoren geratzen den aurrezki gordinaren zatia islatzen du. 
Udalak, bere baliabideekin inbertsioak finantzatzeko duen gaitasuna adierazten du. Horrek ematen 
digu baita nolakoa den  zorpetze-gaitasunaren neurria. Aldekoa baldin bada, etorkizuneko eragiketen 
finantza-kargei aurre egiteko tartea izango dugu. 
 
Aurrezki garbiaren balio absolutua: 4.848.298,06 – 2.366.902,51 =  2.481.395,55 
   
Aurrezki garbiaren balio absolutua 
(2009ko UFFFren itzulketa sartu 
gabe): 

4.848.298,06 – 1.341.071,44 = 3.507.226,62 

   
 2.481.395,55  
Aurrezki garbiaren balio erlatiboa:              ---------------------  x100  = 7,97% 
 31.133.936,05  
   
 3.507.226,62  
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Aurrezki garbiaren balio erlatiboa 
(2009ko UFFFren itzulketa sartu 
gabe): 

  
            ---------------------  x100 

  
= 11,26% 

 31.133.936,05  
 
21/2003 Foru Arauaren 14.6. artikuluak hauxe ezartzen du: “Nolanahi ere, eragiketa arrunten ziozko 
sarrerak gutxienez gastu arruntak eta zorren amortizazio-gastuak bat eginez sortzen den kopuruaren 
beste izan behar dira”. 
  
Finantza jasangarritasuna zeharo lotuta dago aurrezki garbi positibo eta nahikoa izatearekin, zorpetze 
berriak eta inbertsio-gastu berriak egin ahal izateko. 
  
Dugun zorpetze-mailak (% 10,61) tarte handia uzten digu zor-eragiketa berrietarako, baina ezingo da 
inoiz horrelakorik kontratatu, kontratu berriek urtero sortuko lituzketen finantza-kargak 
etorkizunean ordaintzen utziko lukeen aurrezki garbi bat ez badago.  
 
 
4.- Diruzaintzako gerakina. 
 
Ondoko lauki honetan agertzen den bezala, Udalak eta Erakunde autonomoek 2013. urteko 
likidazioa Diruzaintzako Gerakin positiboekin itxi dute. Konkretuki, Organismoa Autonomoek ez 
dute emaitza ez positiborik ezta negatiborik ere, azken finean, Udalak beraien (Organismo 
Autonomoena) kontu-itxiera orekatua bermatzeko, beharrezkoa den besteko defiziterako ekarpena 
egiten baitu. Hori horrela, 2013ko diruzaintzako gerakina ondorengo taulan ikus dezakegu: 
 
 
Deskripzioa . Udala Aukea Iturbide 
Diruzaintzako funts likidoa. + 3.235.736,51   
Kobratzeko dagoen saldoa. + 5.168.306,34   
Ordaintzeko dagoen saldoa. - 3.995.215,29   
Diruzaintzako gerakin gordina. 4.498.827,56 0,00 0,00 
Kobragaitzak. - 1.379.448,26 -- -- 
Diruzaintzako gerakin garbia. 3.119.379,30 0,00 0,00 
 
 
5.- Ondorioak 
 
Azterketa horretatik ondorio hauek ateratzen dira: 
 
• 2014ko aurrekontuaren proiektuak 12.388,44 euroko superabita du   Europako Kontuen  

Sistemaren (SEC) arabera.  
 
• 2014ko abenduaren 31n, txosten honen hasieran aipatu diren erakunde edo entitate horien zor 

bizia 2013an likidatutako diru-sarrera arruntei buruz % 10,61koa izatea aurreikusten da.  
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• 2013. urteko likidazioa Diruzaintzako Gerakin positibo batekin, 3.119.379,30 eurokoa, eta 
3.507.226,62 euroko aurrezki garbi positibo batekin itxi da (2009ko UFFFren saldo negatiboa 
kontuan hartu gabe). 

 
Aurreko datu horiek, orokorrean hartuta eta ezuste handiak izan ezean, Arrasateko Udal 
Administrazioaren etorkizunerako finantza jasangarritasuna egiaztatzen dute.    
 
1/2013 Foru Arauaren 5. artikuluak eta Gipuzkoako Diputatuen Kontseiluak 2013ko otsailaren 19an 
onartutako jarraibidearen 3. arauak ezarritakoaren arabera, txosten honek, udal osoko bilkurari 
azalduko zaiona, ekonomia eta finantza-plana ordeztuko du.” 
 

 

8.- 2014/2015 IKASTURTERAKO AUKEA, INGURUGIRO ESKOLA ETA 
EUSKALTEGIKO TASEN ALDAKETA ONTZAT EMATEKO PROPOSAMENA, ETA 
UARKAPEKO PILOTALEKUA ALOKATZEAN TARIFA BEREZIAK EZARTZEKO 
IRIZPIDEAK ONTZAT EMATEA.(2014RBAR0022) 

Udal Plenoak, aho batez, Ogasun Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen 
du: 

“AUKEA Kirol Erakundeak, Ingurugiro Eskolak eta Udal Euskaltegiak 2014/15 
ikasturterako hainbat zerbitzuren tasak aldatzeko proposamena bidali dute. Ikasturteko izaera 
dituzten zerbitzuak dira, eta horregatik proposatzen da tasa berriak irailean indarrean sartzea. 
 
 Bidalitako proposamen desberdinen ezaugarri nagusiak hauek dira: 
 

• AUKEA: 2014/15 ikasturteko kirol ekintzen prezioak % 0,6 igotzea proposatzen du, 
urtetik urterako (apirila) KPIren igoera aplikatuz. 

• Ingurugiro Eskola: 2014ko irailetik 2015eko abuztua bitarteko epealdirako, egonaldien 
prezioan % 0,6ko gehikuntza aplikatzea (2013ko KPIren arabera). 

• Euskategia: Prezioak daudenetan mantentzea proposatzen da, KPI aplikatu gabe. 
Horretaz gain, bizpahiru egokitzapen egitea proposatzen du Euskara Batzordeak.  

 
 

Horretaz gain, Kultura Saila eta AUKEAtik Uarkape Udal Pilotalekua kirol helburuetarako ez diren 
ekintzetarako tarifa berezien proposamena igorri da. 

 
Indarrean dagoen legeriaren babesean, Ogasun Batzordeak, tasak aldatzeko proposamena aztertu 
ondoren, akordio hau onartzea proposatzen dio Udalbatzarrari: 

 
1.- Behin-behinekoz, 2014/15 ikasturterako AUKEA, Ingurugiro eskola eta Euskaltegiko tasen 
aldaketa ontzat ematea, honako hauetan datzana: 
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a) UARKAPE PILOTALEKUAREN ALOKAIRUA – KIROL HELBURUETARAKO 
EZ DIREN ERABILERAK: 

  
- Uarkapeko kirol helburuetarako ez den erabilera: 
 
Alokairu tasa ordaindu beharrean soilik ekintzak eragiten dituen gastuak ordainduko 

dituzte erabiltzaileek kasu hauetan: 
 

• 560 euro/eguneko (lurzoruan gomak jarri eta kendu barne). 
• 260 euro/eguneko (lurzoruan gomak jarri eta kendu antolatzaileak egiten 

badu).  
 

 
A)  Pertsona judikoek, kasuen arabera: 
 
1. - Irabazi asmorik ez dutenak. 

 - Jendeari oro har edo ez irekitako jarduerarako denean eskaera. 
 - Haien jardueraren berezko zerbitzuak beste batzuei kobratzen ez dieten entitateak 

direnean. 
 

2.- Irabazi asmorik ez dutenak. 
- Haien jardueraren berezko zerbitzuak beste batzuei kobratzen dieten entitateak direnean. 
(ez da joko beste batzuei kobratu izana musika, euskara, folklore, kirol edo ongintza 
jarduerekin lotutako erakundeei egiten zaizkienean ekarpenak) 
- Gizarte, kultura, onura edo antzeko izaerako ekintzetarako eskaera, haien jarduerakoak ez 
direnean. 
- Jendeari oro har irekitako jarduera baterako eskaera denean. 

 
3.- Irabazi asmoa duten erakundeak.  
-Gizarte, kultura, onura edo antzeko izaerako ekintzetarako eskaera, haien jarduerakoak ez 
direnean. 
-Jendeari irekita. 

 
B) Pertsona fisikoek, kasuen arabera: 
1.- Gizarte, kultura, onura edo antzeko izaerako ekintzetarako eskaera. 
-Jendeari oro har irekitako jarduera baterako eskaera denean. 
2. -Izaera ekonomikoa duen jarduera baterako eskaera denean. 
-Irabazteko asmorik gabeko helburua. 
-Jendeari oro har irekitako jarduera baterako eskaera denean. 
 
 

b) AUKEAKO IKASTAROAK 2014/15 abonatuta daudenak 
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1. BLOKEA:   

Running, patinajea, nordic walking (2 egun) 27,25 €/hileko 
  

2. BLOKEA:   
Spinning, Bosu-tono, balance-ak, zumba, aquagym, aquarunning, haurdun 
acuarelax, umesport, luzaketak airean (2 egun) 

31,15 €/hileko 

  
3. BLOKEA:   

Hipopresiboak, pilates, yoga (2 egun) 38,40 €/hileko 
  

4. BLOKEA:   
K-STRECH (egun 1) 40,00 €/hileko 
  

5. BLOKEA:   
Gimnasia egokitua, igeriketa egokitua (egun 1) 23,50 €/hileko 
Gimnasia egokitua, igeriketa egokitua (2 egun) 39,80 €/hileko 
  

6. BLOKEA:   
Senior 14,00 €/hileko 
  

7. BLOKEA:   
Gazte jarduerak: gaztespinning, gaztezumba, yogazte (2 egun)  % 50/hileko 
  
  

8. BLOKEA:   
Express-jarduerak (ordu erdi/astean 2 egun)  % 60/hileko 
Egun bateko jarduerak (ordu bat/astean egun 1) % 60/hileko 
  

9. UR JARDUERAK  
Haurtxoak (0-4 urte) astean 2 egun (30 minutuko saioak) 31,15 €/hileko 
Umeak igeriketa (45 minutu – 2 egun) 21,00 €/hileko 
Helduak igeriketa (45 minutu – 2 egun) 25,00 €/hileko 
  

EZ ABONATUAK Ez abonatuak 
Orokorrean (astean 2 saio) (iraupena edozein dela) + 10 €/hileko 
Astean saio bakarra + 6 €/hileko 
Erakunde, Ikastetxe edo antolatutako elkarte batek aparteko ekintza bat 
antolatzea eskatu ezkero, ikastaroaren prezioarekiko… 

+ 2,06 €/pertsona eta ikastaroko 

BESTE BATZUK  
Ekintza berriak antolatzen direnean eta onartutako prezio publikoetan 
antzerako ekintzak ez daudenean… 45,00 €/orduko 

2. ekintzatik aurrera, ekintzetako bat bi egunekoa izan behar da % 50a 
 
 
c) UDAL EUSKALTEGIAREN ZERBITZUA EMATEA 

 
1.- Ohiko ikasleak, eskola orduko ................................................................... 1,23 € 
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2.- Enpresetako banakako ikasleei, orduko ................................................... 1,48 € 

3.- Enpresetako taldeak (gutxienez 8 ikasle), ikasleko eta orduko 

enpresatan emanez gero (materiala eta kilometrajeaz gain) ........................ 1,48 € 

4.- Enpresetako taldeak, diru laguntzak jasotzeko baldintzak betetzen  

ez dituztenak (materiala eta kilometrajeaz gain)............................................ 90,52 € 

5.- Autoikaskuntza programa, ikasturteko ....................................................  474 
€/ikasturteko 

6.- Modalitate mistoa: eskola presentzial gutxiago baina Autoikaskuntzarekin  474 
€/ikasturteko 

7.- Ume eta nerabe etorkinentzako euskara errefortzuak ...........................  21 
€/ikasturteko 

8.- AISA programa berezia (60 ordu) ............................................................ 26 € 

9.- 4. maila, eskola orduko ............................................................................... 1,55 € 

 

 ** Diru-sarrerak bermatzeko errenta edo gizarte-larrialdietarako laguntza jasotzen duten herritarrak 
salbuestea Udal Euskaltegiko tasak ordaintzetik. 
 ** Langabetu, ikasle eta jubilatuei (beste lanik ez duten pentsionistak, alegia) %50eko murrizketa 
aplikatzea tasa hauetan: ohiko ikasleak, autoikaskuntza programa eta modalitate mistoa 
 ** 50 ordutik beherako ikastaroetan ez dira aplikatuko murrizketa horiek. 
 
 
 

d) INGURUGIRO HEZKUNTZARI BURUZKO JARDUERAK (EMA) 
 

a) Herriko ikastetxeak ez diren Ikastetxeentzako egonaldien prezioak pertsonako: 

 2014/15 

- Egun bakoitzeko 7,70 Euro 

 

b) Herriko ikastetxeentzako egonaldien prezioak pertsonako (Hezkuntza Zerbitzurako eta 
lojamendurako %50eko hobaria): 

 2014/15 

- Egun bakoitzeko 3,85 Euro 

 

 c) Beste talde batzuk (egonaldi bereziak), pertsona eta eguneko ............... 8,75 Euro 

 
 



 
 
 

  

Esp.-kodea: 2014SAPL0007  

 

UDAL PLENOA 2014/06/03 26 

2.- Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, aipatu tasak 
aldatzeko espedientea jende aurrean erakustea, interesdunek egoki irizten dituzten erreklamazioak 
aurkeztu ditzaten Idazkaritzako bulegoan, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den egunetik hasita 30 asteguneko epean. 

3.- Behin-behineko akordioen kontra erreklamaziorik aurkeztu ezean, eta uztailaren 5eko  11/1989 
Foru Arauko 16. artikuluaren 3. atalean ezarritakoaren arabera, behin-betiko onartutzat joko da 
akordio hau.” 

 

 

9.- ARRASATEKO UDALA ETA FIARE ELKARTEAREN ARTEAN 
ELKARLANERAKO HITZARMENA SINATZEKO PROPOSAMENA.(2014DKON0003) 

Udal Plenoak, aho batez, Ogasun Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen 
du: 

“FIARE 2006. urtean eratutako irabazi-asmorik gabeko elkarte bat da. EAEko hirugarren 
sektorean eta gizarte eta elkartasun ekonomian diharduten pertsonak eta erakundeak biltzen ditu, 
honako helburu hau lortze aldera: “EAErako finantza-bitartekaritza etikoko proposamen zehatz 
bat bertan ezartzeko lan egitea eta laguntza ematea, behar diren laguntzak eta fondoak lortuz, 
betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, EAErako Fiare Proiektuak emaitza ona izan 
dezan”. 

 Gure kasuan, Arrasateko Udalaren eta FIARE Elkartearen arteko lankidetza-hitzarmena da, 
udalak Fiare Proiektuan erakunde laguntzaile jardun dezan. Horri dagokionez, banku etikoen 
irizpideei jarraiki jardungo duen kreditu-kooperatiba bat sortzeko helburua du adierazitako 
proiektuak. 

 Arrasateko Udalak eta Euskal Autonomia Erkidegoan Fiare proiektua laguntzeko Elkarteak 
(aurrerantzean FIARE Elkartea) sinatu beharreko lankidetza hitzarmena aztertu da, ondorengo 
ezaugarri nagusiak dituena: 

• FIARE Elkarteak Arrasateko Udaletik jasotako dirua erabiliko du Erakunde 
Laguntzailearen izenean sozietate-kapitalaren partaidetzak erosteko, eratuko den estatu 
mailako kooperatiban. Erosketa gertatu arte dirua gordailuan jarriko da, beste helburu 
baterako erabil ez dadin. 

• Arrasateko Udalak edozein unetan suntziarazi ahal izango du elkarlanerako hitzarmen 
hau, eta FIARE Elkarteak itzuli egin beharko du diru-kopuru osoa. 

• FIARE Elkarteak ondorengo konpromisoa hartzen du Arrasateko Udalarekiko: 

→ Euskal Autonomia Erkidegoko herritar nahiz erakundeen artean, estatuko 
kooperatibaren sendotzea kudeatu eta sustatzea, ondoren, kreditu-kooperatiba 
europarra era dadin. 
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→ Euskal Autonomi Erkidegoaren eremuan, behar adinako sozietate-kapitala 
batzeko ahaleginak egitea, gizarte-oinarri zabala oso-osorik abian jar dadin. 

→ Estatuko kooperatiba sendotzea. Kreditu-kooperatiba horrek banku etikoaren 
irizpideekin bat jardungo du, eta , horretarako, honen moduko hitzarmenak 
sinatuko dira 

→ Erakunde Laguntzaile guztiek ekarritako diruaren %100 aipatu kooperatibaren 
sozietate-kapitalari ekartzea, betiere Erakunde Laguntzaileak garaiz eta forma 
egokian kooperatibaren bazkide izateko eskaria egin eta gero.  

 
Horrenbestez, aipatutakoa kontutan hartuta, gaia aztertu eta eztabaidatu ondoren, Ogasun 

Batzordeak ondorengo akordio proposamena egiten dio Udal Plenoari: 

1.- Arrasateko Udala eta FIARE Elkartearen arteko lankidetza hitzarmena onartzea, udalak Fiare 
Proiektuan erakunde laguntzaile gisa jardun dezan. Horri dagokionez, Banku etikoen irizpideei 
jarraiki jardungo duen kreditu-kooperatiba bat sortzeko helburua du adierazitako proiektuak. 
Halaber, ahalmena ematea Alkateari beharrezkoak diren dokumentuak sinatzeko. 

2.- 1.800 euroko ekarpena egitea. Diru ekarpen horrekin Arrasateko Udalaren izenean estatu-
eremuko kreditu-kooperatiban kapital sozialeko partaidetzak erosiko dira. 

3.- Diru-kopuru hori oso-osorik erabiltzea Arrasateko Udalaren izenean sozietate-kapitalaren 
partaidetzak erosteko, estatuko kooperatiba horretan. Erosketa hori gertatu arte, FIARE 
ELKARTEAren konpromisoa da diru-kopurua gordailuan jartzea, eta, horretarako, bere ustez 
egoki den finantza-tresna erabiliko du. FIARE ELKARTEAren betebeharra da gordailu horren 
baldintzak egokiak izatea, gordailupeko zenbatekoak beste helburu baterako erabil ez daitezen. 
FIARE ELKARTEAren gobernu-organoak bere gain hartzen du hori bermatzeko ardura. Alderdi 
biek itundu dute FIERA ELKARTEAK bere helburuetarako erabili ahal izatea gordailu honekin 
lortutako ordainsaria.” 
 

 

10.- 2014 URTEKO AURREKONTUAREN EGOERAREN BERRI EMATEA 
MARTXOAREN 31KO DATAZ (2014RBAR0021) 

Udal Plenoak Ogasun Batzordearen ondoko diktamenaren berri hartu du: 

“ 2014ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buzuko informazio bidaltzen du batzordeak 2014-03-
31ri buruz, zenbaki laburpen hauen arabera: 

      
A - GASTUAK (Datuak mila eurotan)    

      
A.1 - ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO GASTUAK (AURREKO URTEALDIETAKOAK) 
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ZENBATEKOA 
GUZTIRA 

ORDAINKETA 
GUZTIRA BAJAK 

ORDAINDU 
BARIK 2014-03-

31N 

   

2.268,57 1.898,64  369,93   
 83,69%  16,31%   

      
A.2 - TXERTATUTAKO KREDITUAK (EXEKUZIOAN DAUDEN GASTUAK, 2013KO AURREK. 
LIKIDAZIOTIK) 

 

      

ZENBATEKOA 
GUZTIRA BAIMENDUA ERABILIA 

(adjudikatua) 

ONARTUTAKO 
OBLIGAZIOAK 

(exekutaturik) 
ORDAINDUA SOBERAKINA 

1.647,83 1.646,19 928,48 340,58 83,68 1.556,86 
100% 99,90% 56,34% 20,66% 5,07% 94,48% 

      
A.3 – 2014KO URTEALDI KORRONTEA EDO AURREKONTUA (mila euroan)   
 

KAPITULUA AURREK. GASTU 
BAIMENDUA 

GASTU 
ERABILIA 

(adjudikatua) 

AGINDUTAK
OA 

(exekutaturik) 

ORDAINDUA ERABILGARRI 

I Pertsonalaren 
gastuak 

9.566,19 2.123,18 2.123,18 2.123,18 1.415,64 7.443,01 

 100% 22,19% 22,195 22,19% 14,80% 77,81% 
II Ondas. eta zerb. 

erost. 
9.780,16 5.376,73 5.158,78 2.118,74 756,48 4.403,43 

 100% 54,97% 52,74% 21,66% 7,73% 45,03% 
III Maileguen inters. 64,48 10,85 10,85 10,85 10,85 53,65 

 100% 16,82% 16,82% 16,82% 16,82% 83,18% 
IV Transferentzia 

korronteak 
5.799,55 1.127,57 1.124,54 1.046,62 732,93 4.671,98 

 100% 19,44% 19,39% 18,04% 12,63% 80,56% 
VI Inbertsioak 4.376,31 1.255,42 383,52 209,69 9,75 3.120,89 

 100% 28,68% 8,76% 4,79% 0,22% 71,32% 
VII Kapit. 

transferentziak 
820,05 263,21 263,21 263,21 27,89 556,84 

 1005 32,09% 32,09% 32,09% 3,40% 67,91% 
VIII .Finant. aktib. 630,24 546,43 546,43 371,43 371,43 83,81% 

 100% 86,70% 86,70% 58,93% 58,93% 13,30% 
IX Mailegu amortz. 1.055,87 372,49 372,49 372,49 372,49 683,38 

 100% 35,27% 35,27% 35,27% 35,27% 64,73% 
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URTEALDI 
KORRONTEA 

GUZTIRA 

32.092,84 11.075,88 9.990,28 6.516,20 3.697,46 19.461,74 

 100% 34,51% 31,13% 20,30% 11,52% 60,64% 
URTEALDI 

KORRONTEA + 
TXERTATUTAKO 

KREDITUAK 
GUZTIRA 

33.740,67 12.722,07 10.911,47 6.856,78 3.781,14 21.018,6 

 100% 37,70% 32,33% 20,32% 11,20% 62,30% 
 
 
A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan) 

   

URTEA GASTU 
BAIMENDUA 

GASTU 
ERABILIA 

2015 428,79 157,36 
  36,69% 

2016 14,79 0 
   

2017 14,79 0 
   

2018 14,79 0 
   

GUZTIRA 
DATOZEN 

EKITALDIAK 

473,15 157,36 

  33,25% 
 
 
 
 
 
 

B – DIRU SARRERAK 
 ,     

      
B.1 ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO SARRERAK (AURREKO URTEALDIETAKOAK) 

      

ZENBATEKOA 
GUZTIRA 

KOBRANTZAK 
GUZTIRA BAJAK 

KOBRATZEKO 
DAUDENAK 
2014-03-31n  

  

4.410,95 1.194,68 52,92 3.216,21   
100% 27,08% 0,01% 72,91%   
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B. 3 2014KO URTEALDI KORRONTEA -  AURREKONTUA (mila eurotan)  
      

KAPITULUA AURREK. 

ONARTUTAKO 
ESKUBIDE 
GARBIAK 

(likidatutako diru-
sarrerak) 

KOBRANTZA 
GARBIAK (% 

onartutako 
eskubideei 

buruz) 

KOBRATZEKO 
DAUDENAK (% 

onartutako 
eskubideei buruz) 

AURREK. 
DESBIDERATZ. 

I Zuzeneko zergak 7.792,50 1.820,64 128,84 1.691,80 -5.971,86 

 100% 23,36% 7,07% 92,92% -76,64% 
II Zeharkako zergak 550 112,50 83,29 29,21 -437,50 

 100% 20,45% 74,03% 25,96% -79,55% 
III Tasak eta 

prezioak 
6.543,25 2.063,23 1.679,73 383,50 -4.480,02 

 100% 31,53% 81,41% 18,58% -68,47% 
IV Transferentzia 

korronteak 
13.734,77 3.596,70 3.168,39 428,31 10.138,07 

 100% 26,18% 88,09% 11,90% -73,82% 
V Ondare. sarrerak 241,2 32,27 14,47 17,81 -208,93 

 100% 13,38% 44,82% 55,17% -86,62% 
VI Inoren. errealak. 291,2 10,15 8,16 2,00 -281,05 

 100% 3,48% 80,33% 19;66% -96,52% 
VII Kapit. transf. 1.266,20 1.086,40 1.035,23 51,17 -179,80 

 100% 85,79% 95,29% 4,70% -14,20% 
VIII Finan. akt. 

aldak. 
455,24 371,43 0,88 370,55 -83,81 

 1005 81,59% 0,23% 99,76% -18,415 
IX Maileguak 1.218,48    -1.218,48 

 100%    100% 
URTEALDI 

KORRONTEA 
GUZTIRA 

31.080,85 9.093,32 6.118,99 2.974,33 -21.987,53 

 100% 29,26% 67,29% 32,71% -70,74% 
DIRUZAINTZAKO 

SOBERAKINA, 
2013KO 

LIKIDAZIOKOA 

1.647,83    1.647,83 
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URTEALDI 
KORRONTEA + 
SOBERAKINA + 

TXERTATUTAKO 
ZORDUNKETAK 

GUZTIRA 

33.740,67 9.093,32 6.118,99 2.974,33 -24.647,35 

 100% 26,95% 67,29% 32,70% -73,05% 
      

 
 

 

11.- TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 1. HIRUHILABETEAN 
ONARTUTAKO KREDITU ALDAKETEN ESPEDIENTEEI BURUZKO 
INFORMAZIOA.(2014RBAR0020) 

Udal Plenoak Ogasun Batzordearen ondoko diktamenaren berri hartu du: 

“2014ko Aurrekontua Betetzeko arauen, 4. atalean, 9. artikuluan ezarritakoaren arabera, 
Tokiko Gobernu Batzarrak onartutako kreditu aldaketen espedienteei buruzko informazioa 
Udalbatzarrari hiruhilero bidaltzeari dagokionez, Ogasun Batzordeak, kronologiaz ordenaturik, 
2014ko 1. hiruhilekoan onartutako espedienteen laburpen honen berri ematen dio Udalbatzarrari: 

 
- Alkatetzaren ebazpena, 2013-12-13koa, 2014ko ekaineko ordainketa bereziaren kopuru 

garbiaren besteko aurrerakina urtarrilean udal langilegoari ordaintzea onartzen duena, eta, horren 
ondorioz, inplizituki,   “1.0600.833.121.00.00 – Pertsonalaren aurrerakinak” kontu-saila 365.235,09 
€ko zenbatekoan (ordaindutako kopuru garbia) handitzen dela, gastu hori diru-sarreretako 
“2.0600.833.000.00.01 – Pertsonalaren aurrerakinak itzulketa”, kontu-sailarekin, kreditu gaikuntzaren 
erregimenean, finantzatu delarik. 

 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2014-01-27koa, onartzen duena 9.000 €-an 

handitzea “1.0812.211.511.06.00 – Ferixalekuko igogailuaren konponketak” kontu sailaren diru-
kopurua, “1.0100.226.190.00.99 – Kreditu globala” kontu-sailetik bideratutako kreditu 
transferentziaren bidez. 

 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2014-02-03koa, “Polmetasa” eraikinaren inguruan 

arriskuak saihesteko urgentziazko neurriak onartzen dituena, eta horrekin batera 
“1.0500.226.439.00.00 – Exekuzio subsidiarioa” kontu saila handitzea onartzen du, 16.000€-ko 
zenbatekoan, eta gastu hori finantzatuko da diru-sarreretako “2.0500.380.000.00.01 –Exekuzio 
subsidiarioko itzulketak” kontu-sailarekin, kreditu gaikuntzaren erregimenean. 

 
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2014-02-17koa, onartzen duena 3.000 €-an 

handitzea “1.0800.601.511.01.01 – Arrasate Irekia-Merkagune” kontu sailaren diru-kopurua, 
“1.0100.226.190.00.99 – Kreditu globala” kontu-sailetik bideratutako kreditu transferentziaren bidez. 
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- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2014-03-17koa, 2013ko aurrekontuaren likidazioa 
eta 2014 urteko aurrekontura kreditu txertatuak bidaltzea onartzen duena, guztira kontusail 
desberdinetan 1.647.825,57euroko gehikuntza suposatzen duelarik.” 
 

 

 

12.- EUSKARA SUSTATZEKO EKINTZA PLANA ONARTZEA.(2013EEUS0014) 

Udal Plenoak, aho batez, Euskara Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen 
du: 

“Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) datozen hamar urteetan garatuko den hizkuntza 
politikaren neurri eta proposamenak jasotzen ditu. Hartara, Euskara 21 ekimenean adierazitako 
oinarri eta gidalerroen aplikazio praktikoa izan nahi du. Bestalde, esan beharra dago Eusko 
Legebiltzarrak 1999an onartu zuen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren ondorengoa dela ESEP.  

Arrasateko Udalak 2006an onartu zuen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) eta, 
horrela, ordura arte urteetan abian gauzatutako proiektuak berretsi eta egitasmo berriak jarri zituen 
martxan. Euskararen erabilera normalizatzeko Udalak sustatutako egitasmo, proiektu eta ekintzak 
jaso zituen plan horrek eta, nolabait esatearren, Udalaren hizkuntza politika osatzen zuten akordioak 
bildu zituen. Hauxe zen planaren helburua: hizkuntza politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea; 
euskaraz bizi nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko; eta, gainera, maila pertsonalean, 
sozialean eta ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak ematea. 

Goian esan bezala, bada, ESEP EBPNren ondorengoa da. Izan ere, 2008an Eusko 
Jaurlaritzako Euskararen Aholku Batzordeak EBPN berrikustea proposatu zuen eta, hartarako, 
lehenengo eta behin, Euskara 21 gogoeta prozesua abiatu zuen. Ondoren, gogoeta horren ondorioz, 
2011ko apirilean Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak Euskararen egoerari eta bilakaerari buruzko 
adierazleak izeneko txostena aurkeztu zuen. Azkenik, Euskararen Aholku Batzordeak, 2012ko 
uztailaren 18an egindako bilkuran, ESEP onartu zuen eta Eusko Jaurlaritzak 2012ko uztailaren 24an. 

Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren IRATI aplikazioak esparruz 
esparru proposatutako neurriak eta ekintzak abiapuntu hartuta osatu da Arrasateko Udalaren ESEP. 
Hona hemen, bada, proposamena: 

Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren IRATI 
aplikazioak esparruz esparru proposatutako neurriak eta ekintzak abiapuntu hartuta osatu du 
Euskara Zerbitzuak Arrasateko Udalaren ESEP. Hortaz, bada, Euskara Batzordeak hau proposatzen 
du: 

1) Arrasateko Euskara Sustatzeko Ekintza Plana onartzea. 
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2) Akordio honen berri ematea Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari.” 

 

 

13.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, 
MEDIANTE LA CUAL SE RECHAZA LA REFORMA DEL ÍNDICE DE 
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES.(2014SMOZ0009) 

El Secretario da lectura a la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal PSE-EE: 

“Estamos en absoluto desacuerdo con la decisión del gobierno de suprimir de forma 
unilateral la fórmula de revalorización de pensiones públicas que hasta ahora se aplicaba 
en nuestro país, imponiendo una nueva fórmula sin haber dialogado previamente con el resto 
de partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, y rompiendo así el 
procedimiento .establecido en el Pacto de Toledo para acometer cualquier reforma profunda 
en el sistema de Seguridad Social sobre la base previa del diálogo y el acuerdo amplio. 

La nueva fórmula para calcular la revalorización de pensiones instaurada a partir de 
la Ley 23/2013 no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. De 
hecho esta nueva fórmula supondrá una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de 
entre un 14% y hasta un 26% durante los próximos 15 años. 

La revalorización de las pensiones para 2014, limitada a un 0,25%, viene a consolidar 
una pérdida de poder adquisitivo que comenzó a generarse con la decisión de 2012 de 
no actualizar las pensiones. 

Entre 2012 y 2013 las pensiones ya han consolidado una pérdida de poder 
adquisitivo, de modo que los incrementos realizados en las cuantías, no han sido 
suficientes como para compensar la evolución de la inflación. Así, en estos años las 
pensiones inferiores a 1.000 euros, (que son el 66% del total) han perdido un 0,1% y las 
pensiones superiores a 1.000 euros (el 33% del total.) han perdido un 1,1%. 

Sumado a todo lo anterior, el incremento aprobado para 2014 supondrá una pérdida 
adicional de poder adquisitivo de al menos 1,25% para todas las pensiones sin distinción de 
cuantías, si tenemos en cuenta que el incremento ha sido de tan sólo el 0,25% y la previsión 
de inflación del propio gobierno es del 1,5%. 

La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones supone el empobrecimiento 
especialmente a quienes tienen ya de por sí una pensión baja, recordemos que el 54% de las 
pensiones tienen una cuantía inferior al Salario Mínimo Interprofesional, y una limitación grave 
de la calidad de vida de la mayoría de hogares que tienen en un jubilado, cerca del 27% del 
total, la principal o única fuente de ingresos. Y, adicionalmente, la pérdida de poder 
adquisitivo de las pensiones afecta gravemente al mantenimiento del empleo y la actividad 
económica, ya que estas rentas tienen como principal destino el consumo y la demanda 
interna de bienes y servicios en nuestro país. 

 

Creemos que el Gobierno cede a las exigencias del núcleo más conservador de la 
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Comisión Europea y de los mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la 
economía productiva no se recupere y que los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados 
sigan perdiendo poder adquisitivo., utilizando las pensiones públicas como contraprestación 
exigida para otros fines ajenos al de su sostenibilidad y el BOE para congelar las retribuciones 
de .los que dependen directamente de sus decisiones como los empleados públicos, 
pensionistas, desempleados, trabajadores que perciben el salario mínimo, quienes perciben el 
IPREM, etc.,mientras que, por el contrario, suben los precios de servicios públicos, que también 
están sometidos a su intervención. 

Baste señalar algunos ejemplos de todo ello: desde 2011 los medicamentos 
incrementaron su precio el 20,9% como consecuencia de la exclusión de un número 
importante de medicamentos de la financiación pública; el transporte público urbano 
sufrió una subida del 14,6%; la calefacción, la luz y el agua subieron en estos dos años más del 
11,4% consecuencia en gran medida de los sucesivos "tarifazos" eléctricos. 

El camino tiene que ser el de asegurar la calidad de vida de la población mayor y poner 
fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de la crisis de manera 
democrática y sostenible económica y socialmente. 

Por eso, exigimos al Gobierno que rectifique de inmediato y regrese al marco de 
diálogo y acuerdo del Pacto de Toledo, pues las medidas adoptadas fuera de éste no han 
hecho sino perjudicar a las personas más débiles, sin que hayan actuado en los verdaderos 
retos que tiene el sistema de pensiones: la necesidad de adoptar medidas de mejora de 
ingresos, lucha contra el fraude fiscal y laboral, emergimiento de la economía sumergida. 

 

Por todo ello, sometemos a criterio del Pleno Municipal la siguiente 

MOCIÓN 

1.- Rechazar la reforma impuesta al margen del Pacto de Toledo en la Ley 23/2013, de 23 de 
diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del índice de Revalorización del Sistema 
de Pensiones de la Seguridad Social, e instar al Gobierno de la Nación a que la rectifique. 

2.- Instar al Gobierno de Estado a que vuelva al Pacto de Toledo y, en este marco, ponga las 
medidas necesarias para que los pensionistas y jubilados recuperen una fórmula que 
garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, y la 
sostenibilidad del sistema, una medida que por justicia les corresponde. 

3.- Acordar dar traslado de dicha resolución al Gobierno del Estado y al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.” 
 

  
INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Interbentziorik? 
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MAIDER MORRAS (BILDU): Gu ados agertzen gara Alderdi Sozialistak egiten dituen eskaerekin 
eta protestarekin, uste dugulako arrazoia daukiela. Baina abstenitu egingo gara. Uste dugulako hau 
Estatu Espainolaren asuntu bat dela eta Estatu mailako neurri batzuk direla. Egia esanda neurri hauek 
kalte izugarria sortu izan dute espainiar gizartean, mozioan esaten dan bezala, eta ez naiz asko luzatuko 
eta bueno esaten dut abstenitu egingo garela. Guk herri honen burujabetzaren alde gaude burujabetzan 
sinisten dugulakoeta horregatik guk ulertzen dugulako sistema propio bat eduki behar dugula pentsioen 
inguruan eta beste gizarte prestakuntzan inguruan eta eduki behar dugula independentzia erabakitzeko 
zer motako erabakiak hartu behar dien prestakuntza honen inguruan. 

 

ARITZ ARRIETA (PSE-EE): Yo espero que están ustedes representados en las Cortes Generales, 
allí si tomen parte cuando se trasladen este tipo de cuestiones en contra de este tipo de medidas del 
gobierno. Por otro lado, si me gustaría aunque no este, llamar la atención a la concejala del PP que es 
quien no nos va apoder responder a nada de esto. 

Si se lee perfectamente la moción se habla de ruptura de acuerdo amplio, perdida de poder adquisitivo, 
de cuantías menores al salario mínimo interprofesional, tarifazos yo creo que va a quedar en el aire y yo 
creo que hasta el final de legislatura y la responsabilidad es de la señora Lamarain que no aparece a los 
plenos de no poder responder a este tipo de cuestiones. 

Yo creo que quien debe de dar respuesta a esto es una persona que esta elegida por el pueblo de 
Arrasate y no está. Por este lado, nosotros desde el grupo municipal si dar un tirón de orejas al PP por 
no aparecer aquí, porque creemos que en este tipo de cuestiones es cuando hay que dar la cara por los 
ciudadanos y dar respuesta  a cuestiones que afectan directamente además a las personas que más lo 
necesitan y que mas están sufriendo la crisis económica que son nuestros mayores. 

Yo creo que esta bastante claro el resto de la argumentación y vuelvo a retirar que un fuerte tirón de 
orejas a la representante del PP que no aparece a ninguno de estos plenos. 

 
INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Bozketara pasatuko gara. 
 
 
Bozketaren emaitza:  Mozioa ONARTUA  izan da. 
 
Bertaratutakoak 16  
Aldeko botuak: 6 EAJ-PNV (3) eta PSE-EE (3) 
Aurkako botuak: 0  
Abstentzioak 10 BILDU (9) eta ARALAR (1) 
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14.- MOZIOA, BILDU ETA ARALAR UDAL TALDEEK AURKEZTUTAKOA, EUSKAL 
KUTXEN ETORKIZUNARI BURUZKOA (2014SMOZ0013) 

Idazkariak BILDU eta ARALAR udal taldeek aurkeztutako ondoko mozioa irakurri du: 
 

“Joan den urtearen amaieran Estatu Espainolean Aurrezki Kutxak eta Fundazio 
Bankarioen, abenduaren 27ko, 2512013 Legea onartu egin zen: Lege honek EAEko Aurrezki 
Kutxen Legeari nola eragingo dion —eta ondorioz Gipuzkoako KUTXA ren Estatutu eta 
Araudiari ere- oraindik zehazteke dado, eta beraz, honen garapena zalantzaz beteta 
daukagu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Aurrezki Kutxak Fundazioak bihurtzeko urtebete 
baino gutxiago falta den une honetan, oraindik ez dakigu zein izango den beraien Gobernu 
Organo berriak osatu eta aukeratzeko prozedura. 

 
Honez gain, azkeneko hilabeteetan, KUTXABANKeko hainbat bozeramailek banku 

honen %70aren salmentaren ezinbestekotasunaz ohartarazi ,egin dute, salmenta hau aipatu 
Legeak, Europako Banku Zentralak eta Memorandun Of Understansing-k (MOU) ustez 
plazaratutako aginduetan oinarrituz. Mota honetako adierazpenak, bilatzen duten helburua 
edozein izanik ere, hiritargoa nahasteko besterik ez dira egiten, izan ere ez Europak ezta 
Madrilek ere ez dute derrigortzen Kutxabanken pribatizazioa. 

 

Gurea bezalako Udalentzat hil hala bizikoa da Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko tresna 
finantzario nagusiaren kontrol publikoa mantentzea. Ezinbestekoa da KUTXABANKek mende 
eta erdi baino gehiago funtzionatu duten Aurrezki Kutxen sorreraren izpirituari eustea, horrek 
bakarrik bermatu baitezake interes publikoaren defentsa, Gizarte Ekintzaren sustapena eta 
bertako herritar, ehun produktibo eta sare instituzionalaren interesen aldeko apustua. 
 

Guzti honegatik, EHBilduko Udal Taldeak honako akordio puntuak aurkezten ditu 
ARRASATEKO Udaleko Udalbatzak eztabaidatu eta onartu ditzan: 

1- ARRASATEKO Udalak, korporazio fundatzaile diren Gipuzkoako Foru Aldundia eta 
Donostiako Udalari eta KUTXAko Gobernu Organoei dei egiten die, KUTXABANKen 
pribatizatzea baztertu dezaten eta bere jarduera gure lurraldeko herritar zein finantza 
beharrizanetara zuzendu dezatela eskatzen die. 

2- ARRASATEKO Udalak, korporazio fundatzaile diren .Donostiako Foru Aldundia eta Donostiako 
Udalari eta Kutxako Gobernu Organoei eskatzen die,KUTXAko Gobernu Organoek Gipuzkoáko 
jendartearen parte hartzea, bere ordezkaritza proportzional efektiboa eta barne 
demokrazia eta gardentasuna bermatu dezaten. Eta horregatik dei egiten die egungo 
Gobernu Organoei etorkizunean gauzatu daitekeen estatutu edo araudiaren edozein 
aldaketan oinarri hauek bermatu ditzaten, :lanera hau baliatuz eta defendatuz izaera 
juridikoáren aldaketa proposa dezakeen edozein ekimenen aurrean, hala nola aurrezki 
kutxak eta finantza arloko beste entitateen • marko normatiboaren edozein 
erregulazioaren aurrean ere mantenduz. 

3- ARRASATEKO Udalak, korporazio fundatzaile diren Gipuzkoako Foru Aldundia eta 
Donostiako Udalari eta KUTXAko Gobernu Organoei eskatzen die, honen Gobernu Organoak 
osatuko dituzten kideak entitate fundatzaileek, KUTXAko langile eta ezarleek eta Gipuzkoako 
gainontzeko Udalek proposatuak eta hautatuak izan daitezela, eta horregatik egungo 
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Gobernu Organoei etorkizunean gerta daitekeen edozein araudi edo estatutuen 
aldaketaren aurrean oinarri hau bermatu eta gordetzeko eskatzen die. 

4- ARRASATEKO Udalak, korporazio fundatzaile diren Gipuzkoako Foru Aldundia eta 
Donostiako Udalari eta KUTXAko Gobernu Organoei eskatzen die, KUTXAk bere KUTXABANKen parte 
hartze portzentajea gutxitzea suposa dezakeen edozein pribatizazio edo desinbertsio 
programa espresuki baztertu dezaten, gutxienez %11koa izaten jarraituko duelarik. 
 
5-ARRASATEKO Udalak, korporazio fundatzaile diren Gipuzkoako Foru Aldundia eta 
Donostiako Udalari eta KUTXAko Gobernu Organoei eskatzen die, erakunde horren Gizarte 
Ekintzaren defentsa irmoa eta beraren suspertzearekiko konpromisoa adierazi dezaten eta 
hortaz, Gizarte Ekintzaren izaera alda dezakeen edozein araudi moldaketarekiko hala nola 
bere dimentsioa murriztea eragin dezakeen edozein desinbertsioren aurkako jarrera izan 
dezaten. 

6- ARRASATEKO Udalak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio aurreko puntuetan aipatzen diren 
oinarri eta edukiak etorkizunean 11/2012, Ekainaren 14koa den EAEko Aurrezki Kutxen 
Legeak izan dezakeen edozein aldaketan, edo balizko Fundazio Bankarioen Lege berri 
batetan, jaso ditzan. 

7- Honako mozioa Gipuzkoako Foru Aldundi eta Biltzar Nagusiei,Donostiako Udalari, KUTXAko 
Kontseilari Orokor guztiei, Gizarte Ekintza Batzordeari, Administrazio Kontseiluari, KUTXAko 
Lehendakaritzari eta Eusko Legebiltzarreko Talde Politiko guztiei helaraziko.” 
 

Ondoren, Idazkariak EAJ-PNV udal taldeak gai horri buruz aurkeztu duen mozio alternatiboa 
irakurri du: 

“ 1.- Udalbatzak bere aitortza erakusten du ehun urte baino gehiagoko historian zehar  
Kutxak egindako lanagatik, bere gizarte lanagatik, bere finantza jardueragatik eta gure 
Lurraldearen garapen ekonomiko eta sozialean izandako inplikazioagatik, finantza eragile 
nagusi moduan. 

 
2.- Udalbatza, Espainiako finantza sisteman gertatzen ari den berregituratzearen aurrean, 

Kutxa banku fundazio bihurtzearen alde agertzen da, aurrezki kutxa eta banku fundazioei 
buruzko 26/2013 Legea betetzeko, eta, alde horretatik, gobernu organoei eskatzen die 
beharrezko izapideei ekitea, bihurtze hori Legeak xedaturiko epe eta terminoen arabera 
gertatzeko.  

 
3.- Udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio aurrezki kutxei eta banku fundazioei 

buruzko 26/2013 Legeak ezarritakoa betez, aurrezki kutxei buruzko euskal legedia egoki dezala 
eta banku fundazioei buruzko lege propioa gara dezala, legegintzako izapidetzeak 
ahalbidetzen duen ahalik eta azkarren eta, nolanahi ere, ekitaldi honetan. 
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4.- Udalbatzak, Kutxaren gizarte jardueraren etorkizuna defendatzen du, bai eta 
Lurraldearen garapen ekonomiko eta sozialarekiko duen konpromisoaren jarraipena, Kutxako 
edo banku Fundazioko gobernu organoetan izango duen ordezkaritzaren bidez, eta Foru 
Aldundiari hertsatuki eskatzen dio gauza bera egin dezala. 

 
5.- Udalbatzak Kutxako  gobernu organoei eskatzen die aurrezki kutxa banku fundazio 

bihurtzeko prozesuan gardentasunez jokatzeko, indarrean dagoen legedia estu betez eta 
banku fundazioaren patronatuan Gipuzkoako gizartearen gehiengoa eta aniztasuna  
errespetuz ordezkatuta egoteko hastapenarekin bat. 

 
6.- Udalbatzak adierazten du Kutxaren eginkizunak etorkizunean ere izan behar duela 

duen ondarea kudeatzea lurralderekiko konpromisoa irizpide erabilita, ekonomi eta gizarte 
garapena sustatuz, aipatu ondarearen etekinak Gizarte Ekintzara bideratuta, lehentasuntzat 
izanik aipatu ondarea babestu eta handitzea, eta lurraldearekiko konpromisoaren erakusgarri, 
Kutxabanken kontrola Euskadin egoten laguntzen duela. “ 

 
 

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Interbentziorik? 

 

IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Arratsaldeon. Inork ez deixela dudan jarri Kutxa koherentea izango 
dela eta Gipuzkoaren aurrerapen ekonomikoaren eta sozialaren aldeko bere konpromisoarekin 
jarraituko duela. Kutxak krisi honi aurre egiten dabil estatu guztixan aurre egin dotzan kutxarik onena 
baina kutxa pribatua da. Pribatua dana ezin da pribatizatu. 

Bueltaka zabitze hitz horrekin aurrera eta atzera, ze gure dozue holako polemika baten sartu guzti hau 
eta gero be bai argi eduki behar dana da irabazi gabe ez dagola gizarte ekintzarik. Etekinik ez daukan 
organismo batek ez dauka inolako baliabiderik gizarte ekintzara bideratzeko.  

BILDUren beste koherentzia falta bat da, alde batetik esaten duzue Kutxaren alde zauzela, Kutxa 
defendatu nahi duzuela baina adibider 2013an zehar Gipuzkoako Foru Aldundiak banketxeekin 
negoziau dituen 130 milioetatik 130 milioetatik euro bat ez dotza eman Kutxabankei. Dana gehixena 
Bankiakin negoziau dau BILDUk nahiago dau entitate finantziero espainol batekin tratuak eduki 
Kutxakin baino eta hori zuen beste koherentzi falta bat.  

Hori guztia lotsagarria pentsatzen jaku, benetan lotsagarria. 

 

ARITZ ARRIETA (PSE-EE): Gu mozio alternatiboaren alde gauz, oso antzerakoa delako beste 
instituzioe batzuetan aprobatutako mozioekin. Orduan printzipioz gobernu taldeak aurkeztutako 
mozioaren kontra bozkatuko dugu eta gero aurrera irtetzen badau bestearen alde. 
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JOXE ETXEBERRIA (ARALAR): Argi dago banku publiko eta sozial batek duen garrantzia haren 
baliabideak sektore produktiboetara eta ez espekulatiboetara bideratuz gero, aberastasuna sortu eta 
Euskal Herriaren garapenean laguntzen baitu. Hori hala izanik kontuan hartu behar genuke gure herrian 
estrategikoak diren politika eta sektoreetara bideratzeko baliabideak kudeatu beharko lituzkeela banku 
publikoan lurraldeetariko atxikimendua eta bere funtzio soziala betez. 

Jakin badakigu Nafarroako Kutxa edo CAN Banca Civican sartu pribatizatu eta denok ikusi dugu nola 
bukatu den ez dezagun Kutxarekin berdina egin, edo berdina egin dezaten utzi. Edozein herrik bere 
etorkizuna eraikitzeko behar duen kontrol publiko eta soziala duen finantza tresna aldarrikatu eta 
bermatu behar da. 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Labur erantzuteko Ibonei. Gizarte lana eta gizarte ekintza esaten 
duzunean Kutxaren inguruan nik ez dakit ziur eta datu bat bota biok jakin abrik ziur zein dan. Nik uste 
dut etekinak izan direla azkenengoak Kutxabankekoak 48 milio. 48 milio horretatik gure Udaletxean 
beste sail batzuetan ezik, adibidez, gure Berdintasun sailean dirulaguntzak kendu dituzte eta esan digute 
hemendik aurrera ez dela emango euren ustetan ez daukalako larreiko etekin horretara bideratzeko eta 
da adibide oso zehatza. Gure udalari zuzenean eragiten diona. 

Beste alde batetik, zuk esan duzun banketxe espanolekin tratetan gauela eta hau eta bestea Pleno 
honetan tratatu zan bere moentuan be bai gobernu organoen osaketan ze estrategia erabili zozuen eta ze 
trikimailu erabili zenituzten guk ez edukitzeko dagokigun representazioa eta publiko edo pribatuaren 
arteko ezberdinatsuna bere izaera juridikoan dago. Guk esaten dugunean bere izaera publikoa dela ez 
gabitz asmatzen hortarako bere izaera juridikoa estudiatu behar da zein dan. Estudiatu egin beharko 
duzu zuk. 

 

IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Bai Maider sentitzen dut, ni ez izatea abogadua zu zare moduan, ni 
ingenieroa naiz. Orduan nire barkamena eskatzen dotzut nire ezjakintasun juridikoagatik hori lehenengo 
eta behin.  

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Esan nahi dotzutena da ez dela entitate pribatu bat. Bakarrik ikusi 
behar duzu zein dauen bere zuzendaritzan jakiteko ez dela pribatua. 

 

IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Orduan esan gurozu publikoa dela? 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Ez dotzut esplikau behar zein dan bere eraketa  
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IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Ez da publikoa Maider 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Bai berdin-berdina da. Da PNV modukoa berdin-berdina. Hor ez 
gara sartuko orain. 

 

IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Ez gara sartuko ze Kutxa ez da izan inoiz entitate publiko bat. 

 
INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria):  Beste interbentziorik? Bozketara pasatuko gara. 
 
 
Bozketaren emaitza:  BILDU eta ARALAR udal taldeek aurkeztutako Mozioa ONARTUA  izan 
da. 
 
Bertaratutakoak 16  
Aldeko botuak: 10 BILDU (9) eta ARALAR (1) 
Aurkako botuak: 6 EAJ-PNV (3) eta PSE-EE (3) 
Abstentzioak   

 

(Mozioa onartua izan denez, EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako mozio alternatiboa ez da 
bozkatu). 

 

 

15.- MOZIOA, BILDU, EAJ-PNV ETA ARALAR UDAL TALDEEK AURKEZTUTAKOA, 
EUSKAL SELEKZIOAREN OFIZIALTASUNARI BURUZKOA (2014SMOZ0011) 

Idazkariak BILDU, EAJ-PNV  eta ARALAR udal taldeek aurkeztutako ondoko mozioa irakurri du: 
 

“EUROPAR BATASUNAREN OINARRIZKO ESKUBIDEEN GUTUNA (2007/C 303/01) (2007/C 
303/01 21. artikuluan, 1 eta 2. puntuan dioena kontuan hartuta: 

 
1. Bereizkeria oro debekatzen da, eta, bereziki, sexua, arraza, larru-kolorea, etnia- edo 

gizarte-jatorria, ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijioa edo pentsaerak, iritzi politiko edo 
beste edozein motatakoak, gutxiengo nazional baten kide izatea, ondarea, jaiotza, 
ezgaitasuna, adina edo sexu joera direla bide gauzatutakoa. 

 
2. Naziotasunaren ondoriozko bereizkeria oro debekatzen da, Europako Erkidegoa 

eratzeko Tratatuaren eta Europar Batasunaren Tratatuaren aplikazio-esparruan, tratatu 
horietako xedapen bereziak gorabehera. 
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Bestalde, Gobernantza Demokratikoaren Institutuak (Globernance) Euskal Kirol 
Federazioek euskal kirol federatua ordezkatzearen bideragarritasun juridikoari buruz egindako 
txostenak ondorioztatzen du ez dagoela eragozpen juridikorik Estaturik gabeko nazio edo 
lurraldeetako federazioek nazioarteko federazioen parte izan daitezen eta lehiaketa ofizialetan 
parte har dezaten. Hau da, Espainiako, Europako edo nazioarteko ordenamendu juridikoan ez  
dago euskal federazioen proiekzio edo dimentsio internazionala debekatu edo eragotziko duen 
aginduzko araurik. 

 
Beraz, ezintasun juridikoan baino, borondatean dago gakoa. Eta geurean, nahiz eta 

gizartearen gehiengoak bat egin, euskal selekzioa baztertua da nazioarteko txapelketetatik. 
Botere publikoek, naziotasun eskubidea bermatzeaz gain, gizartearen nahiari modu 
positiboan erantzun beharko liokete, eskura diren bitartekoak erabiliz.  

 
Zentzu honetan, erakunde honen konpetentzia euskal selekzioa baztertzea  saihestea ez 

bada ere, ekarpen xume bat egin lezake, dagozkien instituzioei, udaletxe eta herri/hiri honen 
aldarria helarazi eta egungo bazterketa ezar ez dezaten. Eta bazterketa hau kirol eremu 
guztietan ematen bada ere, egun mahai gainean dagoen eztabaida kontuan hartuta, alegia 
futbola eta Eurokopa, honako mozioa aurkezta da. 

 
Hau dela eta, honako mozioa aurkezten da. 
 

Mozioaren testua 
 

Arrasateko Udalak , Arrasateko herritarren borondatearen ordezkari gisa:  
 

1. Babesa adierazten dio euskal selekzioen nazioarteko ofizialtasunaren aldeko aldarriari.  

2. Zehazki, Euskal futbol selekzioak ofizialki nazioarteko txapelketetan  gainerako selekzioen 
baldintza beretan lehiatu dezan aldarrikatzen du. 

3. Eta hori ahalbideratu ahal izateko, UDALAK, Espainiako Futbol Federazioari, Euskal 
Selekzioari ezarritako betoa kendu  eta nazioarteko txapelketetan parte hartzea 
ahalbidera diezaiola eskatzen dio. 

4. Euskal federazio guztiak animatzen ditu nazioarteko ofizialtasuna lortzeko bide juridikoak 
aztertzera eta agortzera, Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Kirol Federazioen Batasunaren 
laguntzarekin. “ 

 

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Interbentziorik? 

 

ARITZ ARRIETA (PSE-EE): Nosotros vamos a votar en contra de la mocion porque creemos que 
la mocion presentada lo que pretende en el fondo es utilizar el deporte como seña de identidad de 
Euskadi en lugar de preocuparse  por el deporte y los deportistas vascos. 

En el fondo de la cuestion de esta mocion se traduce en un problema normativo y judicial el origen de 
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este asunto se situa en el art. 16.6 de la ley 14/1998 de 11 de junio del deporte del Pais vasco. Segun la 
cual se reconoce a la Federacion Vasca de cada modalidad deportiva como la unica representante 
federado vasco en el ambito estatal e internacional. Es un articulo que fue recurrido por el Presidente 
del Gobierno el señor Aznar ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de 
inconstitucionalidad que lo que hizo fue paralizar este articulo y no entro en vigor. 

En el año 2012 el Tribunal Constitucional resolvio definitivamente diciendo que la Ley Vasca del 
Deporte es legitima en todos los aspectos incluyendo el articulo 16.6. 

El ambito nacionalista se ampara en este articulo para salir en  defensa de la oficialidad de las 
selecciones deportivas vascas y su derecho a competir internacionalmente en campeonatos. Lo que no 
se tiene en cuenta porque no interesa es lo que dice esa sentencia del Tribunal Constitucional, que 
indica que el art.16.6 hay que entenderlo de acuerdo con el fundamento juridico nº 11 que dice: en 
conclusion el primer inciso del art. 16.6 de la Ley del Deporte del Pais Vasco segun el cual las 
federaciones vascas de cada modalidad deportiva seran unicas representantes del deporte federado 
vasco en el ambito internacional es constitucional siempre que se trate de deportes en los que no existan 
federaciones españolas. En ningun caso se impiden o pertuben las competencias del estado de 
coordinacion y representacion internacional del deporte español. 

Por tanto, asi ha establecido el inciso 11 del Tribunal Constitucional al haber federaciones españolas 
deportivas de todos los deportes excepto herri kirolak y federaciones vascas de surf y pelota que han 
decidido libremente no participar en las federaciones españolas, no pueden ser las federaciones vascas 
las representantes del deporte federado vasco en el ambito internacional. 

Las federaciones españolas partticipan con absoluta normalidad en las competeciones que organizan sin 
que las federaciones vascas ni sus deportistas pongan duda en  ningun caso dichha representacion en el 
ambito internacional. 

En el aspecto legislativo es imposible la oficialidad de esas selecciones vascas ni BILDU ni el PNV en el 
Parlamento Vasco han pedido la modificacion de la ley vasca del deporte que recoja el reconocimeinto 
absoluto de la autonomia y la oficialidad de las selecciones vascas y los socialistas creemos que no se ha 
hecho para no contravenir la voluntad de muchas federaciones y deportistas vascos de participar en 
competiciones nacionales e internacionales bajo la representacion de sus correspondientes federacion 
española. 

 

IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Bai Aritz irakurriko duzuen sententziak, legeak eta artikuluak eta, baina 
zuen arazo bakarra da ez zariela sentitzen euskal selekzioarekin koloreekin identifikatuta. Zuek sentitzen 
zarie identifikauta con “ la roja”. Eta hori da zuen arazo bakarra. Besterik ez. 

 

ARITZ ARRIETA (PSE-EE): Barkatu hori izango da zure arazoa. Zuk daukazu identitate arazora 
nik ez daukat eta zuek hemen bozkatutako testuan estaturik gabeko nazio bat zu sentitu zara holan, 
estaturik gabeko nazio bat ezta? Baina beti zabitz errespetua faltatzen, baina behin eta berriro. Orduan 
zuk sentitzen duzuna zuk sentituko duzu eta guk sentitzen duguna guk sentitzen dugu ez da onagoa  
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edo txarragoa. Orduan dudan jarri zuk sentitzen duzuna eta zure identitatea. Guk ez daukagulako 
arazorik gure identitatearekin, eta orduan zu sartu arazoetan arrazoiren bat baldin badaukazu eta utzi 
besteei gure lana itxen gu itxen dugun lan moduan. Beti zabitz benetan ez dakit zenbat bider eskatu 
beharko duzu barkamena Pleno honetan, baina errespetu falta uste dela da ez dakit bosgarren edo 
seigarren aldixa. Asi ke pentsaizu ze hitz esaten dituzun eta gero esan. Ze ematen duzu bomitoak 
botatzen dituzuela Pleno honetan pentsau barik ze esaten duzun. 

 

IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Bueno errespetura faltauta sentitu izan bazara barkamena eskatzen 
dizut eta Pleno guztietan eskatu behar badizut eskatukotzut eta nire hitzak ondo pentsauta esan ditut,  
eta horregatik berriro errepikatukot. Zuen arazoa da sentitzen zariela con “la roja” identifikauta eta ez 
euskal selekzioaren koloreekin, hori da zuen arazo bakarra. 

 

ARITZ ARRIETA (PSE-EE): ¿Otra vez tengo que responder a lo mismo? ¿Otra vez? Que el 
problema lo tiene usted con su identidad. Que no nos dice ningún tipo de problema, yo me puedo 
identificar con la roja, con la verde, con la que me de la gana. ¿Le ve usted problema a eso? Le ve usted 
problema que yo me identifique con la roja? Como muchos mondragoneses que se identifican con la 
roja también cuando juega. No solamente me está faltando usted el respeto a mí y a mi grupo. Está 
faltando el respeto a aquellos que sienten la roja porque yo podía faltar el respeto también a quien siente 
la de la selección de Euskadi que yo cuando juega la selección de Euskadi por supuesto estaré  a favor 
de que gane la selección con quien juegue,  y nunca faltaré el respeto a quienes están a favor de la 
selección de Euskadi. De la misma manera que usted sí está faltando el respeto, no a nosotros,  lo 
vuelvo a repetir, a muchos ciudadanos no solamente de Mondragón sino de este país. El problema de 
identidad lo tiene usted, y me parece desde luego bastante reprochable que me tenga que pedir perdón o 
tenga que pedir disculpas cada vez que hable porque eso quiere decir que desde luego que no está de 
acuerdo con lo que usted dice. O desde luego lo que usted ha vomitado. Luego yo creo que debe 
pensarse muy bien lo que dice para no tener que pedir disculpas una y otra vez en cada Pleno y cada vez 
que habla en este Ayuntamiento.  

 

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Posturak nik uste dut argi dauzela eta bueno 
iritzia eman da. 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Nik esan desde luego identifikauta sentitzen dana edozein kolore 
diela roja edo euskal selekzioarekin beti errespetagarria dela. Ezberdintasuna da la rojakin sentitzen 
dienak identifikauta daukala Brasilera joateko eskubidea eta euskal selekzioarekin identifikauta sentitzen 
garenok legeak diela edo gure dana ezin garela Brasilen egon. Beste kiroletara be bai pasatzen dotzut ni 
be garrantzi berdina. Hori da ezberdintasuna. 
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ARITZ ARRIETA (PSE-EE):  Ezberdinatasuna ez da gauza ez da zuk esan duzu legeak direla eta ba 
klaro. Legeak holan esaten dauelako gauza bat sentimendua eta nik sentimenduakin ez naiz sartu behar 
bakoitzak sentitzen dau nahi dabena gorrixa gure dauen koloreakin. Baina gaur egun legeak esaten 
dauena hori da. Horegatik egin dut alusioa Legebiltzarrean ba zergatik ez die hartzen edo zuek 
daukatzue seguramete mayoria ba aurrera eraman eta gauzak aldatu eta gero honek gauzak badakizue 
nora joan behar diren gauzak añdatzeko eta modifikatzeko eta igual hor ez dakit de akuerdo egongo 
diren edo ez baina momentu honetan legeak esaten dau esaten dauena. Sentimenduekin ez naiz sartu 
behar eta estaurik gabeko nazioa batekin hitz egiten ari gazenean ba gu ez gaz ebidentemente ez gaz 
ados hori ez dalako gauza bat objetiboa subjetiboa delako. Orduan zuk esan duzuna legeal holan daz eta 
nik uste dut errespetatu egin behar diezela ez dago beste aitzikatrik. 

 

MAIDER MORRAS (BILDU):  Nik esaten dotzutena da mozioa askok hemen bozkatzen dienak 
legeak esan gauza bat edo bestea eta zuek be bai bozkatu egin izan duzue nahiz eta lege batek gauza bat 
esan edo bestea. 

Gauzia da egotea alde batetik euskal selekzioaren alde edo ez. Zuek esaten duzue kontran bozkatu 
behar duzuela mozio hoentan anparauaz zuk irakurri duzuen mozio horretan eta ez zarielako sentitzen 
identifikauta nazio batekin edo gure dana baina uste dut gu be zuk bezalako errespetua eduki behar 
dugula sentimenduentan sartu barik nik hor zurekin ados nago eta bakoitzak defendatu daixela gure 
dauena baina parekatuta. 
 
 
INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Bozketara pasatuko gara. 
 
 
Bozketaren emaitza:  Mozioa ONARTUA  izan da. 
 
Bertaratutakoak 16  
Aldeko botuak: 13 BILDU (9),EAJ-PNV (3) eta ARALAR (1) 
Aurkako botuak: 3 PSE-EE (3) 
Abstentzioak 0  

 

16.- MOZIOA, BILDU ETA ARALAR UDAL TALDEEK AURKEZTUTAKOA, 
HAUSTURA HIDRAULIKOA IKERTZEKO ABIAN DAUDEN BAIMENEN ETETEARI 
BURUZ.(2014SMOZ0012) 

Idazkariak BILDU eta ARALAR udal taldeek aurkeztutako ondoko mozioa irakurri du: 
 

"Euskal Autonomi Erkidegoan (EAE) hidrokarburoak bilatzeko saiakera asko egon 
dira.Gure lurraldeak hidrokarburoetan aberatsak ziren beste lurralde batzuekin zituen 
antzekotasunengatik, petrolio enpresentzat zonalde interesgarria zirudien. Hainbat 
saiakera egon diren arren, ez dira inoiz izan uste bezain arrakastatsuak. 
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Hala ere, gasa metodo berrien bidez bilatzeko munduan zehar dagoen bolada 
berri baten ondorioz, gure lurraldea lehentasunezko eremua bihurtu da berriro. 
Ezberdintasuna, kasu honetan, zulaketa horizontala eta etapa anitzetako haustura- 
hidraulikoaren arteko konbinazioan datza. Fracking bezala ezagutzen da teknika hau 
eta Ipar Ameriketan garatua izan da. 

 
Eusko Jaurlaritzak sistema honen aldeko apustua egin du, horren froga 

nabariena SHESA, %100an diru publikoko enpresa, gure lurraldean eman diren 
hidrokarburoen ikerketa baimenen bultzatzailea izan dela da. Ez da interesa duen 
enpresa bakarra, baina bai bere baimenekin lurralde eremu handiena hartzen duena. 

 
Egitasmo hau 2005ean hasi zen, hainbat baimenen eskaerarekin, horietako 

lehena 2006an eman zelarik. Enara deritzon baimena ezagunena bada ere, 2014ko 
apirilean EAE-n emandako 11 baimen daude (Ebro A, E, D, Libra, Usoa, Enara, Mirua, 
Usapal, Urraca, Geminis eta Saia) eta eskatutako eta emateko tramitean dauden 
beste 6 (Pegaso, Lurra, Lore, Galileo, Sustraia, Landarre) ere. Baimen guzti hauek EAE-
n zati handi bat hartzen dute: Arabaren %88a, Bizkaiko %78a eta Gipuzkoako %40a 
inguru. 

 
Teknika hauek erabili  diren zonaldeetan hainbat arazo sortu dira, hala nola 

edateko uraren kutsadura, mugimendu sismikoen agerpena, airearen kutsadura, 
lurren okupazio eta putzuen inguruan bizi  diren biztanleengan osasun arazoak 
besteak beste. Gaur egun, fracking-ak dakartzan ondorio kaltegarriak hainbat 
txosten eta ikerketa zientifikoetan erraz egiaztatu daitezke 

 
 
Hau dela eta fracking-a egiten ari djren edo egiteko asmotan dauden lekuetan 

biztanlegoaren aurkako jarrera gero eta nabarmenagoa da. Instituzioetan ere hasia 
da islatzen aurkakotasun hori, eta hainbat lekuetan fracking-a mugatzen edo 
debekatzen dituzten, adierazpenak, galdeketak, legeak eta abar onartuak izan dira. 
Adibide gisa, Vermont estatuak, AEB-etan edo estatu frantziarrak, europan, fracking-
a debekatu dute beraien lurraldeetan. Guregandik gertu, Nafarroan, Errioxan eta 
Kantabrian fracking-a debekatzen duten lege autonomikoak onartu dira. Eta estatu 
espainiarrean 400 udalerritik gora izan dira bere burua "fracking gabeko udalerria" 
bezala izendatu direnak. 

 
Teknika hau sortzen ari den arazoen aurrean, eta berauek agertzeko dagoen aukera 

aurreikusi eta eragozteko xedez, mozio honen helburu da udalerri honen mugen barruan teknika 
honen erabilera galaraztea. 

 
Honen guztiagatik, Udalbatza honi aurkezten diogu akordio proposamen hau eztabaidatua eta 
onartua izan dadin: 
 

1. Arrasateko Udalbatzak fracking-aren bitartez aztertu, ikertu edo ustiatu daitezken 
hidrokarburo ez konbentzionaletarako Ikerketa Baimen guztiak bertan behera geratzea 
eskatzen dio Hidrocarburos de Euskadi enpresa publikoari. 

 
2. Arrasateko Udalbatzak Udal Gobernuari eskatzen dio fracking-aren aurkako iritzia dela 

eta, jarrera aktiboa har dezan Arrasate "Fracking gabeko Udalerri" izendatuz . 
 

3. Frackingaren debekua eskatzen duen Herri Ekimen Legegilearen helburuarekin bat 
egiten duenez, Arrasateko Udalbatzak herritar guztiak ekimen legegilearekin bat egitera 
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gonbidatzen ditu." 

 
Ondoren, Idazkariak EAJ-PNV udal taldeak gai horri buruz aurkeztu duen mozio alternatiboa 
irakurri du: 

“Según diversos estudios, existen hoy en Euskadi unas amplias reservas de lo que se 
denomina “gas no convencional”, “shale gas” o gas de “esquisto”, una materia prima 
energética  que está revolucionando el mercado mundial.  

 
La existencia de este  importante yacimiento de gas no convencional en el ámbito 

geográfico de la Comunidad Autónoma Vasca,  y la controversia suscitada en relación con las 
tecnologías aplicadas a su posible extracción mediante la denominada “fractura hidráulica” o 
“fracking” obliga a las instituciones públicas a mantener posiciones de rigor, transparencia y 
responsabilidad a la hora de evaluar las consecuencias económicas, sociales y de respeto 
escrupuloso al medio natural que la posible explotación de este recurso generaría en nuestro 
entorno.. 

 
En tal sentido, (LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE)  considera que cualquier reserva 

energética que pudiera considerarse en nuestro entorno debe ser tenida en cuenta como un 
valor de carácter estratégico para el desarrollo de nuestra comunidad, siendo la obligación de 
cualquier responsable institucional  conocer con la mayor precisión posible la magnitud y 
potencialidad de la materia prima observada, así como los impactos de todo tipo que su 
posible extracción y explotación llevarían aparejados. 

 
En tal sentido, y el ejercicio de la responsabilidad adquirida en defensa del bien común,   

LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE  
 

ACUERDA 
 
PRIMERO.- Exigir que los planes de exploración e investigación de los yacimientos de gas 

natural no convencional se  elaboren, aprueben y, en su caso, se desarrollen, de acuerdo a la 
normativa medioambiental y al principio de cautela, todo ello con escrupuloso respeto a los 
más rigurosos estándares  de protección de los bienes ambientales y, singularmente,  de los 
acuíferos subterráneos y sus zonas de recarga y los espacios de la Red Natura 2000. A tal 
efecto, dichos planes y permisos deberán someterse al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, aún cuando este no fuere exigible, con arreglo a la legislación vigente.  

 
SEGUNDO.- Solicitar del Gobierno Vasco la creación de una Comisión Científica 

independiente que analice el estado de la evolución de la técnica de fracturación hidráulica 
para la extracción de gas no convencional. La mencionada Comisión Científica, llegado el 
caso,  propondrá el establecimiento de una normativa ambiental específica para dicha 
explotación. Además, previo análisis de los emplazamientos sobre los que se pudiera proponer 
la extracción en relación con las mejoras técnicas disponibles, establecerá las limitaciones y 
condiciones precisas para desarrollar dichas tareas que, en todo caso, deberán someterse 
inexcusablemente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.   

 
TERCERO.- Si, como resultado de la exploración e investigación  y una vez justificada y 

fundamentada su viabilidad económica, en el futuro se planteara la oportunidad de proceder 
a la explotación del gas no convencional, declarar una moratoria de carácter indefinido para 
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la extracción de dicho recurso. La citada moratoria se levantaría, en su caso, previo informe de 
la Comisión Científica anteriormente señalada y siempre con respeto a los principios de 
precaución y certidumbre científica sobre las consecuencias o impactos provocados en los 
bienes ambientales afectados por  la eventual explotación de dichas reservas energéticas.” 

 
 

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Interbentziorik? 

 

ARITZ ARRIETA (PSE-EE):  Bueno el PSE ante el debate abierto y en el resto de España sobre las 
iniciativas de exploracion para obtencion de recursos energeticos a traves de la tecnica de fracturacion 
hidraulica resuelve. El PSE considera que Euskadi y España, en general, tienen pendiente un debate 
sobre la exploracion de recursos energeticos. Un debate sereno que cuente con el maximo de opiniones 
que tenga en cuenta tanto las necesidades energeticas, el analisis de la procedencia actual de nuestras 
fuentes de energia, las alternativas existentes y los riesgos y oportunidades que cada una de ellas y cuyo 
resultado sea sostenido en el tiempo mas alla de las coyunturas juridicas y las presiones politicas, 
economicas o sociales que pudieran condicionar una unica legisltura. 

Euskadi como el resto de España tiene unas obligaciones suscritas de forma voluntaria sobre la 
autosuficiencia energetica para el año 2020 que deben ser tenidas en cuenta en este debate. 

El PSE ha mostrado estando en el gobierno un respeto escrupuloso a las maximas exigencias 
medioambientales para la practica de cualquier actividad economica. El PSE desde el gobierno impulso 
el compromiso Euskadi 2020 asi como la reforma de la ley de la conservacion de la naturaleza para 
prohibir la extraccion de aridos en zonas protegidas. El Tribunal Constitucional decidió que esa 
decision contravenia la legislacion basica por lo que condeno a la Comunidad Autonoma Vasca a 
indemnizar a empresas que estaban realizando practicas claramente dañinas con el medioambiente. 

Por ello, por que  las decisiones que se adoptan desde el voluntarismo tienen en ocasiones 
consecuencias que se acaban pagando con los impuestos de los ciudadanos los socialistas vascos nos 
comprometemos a adoptar todas y cuantas medidas sean necesarias para que los vascos no vuelvan a 
ser los paganos de decisiones adoptados sin base legal suficiente. Teniendo en cuenta lo anterior los 
socialistas  vascos nos unimos ante el debate abierto ante el fracking que es imprescindible lograr el 
equilibrio ante el respeto al medioambiente y el progreso, que queremos una regulacion legal propia 
sobre la extraccion de hidrocarburos, queremos datos tecnicos de los pros y de los contras de cada 
posible actividad extractiva incluida el fracking, creemos que este debate sea todo lo largo que deba ser 
para hacerlo con serenidad y no desde la soplama y la falsedad. creemos que la iniciativa legisltativa 
popular impulsada por la plataforma antifracking es buena oportunidad para realizar este debate. 

Creemos que la mejor corresponsabilidad con el medioambiente y las necesidades energeticas de la 
ciudadania es avanzar hacia la autonomia en la produccion. Creemos que el debate ambiental debe ser 
paralelo al debate energetico a nuestra necesidades que debemos afrontar para lo cual contamos con 
una estrategia energetica probada en la pasada legislatura. Creemos que hay muchas dudas sobre el 
fracking. Dudamos de informes de apariencia tecnicos favorables a esta tecnica puede esconder 
determinados intereses empresariales como dudamos de otros informes en sentido contrario que 
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puedan esconder otros intereses y por supuesto mantenmos y seguimos defendiendo que deben 
cumplir tres condiciones: garantia medioambiental, tecnica y economica. La falta de una de ellas nos 
llevaria al rechazo del proyecto. Y mientras no se resuelva este debate defenderemos como hemos 
hecho hasta ahora no permitir ninguna actividad de exploracion ni de explotacion por el metodo de 
fracking si no se dan plenas garantias medioambeintales para ello. Nosotros tenemos una controversia 
por el tema del fracking aunque tenemos claro que si no se dan esos condicionantes no estamos de 
acuerdo en que se lleven a cabo las extracciones y los estudios pero que tampoco estamos de acuerdo 
en cerrarnos del todo sobre el estudio del fracking sin tener las plenas garantias medioambientales. 

No estamos de acuerdo con ninguna de las dos mociones porque en una se cierra del todo y la otra 
practcamente esta abierta a todo por lo que votaremos en contra de las dos. 

 

JOXE ETXEBERRIA (ARALAR): Aipatu lehengo astean Gasteizko udaletxean PP, EAJ, BILDUk 
eta PSOEk haustura hidraulikoaren aurka bat egin da gutxitan ikusten diren irudi hoietako bat utzi zuela 
eta bestalde baita ere EAJko zinegotziak Gorka Urtaranek behin da berriz eskatu du anbiguotasunak 
alde batera uzteko eta teknika honen kontrako jarrera bultza dezala gobernuak. Hemen esaten danean 
komisio independiente bat jarri behar dela ni horrek sekulako beldurra ematen dit independientea 
normalean erakunde publiko batetik bideratua ez baldin badago ez da existitzen beti egoten da enpresa 
baten interesa. Orduan zerbait egitez gero Aritzek esaten duen bide horretatik duda barik egon beharko 
litzateke erakunde publiko batetik egindako edo kontrolatutako batzorde edo komisio edo gure dalakoa. 

Bestalde, berak esaten duen hiru helburu hoiek ez badira betetzen horietako batek failatuz gero, aurrera 
ez egitea ere euren aldetik oso interesgarria iruditzen zait. Dena den panorama ikusita hemen eman 
diren hainbat datukin lurraldearen erdia dantzan daukagu baimenak emanda eta benetan hori bai dala 
tristea. 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Nik bakarrik Joxek esan dauen ildotik bat eginda berak esaten 
dauenarrekin hori gure nauen esan ez? Eskatzen da Alderdi Jeltzalearen mozioa azterketa batzuk egitea 
komisio independiente bat eta hau zelan ulertzen duzue baimenak emanda eta ez bat baimen asko dauz 
emanda frackingaren indusleta hauek egiteko. 

Gustauko jaten be jakitzea eta nik ez naiz ez dakit gai honen inguruan asko baina zergatik dauzen 
hainbeste lurralde autonomi elkarte eta estatu honen kontra ezta? Suposatzen ikusi delako ondoroak 
nahiko kaltegarriak diela bai gizakiantzako baita ingurumenarentzako be bai. Besterik ez. 

 

IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Maider, esan duzun moduan ikerketak egiteko eta permisoak, 
baimenak eman dira hori holan da eta EAJ jarrera frackingnaren aurrean oso argixa da. Ardura 
instituzionala daukazien edo obligazioa da jakitea da zer dauen edozein energia iturri etorkizunean 
garrantzitsua izan leike. Orduan oin pausoak hartu behar die jakitzeko benetan ze magnitude daukon 
potentzialidade horrek eta gero be bai energia iturri hori ba ustiatzeak ba ze inpaktu ekarriko lukeen. 
Orduan azterketa eta ikerketa horrek egiteko eman die baimen horrek baina gure mozioan esaten zaben 
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moduan bai eskatzen dugu guk, hori jakinda gero moratoria indefinitu bat jartzeko ustiapen horrek eta 
gero joateko aztertzen ba frackingnaren teknologia noal doian eboluzionatzen.ç 

Ze oin frackinga zer dan eta hemendik 50 urtera zer izan leiken ba ez daki inork ez daki inork hor ze 
garapen egon leiken ba ebste teknologia askokin gertatzen dan moduan ez? Orduan gure aldetik argi 
daukagu ba moratoria hori eskatzen dugu baina bai jakinda benetan hor zer dauen eta hori ustiatzeak ze 
potentzialidade ekarriko zuen eta gero batzorde zientifiko independientearen harira Joxek esan dauen 
moduan, bai izan beharko litzateke eusko jaurlaritzaren aldetik bideratutako batzorde bat bere 
indenpendentzia bermatzeko. 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Hala ere, froga horrek ia berez die kaltegarriak zergatik froga horrek 
egiteko behar duzu azalera bat itzela eta fracking egin behar duzu eta hori berez frogatuta dago 
kaltegarria dela, urak kutsatzen dituela eta ez dela egokia egitea eta eman die ez dakit zenbat dien baina 
pila bat baimen hori egiteko. Ia baimena bera da kaltegarria. AHTk be pasau zaben ingurugiro baimen 
guztiak eta hemen eduki gauen manantial edo ur jauri pilo bat sikatu egin die eta holan beste hainbat 
gauza eta klaro eusko jaurlaritzaren eskuan egoten baldin bada eta gero eusko jaurlaritzatik irtetzen 
irtetzen dan jendea enpresa pribatua, gasaren sektorearen eta beste energiaren sektorearen enpresa 
pribatuaren gerenteak eta presidenteak izaten badira ba joxek esaten dauen harira esangoztazu zein 
independentzia eta zein partzialtasun mantendu behar den hor, eusko jaurlaritzatik etorrita eta badakitzu 
perfektamente ze ejemplo daukadun lehena. 

 

IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Bueno holako kasuak egon ahal dira baina nik aseguratzen dotzut 
Eusko Alderdi Jeltzaleko jendea Euskal Herrixan bizi dela. Ez duela onartuko sekula ez dauela hartuko 
erabakirik Euskal Herriko ingurumenaren aurka eta osasunaren aurka doiana ze berari afektaukotza bere 
familiari afektaukotza, bera bizi dan inguruari afektaukotza. 

Zuk ikusten baduzu EAJko jendean bizitza ikusikozu jubilauta gero danak hemen bizi diela beste alderdi 
politiko batzuen kontrara. Orduan, ze benetan arriskutsua izango balitz usteko baleuke benetan 
arriskutsua izango zela ez zabien onartuko. Ze horrek afektauko zotzen bere familiari, bere lagunei, bera 
bizi dan tokiari. Esaten duzuna ez duzu ez bururik ez hankarik 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Esaten dotena datuetan dago oinarrituta ez nor bizi dan non, nor 
joaten dan nora eta ze biztanleri dauen nik esan dotzutena dago datuetan oinarrituta eta ez dotzut nahi 
eman izenik eta ez dotzut eman nahi ez dau faltarik egiten, ze izugarrizko obrak eduki izan ditugu, zelan 
dauen gure udalerria eta esaidazu, ez dauka zerikusirik Ibon, ez dauka zerikusirik bat non bizi dan, maite 
dauen bere bizilaguna, txakur bat daukan etxean, horrek ez dauka zerikusirik. 

Datuak die datuak frackingna gauza oso garrantzitsua da polemika sortu dauena zeogatik, kutsakorra 
dana eta hori gainera dago datuetan oinarrituta Nafarroan debekatu eginda, behin indusketak eginda, 
debekatu eginda ikusi dalako urak kutsatzen dituela eta hemen egin nahi dana da baimenak eman eta die 
10 baimen baina gehiago eusko jaurlaritzatik datozenak eta ez da egin inolako komisiorik eta ez da egin 
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inolako ingurugiroaren inguruko azterketarik eta hortaz, hitz egiten ari gara, hortaz hitz egiten ari gara 
eta komisio independiente bat esaten dotzutenean oso zaila dela eusko jaurlaritzatik irtetzea ze ematen 
dotzuten datuak diez zehatzak, hau da,  Eusko jaurlaritzatik irtetzen dan jende asko enpresa pribatuetara 
joaten da gero gerente bezala  bizi nonbaiten edo bizi han, ez dauka horrek zerikusirik. Askotan 
badakigu interes medioambientalen gainetik beste interes batzuk dazela eta hori herri honetan eman da 
asko eta pairatzen ari gara horren ondorioak eta bakarrik begiratu behar duzu harutza. 

 

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Bakarrik da ikerketa bat egiteko. Beti danak oso neurtuta 
egoten dira kontrolatuta eta gainera behintzat inpaktu anbientalak eta osasunerako eta horrek danak ez 
dakit ze numero ze datu edukiko duzun zuk baina ikerketako datuen arabera kontrola horren barruan 
behintzat dabiltza aurreratzen gauza asko, gauza asko aurreratzen eta estudixu bat oso gogorra egiten. 
Geldik egonda hori ez daukazu, geldik egonda atzera zoiaz hori istorixia bizimodua halaxe da. Beti hori 
da edukiko duzu bai egunen baten igual ikerketa horrek alto egitea ikusten dalako ia hortik aurrera 
arrisku handiak dauzela eta ez dakit zer baina nik uste dela ondikan heldu hori eta ikerketarako beti 
zabal egon behar dala, irekita egon behar dela. Hori da asuntua. 

 

MAIDER MORRAS (BILDU): Ez, nik esaten dotzutena da badaukagula hainbat adibide, baina pila 
bat, Josuk nik baino hobeto jakingo dituenak non ikerketa bat egin behar baino lehenago dana oso ondo 
joan dan eta hemen eduki gau oso ejemplo ona 18 hilabeteetan egon dela Aramaioko herria aislauta 
ikerketa baten ondorioz, mendi osoa jauzi zelako eta ixa baserri bat be bai eta dana kontrolauta zauen, 
adibide bat ematearren.  

Lehen esan dotzutena be hola da ur emankorrak egon diezenean hoin ia ez dago ezebez. Eta hori bai 
kontrolauta zegoen. Zuek esaten duzuenean aurrera begira egin behar dela guk ez gatoz bat zuen 
irizpideekin aurrera egite horretan bidean uzten dituzuen ingurugiroarekin zerikusia daukaten ondorio 
guztiekin. Gu ez gatoz bat ze gu uste dugu hori ez dela aurrera egitea baizik eta da  atzera egitea eta 
horren inguruan daukagu bueno ez naiz hasiko hoin zenbat gai baina daukagua AHTa, daukagu 
hondakinak eta daukagu…zuek aurrera egiteko modu hori guk ez gau konpartitzen eta frackingna da 
adibide bat. Eta listo. 

 
INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Bozketara pasatuko gara. 
 
 
Bozketaren emaitza: BILDU eta ARALAR udal taldeek aurkeztutako Mozioa ONARTUA  izan 
da. 
 
Bertaratutakoak 16  
Aldeko botuak: 10 BILDU (9) eta ARALAR (1) 
Aurkako botuak: 6 EAJ-PNV (3) eta PSE-EE (3) 
Abstentzioak 0  
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(Mozioa onartua izan denez, EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako mozio alternatiboa ez da 
bozkatu). 

 

17.- ALKATEAK EMANDAKO DEKRETUEN BERRI HARTZEA, AZKENEKO 
BILKURATIK PLENO HONETAKO DEIALDIA EGIN DEN EGUNERA ARTEKOAK. 

Udal Plenoak Alkateak emandako dekretuen berri hartu du, Plenoaren azken bilkuratik gaurko bilera 
honetako deialdia egin zen egunera arte emandakoak, alegia.(Ikus I. eranskina). 

 

18.- GALDERAK ETA ESKARIAK. 

 

Ez dira ez galdera eta ezta eskaririk ere izan. 

 
 
 
 
 
 
 

Eta beste gairik ez dagoenez, Udal Plenoburuak, arratsaldeko 19:45etan, amaiera ematen dio 
bilkurari. Eta nik Idazkariak hori guztia ziurtatzen dut akta hau jasoz. 

 

Arrasaten, 2014ko ekainaren 3an 

 

 IDAZKARIA  LEHENDAKARIA 

 

 

 

 Iñigo Garitano Larrañaga Inazio Azkarragaurizar Larrea 

 

 



 
 
 

  

Esp.-kodea: 2014SAPL0007  

 

UDAL PLENOA 2014/06/03 52 

 
I. ERANSKINA 

 
Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) 

Arrasateko Udala 
2014-2017 aldia 

 
1.- Sarrera 

Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) datozen hamar urteetan garatuko den hizkuntza politikaren 
neurri-proposamenak jasotzen ditu. Hartara, Euskara 21 ekimenean adierazitako oinarri eta gidalerroen 
aplikazio praktikoa izan nahi du. Bestalde, esan beharra dago ESEP dela Eusko Legebiltzarrak 1999an 
onartu zuen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren ondorengoa.  

 

Arrasateko Udalak 2006an onartu zuen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) eta, horrela, 
ordura arte urteetan abian gauzatutako proiektuak berretsi eta egitasmo berriak jarri zituen martxan. 
Euskararen erabilera normalizatzeko Udalak sustatutako egitasmo, proiektu eta ekintzak jaso zituen plan 
horrek eta, nolabait esatearren, Udalaren hizkuntza politika osatzen zuten akordioak bildu zituen. 

 

Hauxe zen planaren helburua: hizkuntza politikako neurriak erabakitzea eta bultzatzea; euskaraz bizi 
nahi duten herritarrei horretarako aukerak bermatzeko; eta, gainera, maila pertsonalean, sozialean eta 
ofizialean, euskararen berreskurapen osoa lortzeko euskararen aldeko urratsak ematea. Hiru ildo nagusi 
zituen planak: 

 
• Euskararen transmisioa, hau da, belaunez belaun eta etenik gabe, euskara transmititzea. 
• Euskararen erabilera. Erabiliz zorrozten den tresna da hizkuntza. Horregatik zaindu behar dira 

ondo familiaren eta eskolaren luzapen eta ingurune diren jardunbide guztiak: kirola, aisia, 
enpresa-mundua, administrazioa eta abar. 

• Euskara elikatzea: hizkuntza eroso eta erraz hitz egiteko, elikatu egin behar da, liburu, irrati, 
aldizkari, egunkari, telebista eta abarren bidez. 

 

Esan beharra dago planak jasotako 116 egitasmoetatik 34 bukatuta daudela eta 82 indarrean. 
Bestalde, beste hainbat egitasmo jarri dira martxan plana onartzean aurreikusi ez zirenak: 63, guztira. 
Dagoeneko horietatik 39 burututa daude eta 24 indarrean. Hortaz, bada, laburbildurik, Arrasateko 
Udalaren EBPNren bidez 2007-2013 aldian kudeatu ziren 179 egitasmoetatik: 

 
• 73 egitasmo (%41) burututa daude. 
• 106 egitasmo (%59) indarrean daude. 

 
Goian esan bezala, bada, ESEP EBPNren ondorengoa da. Izan ere, 2008an Eusko Jaurlaritzako 

Euskararen Aholku Batzordeak EBPN berrikustea proposatu zuen eta, hartarako, lehenengo eta behin, 
Euskara 21 gogoeta prozesua abiatu zuen. Ondoren, gogoeta horren ondorioz, 2011ko apirilean Hizkuntza 
Politikarako Sailburuordetzak Euskararen egoerari eta bilakaerari buruzko adierazleak izeneko txostena 
aurkeztu zuen. Azkenik, Euskararen Aholku Batzordeak, 2012ko uztailaren 18an egindako bilkuran, ESEP 
onartu zuen eta Eusko Jaurlaritzak 2012ko uztailaren 24an. 
 
2.- ESEPen helburuak eta egitura 
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Euskara 21 gogoeta prozesuan azpimarratu zen bezala, egungo eta etorkizuneko erronka nagusia 
euskararen erabilera da. Erabilera bultzatzeko lanean ESEPek hiru helburu estrategiko ditu: euskararen 
jabekuntza, euskararen erabilera eta euskararen elikadura.  

 

Euskararen jabekuntza edo eskuratze-prozesuan hiru esparru bereiz daitezke: familia bidezko 
transmisioa, euskarazko irakaskuntza eta helduen euskalduntze-alfabetatzea. 

 

ESEPek zehaztu eta biltzen dituen ekintzak esparruka daude antolatuak, eta esparruak, beren 
aldetik, helburu estrategiko bakoitzaren arabera (euskararen jabekuntza, erabilera eta elikadura). 
Bestalde, helburu estrategikoez gain bi zehar lerro identifikatu eta jasotzen ditu, biak ere helburu 
estrategikoak lortzen lagunduko dutenak: euskararen aldeko motibazioa eta euskararen zabalkundea. 
Bigarren horren harian aipatzekoa da euskararen azken urteotako garapenak ezinbesteko bilakatu duela 
hizkuntzaren barruko eta kanpoko proiekzioa. Esparru berri horiek dagokien isla dute planean, egiteko 
zehatzen atalean. 

 Gauzak horrela, hau da ESEPen egitura, helburu estrategiko eta esparruen arabera: 
 

Helburuak eta zehar lerroak Esparrua 
1.- Familia bidezko transmisioa 
2.- Irakaskuntza Euskararen jabekuntza 
3.- Euskalduntze-alfabetatzea 
4.- Administrazioa 
5.- Gune geografiko euskaldunenak 
6.- Arlo sozio-ekonomikoa Euskararen erabilera 

7.- Aisia eta kirola 
8.- Liburugintza 
9.- Kulturgintza 
10.- Publizitatea 
11.- Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea 
12.- Hedabideak 

Euskararen elikadura 

13.- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
Euskararen aldeko motibazioa 14.- Sentsibilizazioa eta motibazioa 

15.- Barruko proiekzioa Euskararen zabalkundea 16.- Kanpoko proiekzioa 
 

ESEPeko neurrien eta ekintzen eraginaren jarraipena egiteko, adierazle sistema bat ezartzea 
beharrezkoa da, gauzatzen diren jardueren eraginkortasuna neurtzeko eta planaren ebaluazioa egin ahal 
izateko aldiro-aldiro. Hortaz, neurri-ekintzak adostu ondoren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 
adierazleak zehaztuko ditu, planaren jarraipena egiteko. Adierazleak zehazten direnean, ebaluazioa 
egiteko epeak eta moduak ere erabakiko dira. 

 
3.- Arrasateko Udalaren Euskara Sustatzeko Ekintza Plana 

Arrasateko euskaldunek alor guztietan -alor pribatuan, publikoan eta ofizialean- euskaraz egin ahal 
izatea, egitea eta eragitea da Arrasateko Udalaren Euskara Sustatzeko Ekintza Planaren helburu nagusia. 

 

Helburu hori lortze aldera, planak eraginkorra izan behar du, eraginkortasuna honela ulertuta: 
Euskara biziberritzeko ahaleginei, Udalarenak eta herritarrenak, albait etekinik handiena ateratzea; 
legealdi-etenak saihestuz eta indarrak, jarduerak eta proiektuak lerrokatuz eta integratuz. 
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Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren IRATI aplikazioak esparruz esparru 
proposatutako neurriak eta ekintzak abiapuntu hartuta osatu da Arrasateko Udalaren ESEP. Hona hemen, 
bada, proposamena: 

 
1 Esparrua: Familia bidezko transmisioa 
 
1.1. Neurria: Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea. 

 
1.1.1. Herritarren artean euskara erabiltzearen aldeko jarrera lantzea 
1.1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura jartzea 
1.1.6. Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen eraginaz jabe 

daitezen. 
1.1.7. Bikote euskaldunen zein mistoen kasuan, seme-alabekiko hizkuntza jokabideak lantzea 

 
1.3. Neurria: Familia barruan euskararen erabilera sustatzea 

1.3.2. Familia bidezko transmisioa sendotu dezaketen hizkuntza-ohitura eredugarriak identifikatu 
eta sustatzea 

1.3.3. Familia, eskola eta ingurunearen arteko elkarreragina sendotzea, gurasoei horretarako 
baliabideak eskainiz 

 
2 Esparrua: Irakaskuntza 
 
2.5. Neurria: Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak sustatzea 

2.5.1. Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea 
2.5.2. Lan-munduarekiko zubiak eraikitzea, euskarazko praktikak areagotuz eta lankidetza 

proiektuak bultzatuz 
 
                    2.6. Neurria: Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea 

2.6.1. Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia jartzea eta haientzako programa 
bereziak garatzea 

2.6.2. Kanpotik etorritako gurasoei informazioa eta laguntza emateko programak garatzea, 
sentsibilizazioaren mesedean 

3 Esparrua: Euskalduntze eta alfabetatzea 
                    3.8. Neurria: Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak 

3.8.1. Euskarazko harreman-sareak trinkotzeko eta talde-dinamikak sortzeko aukerak ematea: 
koadrila, lagun, bikote, senideei zuzenean laguntzea interes eta pazientziaz 

3.8.2. Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun) zabaltzea 
3.9. Neurria: Etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea 

3.9.1. Atzerritarrentzako idatzizko materialak sortu, eguneratu eta zabaltzea (hizkuntzaz, 
literaturaz, kulturaz) 

 
6 Esparrua: Arlo sozio-ekonomikoa 
6.1. Neurria: Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta dirulaguntzen sistema 
etengabe hobetzea 

6.1.4. Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea 
6.1.7. Enpresetako langileei euskara ikasteko prestakuntza erraztea  
6.1.13. Ekintzaileei zuzendutako diru-laguntzetan eta programetan hizkuntza irizpideak txertatzea  

7 Esparrua: Aisia eta kirola 
7.1. Neurria: Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea 

7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan 
7.1.3. Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, antzerkia, literatura, telebista, musika, 

etab.), euskarazko ekimenak adin tarte guztietako herritarrei zuzentzea 
7.3. Neurria: Aisialdiko ekimenetan erabiltzen den euskararen kalitatea zaintzea 

7.3.2. Haur eta gazteentzako antolatzen diren ekitaldietako euskara kalitatezkoa dela 
bermatzea (bai ekitaldia, bai artisten/begiraleen euskararen ezagutza eta erabilera) 
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7.7. Neurria: Etorkinen integrazio zabala eta aberasgarria ahalbidetzeko euskarazko aisialdi programa 
egokiak antolatzea 

7.7.1. Aisialdi-programetan bertakoen eta etorri berrien arteko elkarguneak sortzea 
7.8. Neurria: Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea 

7.8.2. Herri edota hirietan kirol-arloan diharduten kolektiboekin lankidetza protokoloak 
bultzatzea, entrenatzaile, begirale, irakasle, prestatzaile, arbitro eta buruzagien hizkuntza-
trebakuntza antolatzeko eta kirol-ekintzetan euskararen presentzia bermatzeko uneoro 

7.8.4. Entrenatzaileak trebatzeko eta horientzako titulu ofizial eta ez ofizialak lortzeko ikastaroak 
antolatzea 

8 Esparrua: Liburugintza 
8.1. Neurria: Irakurzaletasuna bultzatzea 

8.1.4. Herri liburutegietan euskarazko liburuen presentzia bermatzea 
8.1.6. Herri liburutegietan euskarazko liburuen sustapena egitea 

9 Esparrua: Kulturgintza 
9.2. Neurria: Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea 

9.2.3. Euskarazko sorkuntza bultzatzeko egitasmoak (sariak, lehiaketak…) abian jartzea edo 
indartzea 

10 Esparrua: Publizitatea 
10.2. Neurria: Herri-administrazioen euskarazko publizitatea hedabideetan argitaratzea 

10.2.1. Arlo guztiei buruzko publizitate instituzionala euskaraz ere txertatzea, euskarazkoetan ez 
ezik gaztelaniazko hedabideetan ere 

11 Esparrua: Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea 
11.6. Neurria: Euskararen kalitatea zaintzea 

11.6.1. Euskararen erabilera publikoaren kalitatea bermatzea 
11.6.3. Euskarazko kartel eta errotuluetan erabiltzen den euskararen zuzentasuna bermatzeko 

bideak jartzea 
12 Esparrua: Hedabideak 
12.1. Neurria: Erakundeen artean euskarazko hedabideei zuzendutako laguntzen irizpideak adostu eta 
finkatzea 

12.1.1. Erakundeen arteko koordinazioa sendotzea, HAKOBAren bitartez 
13 Esparrua: Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
13.1. Neurria: Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea 

13.1.4. Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea eta horiek 
erabiltzek o moduan jartzea 

14 Esparrua: Sentsibilizazioa eta motibazioa 
14.1. Neurria: Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea 

14.1.1. Erakundeen hizkuntza erabilera eredugarri bat bultzatzea, elebitasunaren ikuspegitik eta 
euskararen aldeko jarreraren aldetik 

14.1.7. Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea 
14.2. Neurria:Familia transmisioa 

14.2.1. Gurasoengan, guraso izango direnengan eta aitona-amonengan eragitea, euskararen 
familia bidezko transmisioa ziurtatzeko 

14.4. Neurria: Euskalduntze-alfabetatzea 
14.4.5. Helduentzako prestakuntza antolatzen dutenengan eragitea (autoeskolak, jubilatu 

elkarte, kultur elkarte, merkatari elkarteak), ikastaroak euskaraz ere antolatzeko 
14.5. Neurria: Administrazioa 

14.5.1. Euskaraz jarduteko gai diren herri-langileak euskara erabiltzeko bideak erraztea eta 
sustatzea 

14.5.2. Herritarrek administrazioekiko harremanetan euskara era naturalean erabil dezaten 
komunikazio ekintzak antolatzea 

14.6. Neurria: Arlo sozioekonomikoa 
14.6.3. Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, herritarraren hizkuntza hautuari 

egoki erantzuteko, hizkuntza paisaia zaintzeko 
14.6.4. Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz jartzeko kanpainak martxan jarri, 

merkataritza elkarteen bitartez 
14.9. Neurria: Kulturgintza 
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14.9.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatzea 
15 Esparrua: Barruko proiekzioa 
15.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzea gune euskaldunenetan, hiriburuetan baita gune jendetsuetan ere 

15.2.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzen jarraitzeko lankidetza-estrategiak diseinatzea 
15.4. Hizkuntzarekin zein kulturarekin zerikusia duten foroetan parte-hartzea 

15.4.2. Sinposio eta bestelako ekitaldietan parte-hartzea 
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II. ERANSKINA 
 

ALKATEAK EMAN DITUEN EBAZPENEN ZERRENDA 
2014/04/08tik UDAL PLENOKO DEIALDI HAU EGIN ARTE 

 
Kodea Espedientea Espedientearen gaia 

N 14/00705 2013PHES0003 Foru Aldundia; 2013ko II Enplegu Sustapen Programa (41/2013 Foru Dekretua) 
N 14/00706 2013PHES0003 Foru Aldundia; 2013ko II Enplegu Sustapen Programa (41/2013 Foru Dekretua) 
N 14/00707 2014PNOA0003 Kontsumorako mailegua, etxean obrak egiteko 
N 14/00708 2014SEAL0163 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00709 2014SEAL0164 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00710 2014SEAL0167 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00711 2014SHAL0206 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00712 2014SHAL0207 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00713 2014RHIZ0016 IBILGAILUEN ZERGAREN HOBARIA ESKATZEA. 
N 14/00714 2014SEZK0002 ESKONTZA ZIBILA OSPATZEKO ESKAERA 
N 14/00715 2014PBIF0020 ITURBIDE EGOITZA: apirilak 4rako bitarteko erizaina (Eider Gonzalez ordezkatzeko 
N 14/00716 2013ARZI0010 Zerga ikuskapena 2013/10 
N 14/00717 2014PBIF0019 ITURBIDE. Aste santurako ordezko erizaina (apirilak 21+22+25) 
N 14/00718 2014PBIF0021 ITURBIDE EGOITZA: Aste Santurako bitarteko erizaina (apirilak 25, arratsaldez) 
N 14/00719 2014SHAL0208 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00720 2014SHAL0209 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00721 2014NMAT0024 GURE ESKU DAGO EKINTZA ANTOLATZEKO BAIMENAK ETA LAGUNTZA ESKATZEA. 
N 14/00722 2014SHAL0210 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00723 2014NMAT0036 APIRILAREN 15 EAN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMEN ESKAERA 
N 14/00724 2014SHAL0215 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00725 2014SEAL0166 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00726 2014SEAL0168 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00727 2014ZZER0065 ARTE Elkartea; erabiltzen duen udal lokal 
N 14/00728 2014ZZEH0001 Vivente Fuentes Hernandez; Infraccion normativa de tenencia de animales 
N 14/00729 2014PBIF0022 ITURBIDE EGOITZA: Aste Santurako bitarteko erizaina (apirilak 23-24) 
N 14/00730 2014ZTXU0002 SDO AUTORIZACION VENTA ALIMENTOS EN VIA PUBLICA 
N 14/00731 2014ZZER0055 OLARTE KALERA SARTZEKO PIBOTEA ZABALTZEKO MANDOA ESKATZEA. 
N 14/00732 2014PESZ0001 Iratxe Aranburu: seme-alabak zaintzeko eszedentzia eskaera (2014/04/14-2014/04/2 
N 14/00733 2009CHOZ0020 REDACCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA VIARIA EN LA ZONA DE GOROSTIZA 
N 14/00734 2014PBIK0007 Munigex: oinarrizko ezagupenerako ikastaroa 
N 14/00735 2014SEZK0003 ESKONTZA ZIBILA OSPATZEKO ESKAERA 
N 14/00736 2014SEAL0170 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00737 2014SEAL0171 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00738 2014SEAL0173 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00739 2014SEAL0172 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00740 2014SHAL0211 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00741 2014SHAL0212 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00742 2014SHAL0213 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00743 2014SHAL0214 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00744 2013PBIF0076 Neguko Aterperako hezitzaile eskaera (2013/2014) 
N 14/00745 2014ZZEH0005 IBAN RODRIGUEZ ALONSO; INFRACCIÓN NORMATIVA DE TENENECIA DE ANIMALES DE 

LA RAZA  
N 14/00746 2014SEAL0175 BIZTANLEEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
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Kodea Espedientea Espedientearen gaia 
N 14/00747 2014SEAL0176 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00748 2014SHAL0216 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00749 2014SHAL0217 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00750 2014NMAT0038 APIRILAREN 11 EAN TXOKOLATADA BAT ANTOLATZEKO BAIMENA ESKATZEA. 
N 14/00751 2014KKUL0015 Apirilaren 11 eta 12an datorren Castellers taldearen autobusaren kostua Bergarak 
N 14/00752 2014HESD0002 KULTUR ONDAREA ZAHARBERRITU ETA SENDOTZEKO 
N 14/00753 2014SEAL0179 jorge villanueva rubio 
N 14/00754 2014SEAL0178 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00755 2014SEAL0177 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00756 2014SHAL0218 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00757 2014SHAL0219 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00758 2014SHAL0220 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00759 2014SHAL0221 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00760 2014SHAL0222 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00761 2014SEAL0180 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00762 2014SEAL0181 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00763 2014SEAL0182 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00764 2014SEAL0183 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00765 2014SEAL0184 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00766 2014NMAT0030 AZOKA ERABILTZEKO BAIMENA ESKATZEA. 
N 14/00767 2014NMAT0032 SDO LCA INSTALACION DE AUTOBUS DE DONANTES DE SANGRE EL 28 AL 29 DE MAYO. 
N 14/00768 2014NMAT0031 APIRILAREN 26 AN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMENA ESKATZEA 
N 14/00769 2013PHML0002 Lehen udaltzainen koordinatzailea 
N 14/00770 2014NMAT0039 ASTE SANTUAN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMEN ESKAERA 
N 14/00771 2014PMUR0004 Amaia Umerez: lan jarduna %45 murrizteko eskaera (2014/06/01etik 2014/07/31ra ar 
N 14/00772 2014ZERT0007 AUKEA;Boulderrerako presa berriak erostea 
N 14/00774 2014ZZER0069 FAGOR S.COOP; SDO PINTADO DE PASO CEBRA EN GI 2620 A LA ALTURA DE EDERTEK. 
N 14/00775 2014RHIZ0017 SDO EXENCION EN IMPUESTO DE VEHICULOS. 
N 14/00776 2014ZZER0070 Udaltzaingoa; Olaran kalean aparkaleku bat kentzeko proposamena 
N 14/00777 2014ZEAT0005 ETXALUZEKO GELAK ERABILTEKO BAIMEN ESKAERA. 
N 14/00778 2014KESA0007 AMAIA ANTZOKIAREN ERABILERA LAGATZEA. 
N 14/00779 2014RHIZ0019 SDO EXENCION IMPUESTO VEHICULOS 
N 14/00780 2014DZAT0037 SDO FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE LIQUIDACIONES RELATIVO A EXPTE 

2013ARZI0009. 
N 14/00781 2014DZAT0036 SDO FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE DEUDA RELATIVA A EXPTE 2014REKU0002. 
N 14/00782 2014REKU0018 RECURSO DE REPOSICION CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO 110708 
N 14/00783 2014ZERT0008 TELEFONO MUGIKOR BERRIAK EROSTEKO ADJUDIKAZIOA 
N 14/00784 2014SEZK0004 ESKONTZA ZIBILA OSPATZEKO ESKAERA 
N 14/00785 2014NMAT0045 APIRILAREN 24 AN ETA MAIATZAREN 8 AN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO 

BAIMEN 
N 14/00786 2014ZTXU0004 ABDUL WAHEED; Sdo. permiso para colocar peusto ambulante de comida Turca. 
N 14/00787 2014ZTXU0005 Elisabete Jacinto;sdo. permiso para venta ambulante de patatas asadas en fiestas 
N 14/00788 2014NMAT0025 SDO LCA PARA REALIZAR UNA ACTIVIDAD EN ERGUIÑARRO 2. 
N 14/00789 2014HOIE0003 Termita izurritea kentzeko eta kontrolatzeko lanen inguruko bileren deialdiak at 
N 14/00790 2014SHAL0223 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00791 2014SHAL0224 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00792 2014SHAL0225 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
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Kodea Espedientea Espedientearen gaia 
N 14/00793 2014SHAL0226 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00794 2014SEAL0174 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00795 2014SEAL0185 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00796 2014SEAL0186 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00797 2014SEAL0187 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00798 2014SEAL0188 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00799 2014SEAL0189 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00800 2014SEAL0190 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00801 2014SHAL0227 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00802 2014SHAL0228 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00803 2014SHAL0229 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00804 2014SHAL0230 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00805 2014SHAL0231 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00806 2014SHAL0232 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00807 2014SHAL0233 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00808 2014SHAL0234 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00809 2014SHAL0235 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00810 2014SHAL0236 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00811 2014SEAL0191 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00812 2014SEAL0192 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00813 2014SEAL0193 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00814 2014SEAL0194 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00815 2014SEAL0195 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00816 2014SEAL0196 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00817 2014NMAT0017 MARTXOAREN 6 AN, APIRILAREN 10 EAN ETA MAITZAREN 15 EAN, SEBER ALTUBEN 

POSTU BAT 
N 14/00818 2014SEAL0197 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00819 2014SEAL0198 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00820 2014PIKA0030 Normativa de tráfico ikastaroa 
N 14/00821 2014PIKA0031 Policía al servicio de la ciudadania 
N 14/00822 2014PIKA0032 Violencia domestica y de genero ikastaroa 
N 14/00823 2014PIKA0033 LA RUTA DEL MANAGEMENT EN EL FITNESS:COMO FIDELIZAR A CLIENTES Y 

TRABAJADORES 
N 14/00824 2014HAUL0024 TXITXINPE DASTALEKUAN MAHAI-AULKIAK - VELADORES 
N 14/00825 2014SHAL0237 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00826 2014SHAL0238 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00827 2014SHAL0239 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00828 2014SHAL0240 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00829 2014SHAL0241 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00830 2014SHAL0242 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00831 2014SHAL0244 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00832 2014SEAL0199 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00833 2014SEAL0200 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00834 2014NMAT0047 APIRILAREN 30EAN ARIZMENDI IKASTOLAKO LH2 MAILAKO UMEEN URTEBETETZEAK 

AZOKAN OSP 
N 14/00835 2013CPOB0005 Markuleten Ekutio kaleko 18. pabiloian udal artxiboko gordailua egokitzeko obra 
N 14/00836 2014HAMI0001 Dokumentazio artxibategia jarduera - Actividad de Archivo documentación 
N 14/00837 2014HAMI0002 Banketxe bulegoaren tresnen biltegi jarduera - Actividad de almacén de enseres d 
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Kodea Espedientea Espedientearen gaia 
N 14/00838 2014UZEH0006 Trafiko zehapen espedienteak izapidatzea 
N 14/00839 2014ZZER0074 ANGEL MUÑEZ (TAXI BUS); SDO. PERMISO PARA REALIZAR EL SERVICIO CON OTRO 

VEHÍCULO 
N 14/00840 2014DZAT0024 SDO FRACCIONAMIENTO DE PAGO DE TASAS MUNICIPALES. 
N 14/00841 2014NMAT0041 MAIATZAREN 10 EAN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMEN ESKAERA 
N 14/00842 2014HAUL0033 ZEPPELIN TABERNAN MAHAI-AULKIAK - VELADORES 
N 14/00843 2014PBIF0028 Trini Freireren baja dela eta, bitarteko funtzionaria izendatzea 
N 14/00844 2014SATZ0001 RENOVACION PADRONAL 30/11/2013 
N 14/00845 2014SATZ0001 RENOVACION PADRONAL 30/11/2013 
N 14/00846 2014SHAL0245 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00847 2014RHIZ0020 SDO EXENCION EN EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA 
N 14/00848 2014SHAL0246 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00849 2014SHAL0247 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00850 2014RHIZ0021 SDO EXENCION EN EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACION MECANICA: 4034-FNP 
N 14/00851 2014SHAL0248 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00852 2014SHAL0249 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00853 2014SHAL0250 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00854 2014SHAL0251 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00855 2014SEAL0202 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00856 2014PBIK0002 Idazkuntza ikastaroa 
N 14/00857 2014PBIK0002 Idazkuntza ikastaroa 
N 14/00858 2014NMAT0033 3X3 TXAPELKETA ANTOLATZEKO LAGUNTZA ESKATZEA. 
N 14/00859 2014HOIE0003 Termita izurritea kentzeko eta kontrolatzeko lanen inguruko bileren deialdiak at 
N 14/00860 2014PIKA0034 Instruccion de atestados Ikastaroa 
N 14/00861 2014PIKA0035 Normativa de tráfico Ikastaroa 
N 14/00862 2014RBAR0007 2014 URTEKO DIRULAGUNTZA DEIALDIA 
N 14/00863 2014PIKA0036 Violencia domestica y de genero Ikastaroa 
N 14/00864 2014SEAL0201 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00865 2014SEAL0203 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00866 2014SHAL0243 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00867 2014SHAL0252 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00868 2014SHAL0253 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00869 2014SHAL0254 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00870 2014SHAL0255 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00871 2014SHAL0256 errolda aldaketa 
N 14/00872 2011SSEC0008 Udal Korporazioa 2011-2015: Antolaketa 
N 14/00873 2014NMAT0012 MAIATZAREN HAMARREAN UDAL JABETZAKO MATERIA LA ERABILTZEKO ESKAERA 
N 14/00874 2014PBIF0029 Julen De Diego bitarteko funtzionario izendatzea Sergio Serranoren jaieguna dela 
N 14/00875 2013REKU0040 SDO EXENCION DEL IBI 
N 14/00876 2014REKU0017 PDO ALEGACIONES CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO 401241. 
N 14/00877 2014PBIK0001 Emozioak nola landu ikastaroa 

ATZERATUTA!!! 
N 14/00878 2014NMAT0051 SDO CESION MATERIAL MUNICIPAL PARA EL 10 DE MAYO. 
N 14/00879 2014NMAT0047 APIRILAREN 30EAN ARIZMENDI IKASTOLAKO LH2 MAILAKO UMEEN URTEBETETZEAK 

AZOKAN OSP 
N 14/00880 2014NMAT0030 AZOKA ERABILTZEKO BAIMENA ESKATZEA. 
N 14/00881 2014NMAT0043 MAIATZAK 24 AN TXIRRINDULARITZAKO LASTERKETA ANTOLATZEKO BAIMENA ETA 

LAGUNTZA ES 
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N 14/00882 2014SHAL0257 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00883 2014SHAL0258 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00884 2014SHAL0259 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00885 2014SHAL0260 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00886 2014SHAL0261 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00887 2014SEAL0204 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00888 2014SEAL0205 ERROLDAN ALTA 
N 14/00889 2014SEAL0206 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00890 2014SEAL0207 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00891 2014NMAT0044 MAIATZAREN 24 EAN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMEN ESKAERA 
N 14/00892 2014PBIF0027 ITURBIDE EGOITZA: bitarteko erizaina (maiatzak 6-7) 
N 14/00893 2014NURA0051 SDO ALTA EN SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
N 14/00894 2014NMAT0040 SDO CESION MATERIAL MUNICIPAL EL 25 DE MAYO 
N 14/00895 2014NMAT0053 SDO USO DEL MERCADO DE ABASTOS EL 9 DE MAYO. 
N 14/00896 2014NURA0052 UR ZERBITZUAN ALTA ESKATZEA. 
N 14/00897 2014ZZER0071 ISASI KALEAN EGINDAKO BEHIN BEHINEKO BIDEA AMAITZEKO ESKAERA EGITEA. 
N 14/00898 2013PHLP0002 2013ko laboralizazioen 2. txanda 
N 14/00899 2014NMAT0054 SDO TOMA DE CORRIENTE EN EL FRONTON ZALDIBAR EL 10 DE MAYO. 
N 14/00900 2014ZZER0073 SDO ARREGLO DE LA ZONA DE ACCESO A BAJOS EN TRASERA DE JAUREGIBARRIA 2 Y 

4 
N 14/00901 2014ZZER0076 HIPER EROSKIRI errekeritzea, atzealdean egoera txarrean dagoen arketa konpondu d 
N 14/00902 2014ZAZT0007 SDO AUTORIZACION VENTA AMBULANTE EN MERCADILLO 
N 14/00903 2014ZAZT0009 SDO AUTORIZACION VENTA AMBULANTE EN MERCADILLO 
N 14/00904 2014GFIN0002 Inmigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren esparruko jardueretarako diru- 
N 14/00905 2013ZKAL0004 Udaltzaingoa; 2013-04-18an Gesalibarren 6030-GDL ibilgailuak sorturiko kalteen b 
N 14/00906 2014SHAL0262 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00907 2014NMAT0050 SDO LCA PARA ACTUACION MUSICAL EN BAR KAJOI. 
N 14/00908 2014SHAL0263 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00909 2014SHAL0264 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00910 2014SHAL0265 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00911 2014SEAL0208 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00912 2013ZKAL0005 Udaltzaingoa; 2013-01-24an Obenerreka 2 kale inguruan 3816-DXF ibilgailuaren ist 
N 14/00913 2014SEAL0209 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00914 2014SEAL0210 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00915 2014SEAL0211 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00916 2013ZKAL0011 UDALTZAINGOA; 2013-05-2AN Angel García Mourok farola batean kalteak. 

1643 HLG 
N 14/00918 2013ZKAL0014 7628-FCX ibilgailuak udal ondasunetan sorturiko kalteak likidatzea. 
N 14/00920 2014ZAZT0008 SDO CAMBIO DEL PUESTO 37 AL 2. 
N 14/00921 2014ZKAL0011 2014-III-11 Litoclean enpresak Telecontrol kablea moztu izana Musakolako gasolin 
N 14/00922 2014SEZK0005 SDO CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL 
N 14/00923 2014ZZEH0003 IÑAKI ARZABURU AZKOAGA; INFRACCIÓN NORMATIVA TENENCIA DE ANIMALES 
N 14/00924 2014PIKA0038 XXI. Mendeko etxebizitza Arizmendi Ikastolak antolatutako VIII. Jardunaldia 
N 14/00925 2013ZZEH0017 IRAIA SOLA ARREGUI; Infracción normativa tenecia de perros 
N 14/00926 2014ZZER0079 Udaltzaingoa; Alfonso VII kaleko eskolako bus geltokian aldaketak proposatzea. 
N 14/00927 2014ZTXI0025 Monterron parkeko agertokiaren egitura pintatzeko lanak 
N 14/00928 2014PBIF0032 Isidor Ugarte ordezkatzeko bitarteko funtzionarioa izendatzea 
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N 14/00929 2014SHAL0266 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00930 2014NMAT0055 Sdo. caballetes y tableros para el 10-05-2014 
N 14/00931 2014SHAL0267 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00932 2014SHAL0268 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00933 2014SHAL0269 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00934 2014SHAL0270 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00935 2014SEZK0006 ESKONTZA ZIBILA OSPATZEKO ESKAERA 
N 14/00936 2014NMAT0033 3X3 TXAPELKETA ANTOLATZEKO LAGUNTZA ESKATZEA. 
N 14/00937 2014PBIK0002 Idazkuntza ikastaroa 
N 14/00938 2014NMAT0053 SDO USO DEL MERCADO DE ABASTOS EL 9 DE MAYO. 
N 14/00939 2014SHAL0271 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00940 2014SHAL0272 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00941 2014SHAL0273 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00942 2014PAKO0001 GFA-2013ko enplegua sustatzeko programa (41/2013 Foru Dekretua): lorezaintzako p 
N 14/00943 2014UZEH0007 Trafiko zehapen espedienteak izapidatzea 
N 14/00944 2014PAKO0002 GFA-2013ko enplegua sustatzeko programa (41/2013 Foru Dekretua): lorezaintzako p 
N 14/00945 2014PAKO0003 GFA-2013ko enplegua sustatzeko programa (41/2013 Foru Dekretua): basolangilea 

ko 
N 14/00946 2014PAKO0004 GFA-2013ko enplegua sustatzeko programa (41/2013 Foru Dekretua): basolangilea 

ko 
N 14/00947 2014PAKO0005 GFA-2013ko enplegua sustatzeko programa (41/2013 Foru Dekretua): basolangilea 

ko 
N 14/00948 2014ZAZT0011 SDO AUTORIZACION VENTA AMBULANTE EN MERCADILLO 
N 14/00949 2014PJAI0001 2015 urteko herriko jai ofiziala izendatzea 
N 14/00950 2014SHAL0275 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00951 2014SHAL0274 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/00952 2014SEAL0212 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00953 2014SEAL0213 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00954 2014SEAL0214 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00955 2014SEAL0215 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00956 2014SEAL0216 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00957 2014SEAL0217 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00958 2014SEAL0221 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00959 2014RIRE0002 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/00960 2014RIRE0003 SDO EXENCION DEL RECARGO EN EL IBI 
N 14/00961 2014RIRE0004 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00962 2014RIRE0005 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/00963 2014RIRE0006 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00964 2014RIRE0007 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/00965 2014RIRE0008 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00966 2014RIRE0009 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00967 2014RIRE0010 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00968 2014RIRE0011 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00969 2014RIRE0012 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI 
N 14/00970 2014RIRE0013 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/00971 2014RIRE0014 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00972 2014RIRE0015 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00973 2014RIRE0016 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
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N 14/00974 2014RIRE0017 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00975 2014RIRE0018 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00976 2014RIRE0019 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/00977 2014RIRE0020 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00978 2014RIRE0021 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00979 2014RIRE0022 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00980 2014RIRE0023 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00981 2014RIRE0024 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00982 2014RIRE0025 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00983 2014RIRE0026 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00984 2014RIRE0027 SDO EXENCION DE RECARGO DEL IBI. 
N 14/00985 2014RIRE0028 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/00986 2014RIRE0029 SDO EXENCION DE RECARGO DEL IBI. 
N 14/00987 2014RIRE0030 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/00988 2014PBIF0014 Sonia Aperribay liburuzain laguntzailea ordezkatzea baja dela eta. 
N 14/00989 2014HAMI0003 Legalización de Actividad de Reciclado de Madera - Egurra birziklatze jarduerare 
N 14/00990 2013SEOB0033 SDO BAJA EN EL PADRON DE HABITANTES 
N 14/00991 2013SEOB0054 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00992 2013SEOB0066 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00993 2013SEOB0078 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00994 2013SEOB0079 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00995 2013SEOB0084 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00996 2013SEOB0086 SDO BAJA EN PADRO DE HABITANTES. 
N 14/00997 2013SEOB0092 ERROLDAN BAJA 
N 14/00998 2013SEOB0062 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/00999 2013SEOB0075 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01000 2013SEOB0077 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01001 2013SEOB0085 SDO BAJA EN PADRON DE HABITANTES. 
N 14/01002 2013SEOB0087 SDO BAJA EN EL PADRON DE HABITANTES. 
N 14/01003 2013SEOB0102 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01004 2014NMAT0060 MAIATZAREN 18 AN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMENA ESKATZEA. 
N 14/01005 2013SEOB0119 BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01006 2013SEOB0121 SDO BAJA EN EL PADRON DE HABITANTES 
N 14/01007 2014RIRE0031 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01008 2014RIRE0032 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01009 2014RIRE0033 SDO EXENCION DEL RECARGO EN EL IBI. 
N 14/01010 2014RIRE0034 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01011 2014RIRE0035 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01012 2014RIRE0036 SDO EXENCION DEL REGARGO DEL IBI. 
N 14/01013 2014RIRE0037 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01014 2014RIRE0038 SDO EXENCION EN RECARGO DE IBI 
N 14/01015 2014RIRE0039 SDO EXENCION RECARGO DEL IBI. 
N 14/01016 2014RIRE0040 SDO EXENCION DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. 
N 14/01018 2014HHIR0014 Aireko argazki erreportajea. 
N 14/01019 2014DZAT0055 SDO FRACCIONAMIENTO PARA EL PAGO DE TASA MUNICIPALES 
N 14/01020 2014SHAL0276 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01021 2014DZAT0045 SDO FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE TASAS. 
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N 14/01022 2014SHAL0277 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01023 2014DZAT0046 SDO APLAZAMIENTO DE PAGO DE SANCION 2013HZEH0107. 
N 14/01024 2014SHAL0278 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01025 2014DZAT0047 SDO FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE TASAS. 
N 14/01026 2014SHAL0279 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01027 2014SHAL0280 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01028 2014SEAL0218 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01029 2014SEAL0219 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01030 2014SEAL0220 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01031 2014SEAL0222 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01032 2014RHIZ0023 SDO EXENCION IMPUESTO VEHICULOS 
N 14/01033 2014RHIZ0024 SDO EXENCION DEL IMPUESTO DE VEHICULOS. 
N 14/01034 2014RHIZ0022 SDO REVISION DEL COBRO DEL IMPUESTO DE VEHICULOS. 
N 14/01036 2014CPOB0001 San Kristobal hilerriko klaustroetako teilatu bat konpontzea (hegoalderagokoa) 
N 14/01037 2014CHOZ0003 ETXALUZE-MUSAKOLA BIDEGORRIA EGITEKO PROIEKTUA IDAZTEA 
N 14/01038 2014NMAT0061 ARRASATE MUSIKAL; maiatzaren 17an Monterron Parkean kontzertua antolatzeko 

baime 
N 14/01039 2014SHAL0281 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01040 2014SHAL0282 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01041 2014SEAL0223 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01042 2014REKU0019 PDO DISCONFORMIDAD CONLA LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES 

ECONOMICAS. 
N 14/01043 2014RIRE0041 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01044 2014RIRE0042 SDO EXENCION EN RECARGO DE IBI 
N 14/01045 2014NMAT0058 MAIATZAREN 23 AN AZOKA ERABILTZEKO BAIMENA ESKATZEA. 

Bertan behera (telefonoz 2 
N 14/01046 2014RIRE0043 SDO EXENCION DEL REGARGO DEL IBI. 
N 14/01047 2014RIRE0044 SDO EXENCION DEL INCREMENTO DEL IBI. 
N 14/01048 2014RHIZ0025 SDO EXENCION EN IMPUESTO DE VEHICULOS. 
N 14/01049 2014RIRE0045 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01050 2014RIRE0046 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01051 2014RIRE0047 ONDASUN ERREKARGOA EZ APLIKATZEKO ESKAERA 
N 14/01052 2014RIRE0048 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01053 2014RIRE0049 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01054 2014RIRE0050 SDO ANULACION DEL INCREMENTO DEL IBI EN ITXAROPENA 3 1º B. 
N 14/01055 2014RIRE0051 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01056 2014RIRE0052 SDO EXENCION EN EL RECARGO DEL IBI 
N 14/01057 2014RIRE0053 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI 
N 14/01058 2014RIRE0054 SDO EXENCION EN EL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01059 2014RIRE0055 SDO EXENCION EN RECARGO DEL IBI. 
N 14/01060 2014RIRE0056 SDO EXENCION EN RECARGO DEL IBI. 
N 14/01061 2014RIRE0057 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI 
N 14/01062 2014RIRE0058 SDO EXENCION RECARGO IBI 
N 14/01063 2014RIRE0059 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01064 2014RIRE0060 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01065 2014ZAZT0010 SDO AUTORIZACION VENTA AMBULANTE EN MERCADILLO 
N 14/01066 2014NMAT0066 ARAMAIOKO UDALA; MAIATZAREN 17RAKO MATERIAL ESKAERA 
N 14/01067 2014HZEH0004 Antena parabólica 
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N 14/01068 2014NMAT0034 MAIATZAREN 24 EAN HERRI BAZKARRI BAT ANTOLATZEKO BAIMENA ETA LAGUNTZA 

ESKATZEA. 
N 14/01069 2014NMAT0007 SDO CESION MATERIAL MUNICIPAL PARA MERCADO DEL ARTE EL 24 DE MAYO. 
N 14/01070 2014RIRE0061 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01071 2014RIRE0062 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01072 2014RIRE0063 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01073 2014RIRE0064 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01074 2014RIRE0065 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01075 2014RIRE0066 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01076 2014RIRE0067 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01077 2014RIRE0068 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01078 2014NMAT0049 MAIATZAK 18AN LAUBIDEKO GASOLINERAN BAZKARIA EGITEKO BAIMENA ETA 

MAHAIEN ESKAERA 
N 14/01079 2014RIRE0069 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01080 2014SHAL0283 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01081 2014RIRE0070 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01082 2014RIRE0071 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01083 2014SHAL0284 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01084 2014RIRE0072 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01085 2014RIRE0073 SDO EXENCION DEL REGARGO DEL IBI. 
N 14/01086 2014SHAL0285 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01087 2014RIRE0074 SDO EXENCIN DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01088 2014RIRE0075 SDO EXENCION DEL REGARGO DEL IBI. 
N 14/01089 2014RIRE0076 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01090 2014SEAL0224 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01091 2014RIRE0077 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01092 2014RIRE0078 SDO EXENCION DEL IMPUESTO DEL IBI 
N 14/01093 2014RIRE0079 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01094 2014RIRE0080 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01095 2014ZZEH0006 IRAIA SOLA ARREGUI;infración normativa de tenencia de animales dela raza canina 
N 14/01096 2014UBTP0002 BTP berritzea 
N 14/01097 2014ZZEH0001 Vivente Fuentes Hernandez; Infraccion normativa de tenencia de animales 
N 14/01098 2014HAUL0010 XARAMELA TABERNAN MAHAI-AULKIAK - VELADORES 
N 14/01099 2014ZZER0080 GESALIBAR AUZOAN AUTOBUSEN ESTALPEA EGITEKO ESKAERA. 
N 14/01100 2014ZAZO0003 AZOKA PLAZAN POSTU BAT JARTZEKO BAIMENA ESKATZEA. 
N 14/01101 2014ZZER0043 SDO PODA DEL ARBOL DEL JARDIN TRASERO EN FORUEN 1. 
N 14/01102 2013PHML0002 Lehen udaltzainen koordinatzailea 
N 14/01103 2014SSEC0003 Europar Parlamenturako Hauteskundeak 2014 (maiatzak 25) 
N 14/01104 2014ZAZO0004 SDO AUTORIZACION VENTA EN MERCADO DE ABASTOS. 
N 14/01105 2014SHAL0286 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01106 2014SHAL0287 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01107 2014PBIF0030 ITURBIDE EGOITZA: bitarteko erizaina Aitziber Uribarren ordezkatzeko (maiatzak 1 
N 14/01108 2014RIRE0081 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01109 2014RIRE0082 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01110 2014RIRE0083 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01111 2014RIRE0084 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01112 2014RIRE0085 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
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N 14/01113 2014RIRE0086 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01114 2014RIRE0087 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01115 2014SHAL0288 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01116 2014PBIF0035 Aintzane Arizmendiren baja dela eta, Julen de Diego bitarteko funtzionarioa izen 
N 14/01117 2014SHAL0289 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01118 2014SHAL0290 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01119 2014SHAL0291 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01120 2014SHAL0292 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01121 2014SHAL0293 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01122 2014SHAL0294 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01123 2014SEAL0225 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01124 2014ZTXI0029 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL ESCENARIO DEL PARQUE DE MONTERRON (3ªFASE) 
N 14/01125 2014RIRE0088 OHZ-N GAINKARGUAREN SALBUESPEN ESKAERA: LEINTZIBAR 2-3. EZK (SALBUESPENA EZ) 
N 14/01126 2014RIRE0098 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. (SALBUESPENA EZ) 
N 14/01127 2014RIRE0103 SDO EXENCION DEL RECARGO EN EL IBI (SALBUESPENA EZ) 
N 14/01128 2014RIRE0104 SOLICITUD DE EXENCION DEL RECARGO DE IBI (SALBUESPENA EZ) 
N 14/01129 2014RHIZ0026 SDO EXENCION DEL IMPUESTO DE VEHICULOS. 
N 14/01130 2013HHHH0082 AURRI EGOERA ADIERAZTEA - DECLARACION DE RUINA 
N 14/01131 2014ZZER0077 SDO RETIRADA DE UN BANCO EN SANTA MARINA PARA EVITAR POSIBLES ROBOS EN 

VIVIENDAS 
N 14/01132 2014RIRE0089 OHZ-N GAINKARGUAREN SALBUESPEN ESKAERA 
N 14/01133 2014RIRE0090 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01134 2014RIRE0091 SDO EXENCION EN RECARGO DEL IBI. 
N 14/01135 2014RIRE0092 OHZ-N GAINKARGUAREN SALBUESPEN ESKAERA 
N 14/01136 2014RIRE0093 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01137 2014RIRE0094 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01138 2014RIRE0095 OHZ-N GAINKARGUAREN SALBUESPEN ESKAERA 
N 14/01139 2014RIRE0096 SDO EXENCION EN RECARGO DEL IBIL. 
N 14/01140 2014RIRE0097 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01141 2014RIRE0099 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01142 2014RIRE0100 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01143 2014RIRE0101 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI 
N 14/01144 2014RIRE0102 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI 
N 14/01145 2014RIRE0105 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01146 2014RIRE0106 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI 
N 14/01147 2014RIRE0107 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI 
N 14/01148 2014RIRE0108 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI 
N 14/01149 2014RIRE0109 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01150 2014RIRE0110 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01151 2014RIRE0111 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01152 2014RIRE0112 OHZ-N GAINKARGUAREN SALBUESPEN ESKAERA 
N 14/01153 2014RIRE0113 OHZ-N GAINKARGUAREN SALBUESPEN ESKAERA 
N 14/01154 2014RIRE0114 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01155 2014RIRE0115 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. 
N 14/01156 2014ZAZT0013 SDO AUTORIZACION VENTA AMBULANTE EN MERCADILLO 
N 14/01157 2014HHIR0009 Advertencia sobre vivienda de Elkano 15 
N 14/01158 2014ZTXI0032 Udaletxean hainbat hobekuntza egiteko, aldamio alokairua eta muntaia onartzeko 
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N 14/01159 2014PIKA0037 Udaltop ikastaroan parte hartzea 
N 14/01160 2014ZTXI0026 Solicitud de información al mantenedor de las centralitas telefónicas con relaci 
N 14/01161 2014PIKA0039 Instruccion de atestados generales ikastaroa 
N 14/01162 2014PIKA0040 Derecho policial ikastaroa 
N 14/01163 2014PIKA0041 Normativa de tráfico ikastaroa 
N 14/01164 2014PIKA0042 SOUNDAYS 2014:INTERACCIONES SOBRE EL CONFORT SONORO 
N 14/01165 2014KKUL0022 MAIATZAREN 24 EAN EKINTZA BAT ANTOLATZEKO BAIMENA ETA LAGUNTZA ESKATZEA. 
N 14/01166 2014ZTXI0027 Propuesta de instalación de nuevo pararrayos en el Colegio Público de Erguin. 
N 14/01167 2014ZTXI0028 Ppropuesta de adjudicación del trabajo de inspección po OCA de la instalación el 
N 14/01168 2014SHAL0295 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01169 2014SHAL0296 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01170 2014SEAL0226 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01171 2014SEAL0227 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01172 2014SEAL0229 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01173 2014SEAL0230 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01174 2014SEAL0231 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01175 2014SEAL0232 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01176 2014SHAL0298 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01177 2014SHAL0299 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01178 2014ZKAL0007 Udaltzaingoa; 2013-10-9an San Andres auzoan kamioi batek semaforo batean 

kalteak 
N 14/01179 2012ZERA0011 Mª Eugenia Mellado Martín; reclamación de daños sufridos por su vehículo con un  
N 14/01180 2014SATZ0002 RENOVACIO PADRONAL 31/12/2013 
N 14/01181 2014SATZ0002 RENOVACIO PADRONAL 31/12/2013 
N 14/01182 2013PHES0002 Lanbide: 2013ko Enplegu Sustapen Programa 
N 14/01183 2014ZZER0086 Udaltzaingoa; Uriburu kaleko aparkalekuetan ezinduen aparkalekua margotzea eta 

m 
N 14/01184 2014REKU0022 SDO FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE TASAS MUNICIPALES. 
N 14/01185 2014ZZER0087 Udaltzaingoa; Erguin Eskola Publiko aurrean dagoen bus geltokia moldatzea eta au 
N 14/01187 2014ZTXU0003  

2014. San Juanetan kalez-kaleko salmentarako baimenak 
N 14/01188 2014PBIF0036 Coro Barrenaren baja dela eta bitarteko funtzionarioa izendatzea, administrari l 
N 14/01189 2014ZTXI0030 Trabajos de reparación de los daños sufridos en el ascensor de Bizkaia Etorbidea 
N 14/01190 2014PBBA0001 Josune Urresti: borondatez lana uzteko eskaera 
N 14/01191 2014ZERT0009 AUKEA; Compra de hamacas posturales 
N 14/01192 2014NMAT0057 2014-05-31ean egingo duten "Eguzkierripa Rock" jaialdirako eskaerak. 
N 14/01193 2014RIRE0116 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI. (SALBUESPENA EZ) 
N 14/01194 2014PBAI0001 Isabel Lasa: norberaren gaietarako soldata gabeko baimena (2014/09/01-2013/09/30 
N 14/01195 2014RIRE0117 SDO EXENCION DEL REGARGO DEL IBI.(SALBUESPENA EZ) 
N 14/01196 2014RIRE0118 SDO EXENCION EN EL RECARGO DEL IBI. (SALBUESPENA EZ) 
N 14/01197 2013ARZI0004 Zerga ikuskapena 2013/4 
N 14/01198 2014SHAL0297 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01199 2014SHAL0300 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01200 2014SEAL0233 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01201 2014SEAL0235 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01202 2014RIRE0119 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA.(SALBUESPENA EZ) 
N 14/01203 2014SEZK0008 ESKONTZA ZIBILA OSPATZEKO ESKAERA 
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N 14/01204 2014RHIZ0018 IBILGAILEN ZERGAREN SALBUESPENA ESKATZEA. 
N 14/01205 2014REKU0020 URAREN TASARI DAGOKION KEXUA AZALTZEA ETA KONPONKETA ESKATZEA 
N 14/01206 2014RIRE0120 OHG ZERGAREN ERREKARGOA EZ EZARTZEKO ESKAERA (SALBUESPENA EZ) 
N 14/01207 2014RIRE0121 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI.(SALBUESPENA EZ) 
N 14/01208 2014RIRE0122 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI.(SALBUESPENA EZ) 
N 14/01209 2014RIRE0123 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI.(salbuespena ez) 
N 14/01210 2014RIRE0124 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI.(SALBUESPENA EZ) 
N 14/01211 2014PBIF0037 Xabi Ayastui bitarteko funtzionario izendatzea, AUKEAko atezaina lanpostuan 
N 14/01212 2014RIRE0125 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI.(SALBUESPENA EZ) 
N 14/01213 2014RIRE0126 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA.(SALBUESPENA EZ) 
N 14/01214 2014RHIZ0028 SDO EXENCION EN IMPUESTO DE VEHICULOS 
N 14/01215 2014NMAT0069 MUNDUMIRA ANTOLATZEKO UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMEN 

ESKAERA 
N 14/01216 2014RHIZ0029 SDO EXENCION EN EL IMPUESTO DE VEHICULOS. 
N 14/01217 2014ZAZT0012 AZOKA TXIKIAN SALMENTA POSTU BATEN ESKAERA 
N 14/01218 2013CHOZ0001 Udal igogailuen mantentze zerbitzua kontratatzea. 
N 14/01219 2014RIRE0127 OHZ N GAINKARGUAREN SALBUESPENA ESKATZEA. (SALBUESPENA EZ) 
N 14/01220 2014ZZEH0007 RAMON RAMILA AZPIAZU;INFRACCION NORMATIVA SOBRE TENECIA DE ANIMALES DE 

RAZA CANI 
N 14/01221 2014RIRE0001 OHZ N GAINKARGUAREN KOPURUA ITZULTZEKO ESKAERA. 
N 14/01222 2014ZZEH0008 NEREA ZABALA URRUTIA; INFRACCION DE NORMATIVA DE TENENCIA DE ANIMALES DE 

LA RAZA 
N 14/01223 2014RIRE0128 OHZ N GAINKARGUAREN KOPURUA ITZULTZEKO ESKAERA.(SALBUESPENA EZ) 
N 14/01224 2014PBIF0034 Julen de Diego bitarteko funtzionarioa izendatzea sorosle lanpostuan 
N 14/01225 2014RHIZ0027 SDO EXENCION DEL IMPUESTO DE VEHICULOS. 
N 14/01226 2014PIKA0043 Idazkuntza / Hizkuntz kalitatearen oinarriak: Argitasuna (iraila). 
N 14/01227 2014PIKA0044 Idazkuntza / Hizkuntz kalitatearen oinarriak: Argitasuna (uztaila). 
N 14/01228 2014PIKA0045 Detección de conductores bajo efectos de drogas ikastaroa 
N 14/01229 2014PIKA0046 Grupo Castilla: formación Proyecto Cret@ 
N 14/01230 2014RHIZ0030 IBILGAILUEN ZERGAREN ITZULKETA ESKATZEA. 
N 14/01231 2014SEAL0236 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01232 2014SEAL0238 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01233 2014SEAL0237 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01234 2014SHAL0301 JOS LUIS HERNANDEZ + Mª JOSEFA MARTINEZ 
N 14/01235 2014PPRA0007 "Ikus-entzunezko Komunikazioa" graduko bukaerako lana: dokumentala 
N 14/01236 2014SEAL0240 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01237 2014SEAL0241 SDO ALTA EN PADRON MUNICIPAL. 
N 14/01238 2012PHZK0008 Udaltzainburu lanpostua Zerbitzu Eginkizunean 
N 14/01239 2014NMAT0065 EKAINAREN 6 AN AZOKA ERABILTZEKO BAIMENA ESKATZEA. 
N 14/01240 2014PEPA0005 KONTRATAZIO BAT EGITEKO INFORMATIKARIAREN LAGUNTZA ESKATZEA. 
N 14/01241 2014NMAT0063 EKAINAREN 5 EAN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMENA ESKATZEA. 
N 14/01242 2014NMAT0071 EKAINAREN 5 EAN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMEN ESKAERA 
N 14/01243 2014NMAT0029 EKAINAREN 6 AN UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMEN ESKAERA 
N 14/01244 2014PEPA0004 OBRA ETA ZEBITZUEN BRIGADARAKO LANGILEAK KONTRATATZEKO HAUTAKETA 

PROZESUAN PARTE 
N 14/01245 2014RIRE0129 SDO EXENCION DEL RECARGO DEL IBI.(SALBUESPENA EZ) 
N 14/01246 2014RIRE0130 SDO EXENCION DE RECARGO DEL IBI. 
N 14/01247 2014HHHH0020 CONCURSO VOLUNTARIO DE GESPARK INVERSIONES 2008 S.L. (REF.: PROCEDIMIENTO 
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N 14/01248 2014SHAL0302 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01249 2014SHAL0303 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01250 2014SHAL0304 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01251 2014SHAL0305 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01252 2014SHAL0306 BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA 
N 14/01253 2014SEAL0234 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01254 2014SEAL0239 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01255 2014SEAL0242 BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA 
N 14/01256 2014SEAL0243 SDO ALTA EN EL PADRON DE HABITANTES 
N 14/01257 2014SEAL0244 SDO ALTA EN EL PADRON DE HABITANTES 
N 14/01258 2014NMAT0052 SDO CESION MATERIAL MUNICIPAL PARA EL 7 DE JUNIO. 
N 14/01259 2014NMAT0067 EKAINAREN 5 ETIK 7 RARTE UDAL JABETZAKO MATERIALA ERABILTZEKO BAIMEN 

ESKAERA 
N 14/01260 2014REKU0021 SDO FRACCIONAMIENTO DE LA CANTIDAD ADEUDADA 
N 14/01261 2014NMAT0068 EKAINAREN 6 AN KURTSO BUKAERAKO JAIA ANTOLATZEKO BAIMENA ESKATZEA. 
N 14/01262 2013PHES0002 Lanbide: 2013ko Enplegu Sustapen Programa 
N 14/01263 2014RHIZ0031 SDO EXENCION EN IMPUESTOS DE VEHICULOS. 

 


