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U D A L   P L E N O A
Bilkura arrunta

BILKURA DATUAK

EGUNA:

2014/10/21
TOKIA

Udaletxea
HASIERA ETA BUKAERA ORDUA

18:00 - 18-35

BILDUTAKOAK:

Lehendakaria: Inazio Azkarragaurizar Larrea (BILDU)

Zinegotziak: Amaia Larrañaga Galdos (BILDU)
Ander Rodriguez Lejarza (BILDU)
Josebe Landaluze Ruiz de Alegria (BILDU)
Josu Pereda Leceta (BILDU)
Maider Morras Azpiazu (BILDU)
Omer Arregi Biain (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)
Maria Ubarrechena Cid (EAJ-PNV)
Ibon Arrupe Aldecocea (EAJ-PNV)
Juan Ramon Mendieta Garay (EAJ-PNV)
Aritz Arrieta Kabiketa (PSE-EE)
Raquel Diaz Larracoetxea (PSE-EE)
Francisco Garcia Raya (PSE-EE)
Miren Lorea Lana Jauregi (PSE-EE)
Joxe Etxeberria Iztueta (ARALAR)

Idazkaria: Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Beste funtzionario
batzuk:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

BILDU EZ DIREN
UDALKIDEAK:

Iciar Lamarain Cenitagoya (PP)



Esp.-kodea: 2014SAPL0011

UDAL PLENOA 2014/10/21 2

BERTARATZE
ETA IRTEERAK:

Ander Rodriguez Lejarza (BILDU) jauna 18:10etan bertaratu da, 3.
puntuaren eztabaidan, bozketa hasi aurretik.

I. AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Arratsaldeon denoi, beno gutxi gorabehera
zinegotzi guztiak gaude hemen, eta Plenoari hasiera ematera goaz.

1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA ONARTZEA.

2014ko irailaren 16ko bilkurako akta, aho batez, onartzen dira.

2.- “G. TAXI, GIPUZKOAKO TAXISTEN ELKARTEA” eta “AGITAX”; 2015erako
taxiaren hiri tarifei buruzko idatziak. (2014ZZER0139)

Udal Plenoak, aho batez, Obrak, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoetako Batzordearen ondoko
diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen du:

AGITAX” elkarteak (Asociación Guipuzcoana del Taxi/Gipuzkoako Taxisten Elkartea)
eta “G.TAXI GIPUZKOAKO TAXISTEN ELKARTEA”k idatzi bana aurkeztu dute, eta
horietan proposatzen dute, 2014 urterako onartutako hiri tarifa berberak mantentzea 2015
urterako, auto-taxi zerbitzuan.

Batetik, aurkeztutako agiriak aurkeztu ditu batzordeak eta, bestetik, Udaleko Zerbitzu
Teknikoek azaldutakoa; haiek adierazten dute bat datozela elkarte biek aurkeztutako
proposamenarekin, zehazki tarifak hauek izango lirateke:

BANDERA JAISTEA EGINDAKO KM ITXARON ORDUA

EGUNEKOA,
LANEGUNEAN*

3,5130 € 1,1005 € 21,0175 €

GAUEKOA/JAIEGUNEAN 3,5130 € 1,7553€ 33,0393 €

a. Udalbatzarrak, 2013ko urriaren 29an egindako bilkuran, 2014 urterako tarifak onartu
zituen.
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b. Udalari dagokio hiri tarifen erregimena, Bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez
garraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen 2/2000 Legearen 3.3 eta 17.6 artikuluen
arabera, nahiz eta, geroago bidali beharko den espedientea Merkataritzako Lurralde
Ordezkaritzara, era berean hark Euskadiko Prezioen Batzordeari bidaltzeko, eta azken
horrek tarifak aztertuko ditu eta, hala badagokio, baimendu.

c. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak, 2005eko irailaren 22an, Lurralde Antolaketa eta
Sustapenerako diputatuaren Foru Agindua argitaratu zuen, 2005eko abuztuaren 23an
eman zuena, eta haren bidez, taxi zerbitzua emateko, Debagoieneko Erregimen Bereziko
Espazioa eratzea onartu zuen. Eta ezarritako baldintzen artean, besteak beste, tarifen
bateratzea agertzen da. Aplikatu beharreko tarifa, zerbitzuaren arabera, berdina izango da
osatzen duten udalerri guztientzat.

d. Azkenik eta elkarte biek, proposatutako tarifak berriro aztertzeari buruz, aurkeztu
dituzten agiriak aztertu eta gero, Udaleko Zerbitzu Teknikoek proposatzen dute,
lehenengo, 2014an onartutako tarifak 2015ean mantentzeko eskaera onartzea eta,
bigarren, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Ekonomia eta Plangintza
Zuzendaritzari bidaltzea, batetik, hasitako espedientea eta, bestetik, akordio honi
buruzko ziurtagiria, aztertzen ari garen tarifak berraztertzeko espedientearen tramitazioa
egiteko.

Lehen azaldutakoa aztertu eta gero, hauxe proposatu du Obra, Zerbitzu, Mantentze eta
Auzoetako Batzordeak:

1.- Auto-taxiaren 2014ko hiri tarifak 2015 urterako mantentzeko proposamena onartzea,
tarifa taula honetan zehazten dena:

BANDERA JAISTEA EGINDAKO KM ITXARON
ORDUA

EGUNEKOA,
LANEGUNEAN*

3,5130 € 1,1005 € 21,0175 €

GAUEKOA/JAIEGUNEAN 3,5130 € 1,7553€ 33,0393 €

2.- Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Ekonomia eta Plangintza
Zuzendaritzari bidaltzea, batetik, tarifak berraztertzeko hasitako espedientea eta, bestetik, akordio
honi buruzko ziurtagiria, aztertzen ari garen tarifak berraztertzeko espedientearen tramitazioa egiteko,
2015 urterako 2014ko tarifa berberak mantenduta.
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3.- Akordioaren jakinarazpena bidaltzea Debagoieneko mankomunitateari, “AGITAX”
elkarteari eta “G.TAXI GIPUZKOAKO TAXISTEN ELKARTEA”ri.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria):

Bozketaren emaitza: Diktamena ONARTUA  izan da, AHO BATEZ.

3.- 36/2013 ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI PROZEDURARI DAGOKION
SENTENTZIAN BETEARAZPENA. (2013SSEC0004)

Idazkariak Pertsonal eta Udaltzaingoaren batzordearen diktamena irakurri du eta Udalbatzarrak
horren berri hartu du:

“2013ko urtarrilaren 30eko idatziaren bitartez, estatuko abokatuak, administrazioarekiko auzi
errekurtsoa tartejarri zuen Arrasateko Udalak 1996ko martxoaren 29an hartutako akordioaren aurka,
zeinaren bidez udaletxeko balkoian “Euskal Presoak Euskal Herrira” pankarta jartzea adosten zen,
“Senideak” egindako proposamenaren arabera.

Bi berdinketaren ondoren (HB (6), EA (2) eta IU-EBren (2) aldeko botoak eta EAJ (5), PSE-EE(4)
eta PPren (1) kontrako botoak), Alkatearen kalitatezko botoaren bidez honako mozioa onartu zuen
Udalbatzak:

9.- SENIDEAK; "EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRATU ARTE" ANAGRAMA UDALETXEKO
BALKOIAN JARTZEKO PROPOSAMENA.

"Arrasateko Udal Plenoari.

Jaun txit agurgarriak:

Idatzi honekin, azken Plenoan "Senideak" egin zuten eskaera gogora arazi nahi dizue.

Eskaera hori, Udaletxeko Alderdi Politiko guztiei zuzendua izan zen eta bertan azaldu zen bezala eskatzen
zena zera da, "Euskal Presoak Euskal Herriratu arte" anagrama Udaletxeko balkoian ager dadila, honetan
azaltzen dena bete arte, hau da, Euskal Herritik kanpo dauden Euskal Preso Politikoak legeak agintzen duten
bezala haien Herrira itzuli arte.

Besterik gabe eta oraingoan gure eskaera onartua izango delakoan, agur t'erdi."

Aipatutako 36/2013 prozeduraren sententziaren komunikazioa udalari abuztuaren 4an iritsi zaiola,
zeinak honakoa dioen erabakiaren lehenengo puntuan:

“1.- Que debo ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO contra el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Arrasate en sesión celebrada el 29 de marzo de 1996 aprobando la propuesta efectuada por Senideak de
colocación en el balcón del Ayuntamiento del anagrama “Hasta el regreso al País Vasco de los presos
vascos”, declarando la nulidad del Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Arrasate el 29 de
marzo de 1996 consistente en la aprobación de una propuesta presentada por Senideak relativa a la



Esp.-kodea: 2014SAPL0011

UDAL PLENOA 2014/10/21 5

colocación del anagrama “Hasta  el regreso al País Vasco de los presos vascos” en el balcón del
Ayuntamiento.”

Hori dela eta Pertsonal eta Udaltzaingoaren Batzordeak honakoa adosteko proposatzen dio
Udalbatzari:

 LEHENENGOA: 159/2014 sententzian hartzen den erabakiaren berri hartzea, non
Arrasateko Udalak 1996ko martxoaren 29an hartutako akordioaren baliogabetasuna adosten
den, eta horrela sententzia exekutatutzat ematea.

 BIGARRENA: Erabaki honen berri Donostiako Administrazioarekiko Auzien 1. Zk.ko
epaitegiari ematea eta prozedurari dagozkion 300 euroko kostak ordaintzea.

4.- 2015. URTERAKO ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETA.(2014RBAR0039)

Idazkariak Ogasun Batzordearen ondoko diktamena irakurtzen du:

Indarrean dagoen legeriaren babesean, Ogasun Batzordeak, Ordenantza Fiskalak aztertu ondoren,
Iratxe Zeziaga batzordeburuaren, (BILDU), Joxe Etxeberriaren (ARALAR), eta Raquel Diazen
(PSE-EE) aldeko botoekin, eta Maria Ubarretxenaren (EAJ-PNV) ezezkoarekin, Ordenantza
Fiskalak aldatzeko espedientea ONARTZEA proposatzen dio Udalbatzarrari.

I – Behin-behinekoz onartzea 2015rako ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea.

1.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

Gehitzea zerga tasa % 1.  Honela ezarriko dira:

- Hiri ondasunak: %0,2012
- Industria zoruko hiri ondasunak: %0,5037
- Landa-lur ondasunak: %1,1 (lehen bezala)

Hobarietako 4. artikuluaren 2. atala egokitzea:
2) Eusko Jaurlaritzak, 316/2002 Dekretuaren babesean, bultzatzen duen Bizigune Programa barruan
(etxe hutsak alokatzeko programa) sartzen diren etxebizitzek %50eko hobaria izango dute
gozameneko lagapen kontratua sinatzen den egunetik kontatzen hasita eta lagapena bukatu arte.
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2.- ERAIKUNTZA, OBRA ETA INSTALAZIOEN GAINEKO ZERGA

3. eta 6.2 artikuluak egoera berrira egokitzea. Era honetan geldituko dira:

3. Artikulua.
Lan edo hirigintza lizentzia behar duen edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea da egintza
zergagarria, lizentzia hori jaso edo ez jaso, edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko
komunikazioa aurkeztu behar denean, baldin eta lizentzia ematea Udal honi badagokio.

6. Artikulua
2. Eraikuntza, instalazio edo obra subjektu pasibo zergadunak egiten ez duenean, zergadunaren
ordezko subjektu pasibotzat hartuko dira beharrezko lizentziak eskatzen dituztenak,
erantzukizunezko aitorpenak edo aurretiazko komunikazioak aurkezten dituztenak edo eraikuntzak,
instalazioak edo obrak egiten dituztenak.
Ordezkoak zergadunari exijitu ahal izango dio ordaindutako zerga kuotaren zenbatekoa.

3.- TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK

URA eta KONTAGAILUAREN MANTENTZE LANA. Gehitzea  %2.

a) Tarifa finkoa kalibre eta erabileraren arabera, € / hiruhilero.

ERABILERA
KALIBREA/ETXE /LOKAL

H15mm H25 mm H30 mm H40 mm H50 mm H65mmH80mm H100 >100 mm
Etxerako 22,29 28,49 38,40 49,55 58,21 68,11 81,74 102,78 136,21
Merkataritza,
Garajea 35,93 56,96 69,34 84,20 97,83 111,45 136,21 164,68 204,31
Ostalaritza
Industria 43,34 70,59 101,55 136,21 204,31 273,65 409,84 546,03 819,67
Obretarako 52,02 94,11 126,30 158,50 229,07 290,98 423,47 557,19 841,94
Jarduera gabeko
lokalak 52,02 94,11 126,30 158,50 229,07 290,98 423,47 557,19 841,94

b) Tarifa aldakorra erabilera eta kontsumoaren arabera, € / m3

CONSUMO
ERABILERA

Etxerako Merkataritza,
Garajea

Ostalaritza/Zerbitz
u Industria

Obretarako Jarduera gabeko
lokalak

H   50 m3 0,56 1,28 1,44 1,57 1,57
H 500 m3 1,12 2,01 2,01 2,01 2,01
> 500 m3 1,12 2,01 2,42 2,01 2,01
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c) Kontagailuen mantentze lana.
mm 7/13/15 20/25 30/40 50/65 80 100

€ 1,88 2,92 6,35 19,08 26,52 33,09

d) 13. kudeaketa Araua egokitzea, era honetara:

13- Subjektu pasiboa, zergadunaren ordezkari gisa, epealdiaren azken egunean etxe edo lokalaren
jabea dena izango da.
Jardueraren bat gauzatzen den lokaletan, jardueraren titularrak espresuki jabearen baimena
beharko du zergadunaren gisa tasaren subjektu pasiboa izateko. Horretarako, jabearen baimen
agiria, behar bezala sinatuta, eta NAren kopia eskatuko dira.

ZABOR TASA.- Kudeaketa arauak egokitzea. Honela jasotzen dira:

KUDEAKETA ARAUAK:

1. Ordaintzeko obligazioa zerbitzua ezartzearen ondorioz dator, nahitaezkoa eta orokorra izateagatik,
ulerturik etxebizitzetako eta merkataritza, industria eta zerbitzu jardueretako titularrek erabiltzen
dutela.

Etxeko hondakintzat hartzen ditugu hemen jasota daudenak: beira, materia organikoa, paper-kartoia,
ontzi arinak, errefusa, sukaldean erabilitako olioa, ehunak eta hondakin arriskutsuak, hala nola:
elementu elektrikoak, bateriak eta abar…, berdin diolarik non sortu diren (etxe batean, merkataritza
leku batean, zerbitzuetako leku batean edo industria batean).

Bilketa zerbitzuan bereizita utzi beharko dira hondakinak (nahitaez), 5 frakzio nagusitan. Hona
hemen horiek: beira, materia organikoa, paper-kartoia, errefusa eta ontzi arinak.

Mankomunitateak ematen duen hondakinak biltzeko zerbitzua bi sistemaren bidez egiten du,
hondakinak non sortu diren, horren arabera:

1. Etxeetan sortu badira: etxean sortutako hondakinak edukiontzien sistemaren bidez
jasotzen ditu, eta edukiontziok erabiltzailearen eskura daude bide publikoan, hartarako
jarritako guneetan. Materia organikoaren edukiontziak eta errefusaren edukiontziak sarbide
kontrol bat izango dute, eta erabiltzaileak etxe bakoitzari banatuko zaion txartela hurbilduko
du edukiontzira eta edukiontzia zabalduko du; horrela hondakina botatzen utziko dio,
organikoaren kasuan, eta zaborra botatzen utziko dio, errefusaren kasuan.

Halaber, etxeko hondakinen bilketa zerbitzu bat dago Garagartzako Garbigunean; hango
funtzionamendu jarraibideak jasota daude Debagoieneko Mankomunitatearen hondakinen
bilketa zerbitzuaren “hondakinak erregulatzeko ordenantzan”.
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Hondakinak (batez ere etxeko hondakin arriskutsuak) garbigunera eramateko aukerarik ez duten
herritarrei Garbiguneko zerbitzuak hurbiltzeko asmoz, hamabostero “Garbigune Ibiltaria”
jartzen dute Arrasateko herrigunean.

2. Denda edo saltokietan sortu badira. Denda edo saltokietan etxeko hondakinak sortzen
direnerako, bi era eskaintzen dute, sortzen duten hondakin kopuruaren arabera.

Honela:

a) Mankomunitatearen bilketa zerbitzuak “hondakinen sortzaile txikiak” kontsideratutako
denda edo saltokiak etxeetako erabiltzeentzat diren eta bide publikoan jarrita dauden
edukiontzietara bideratzen ditu. Etxeetako erabiltzaileek bezala, horiek txartel bat izango dute
organikoaren eta errefusaren edukiontziak zabaltzeko.

Mankomunitatearen bilketa zerbitzuak “hondakinen sortzaile handiak” (ostalaritza)
kontsideratutako denda edo saltokiei frakzio guztien gaikako bilketa bat egingo die edo denda
edo saltokian bertan organikoaren eta errefusaren frakzioak bakarrik, eta horretarako egutegi bat
eta ordutegi bat ezarriko die. Hau da, “atez ate”ko bilketa bat izango dute.

Bilketa pertsonalizatuan edo atez ateko bilketan sartzen ez diren frakzioetarako, edukiontzien
bidez ezarri du bilketa, hondakinen sortzaile txikien aurreko kasuan bezalaxe.

3. Zerbitzuetan edo industrietan sortu badira. Horiek guztiak kontsideratzen ditu
“hondakinen sortzaile handiak”; hortaz, erabili beharreko sistema frakzio guztiarena izango da,
sortzaile handiak diren denda edo saltokiei aplikatzen zaien antzekoa, eta, horregatik, egutegi eta
ordutegi batekin, eta sortutako hondakinak  industrian eta/edo zerbitzuan bertan utzi beharko
dituzte. Hau da, “atez ate”ko bilketa bat izango dute.

Bai denda edo saltokiek bai zerbitzuek beti izango dute hondakinak Garagartzako Garbigunean
uzteko aukera, baina hori bai, Debagoieneko Mankomunitatearen hondakinen bilketa zerbitzuaren
“hondakinak erregulatzen dituen ordenantza”k ezartzen dituen baldintzak bete beharko dituzte.

2. Tasa hauek aplikatzeko ondorengo atalak izango dira kontuan:
a) Jolas elkarteak. Ondorengo parekidetasuna izango dute:

- 50 bazkide edo hortik behera, 3. maila, B zatiaz parekatzea.
- 50 bazkide edo hortik gora, 3. maila, C zatiaz parekatzea.

b)Jarduera profesionalak edo merkataritza eta industrien ingurukoak eta abar, aldi berean bizileku
diren etxebizitza edo lokaletan egiten dituztenean bertan lan egiten dutenek, adibidez ile-apaindegiak,
kontsultategiak, eta abar: alde batetik, etxebizitza hartuko da kontuan eta, bestetik, bertan egiten den
jarduera, dagozkien tarifak finkatzeko, zeren eta jarduera profesionalak nahiz etxebizitzak bakoitzak
bere hondakinak sortu baititzake eta bakoitzari bere tasa aplikatu behar zaio.

c) Biltegitarako lokalak.
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Zergaduntzat hartuko da industria edo merkataritza eta abarren jardueraren bat biltegian bertan
edota bertatik egiten duena; baina ez da zergaduntzat hartuko lokal hori jardueraren baterako
beharrezko materialak gordetzeko bakarrik erabiltzen duena, jarduera bera ez biltegian, baizik eta
beste lokal edo lekuren batean egiten badu herri berean.

d) Kultu-lekuak eta komentuak.
Kultu-lekuei eta komentuei bere zatiari dagokion tarifarik txikiena aplikatzea 2.1 Tarifa

Abonatuak Maila eta Talde eta Azpitaldeen arabera sailkatuko dira, ondoren zehazten den bezalaxe:

MAILA TALDE OROKORRA AZPITA
LDEA

1.a 10.- Etxebizitza partikularrak, bertan jendea bizi nahiz ez bizi 100

2 20.- Biltegiak orokorrean (olioak, pentsuak, burdinak, egurrak ...) 200
21.- Jantzien merkataritza (modak, tindategiak, artileak …) 210
Luxuzko artikuluen komertzioa (ile-apaindegiak, apaindegia, lurrin
dendak, drogeriak, bitxitegiak, liburu dendak,  erloju dendak, jostailu
dendak, ehiza eta arrantzako dendak, kirol dendak, opari dendak …)

220

24.- Etxea apaintzeko artikuluen merkataritza (elektrizitatekoak, etxeko
tresna elektrikoak, altzariak, saneamendukoak, paper pintatua…)

240

25.- Kontsumo artikuluen merkataritza (okindegiak, egunkariak eta
aldizkariak, estankoak, kinielak, botikak…)

250

26/27.- Jarduera profesionalen lokalak (abokatuak, arkitektoak,
medikuak, estudioa, dentistak, notarioak, gestoriak eta auto-eskolak,
sindikatuak…)

260

28.- Zerbitzuko lokalak (ikastolak, haurtzaindegiak, elizak, eraikin
publikoak, liburutegiak, kirolguneak…)

260

3.a 30/31 Ostalaritza, elikadura eta zerbitzuak 300
32.- Lojamenduak (hotelak, bizitegiak, pentsioak…) 320
33.- Edariak (kafetegiak, tabernak, pubak, ardandegiak…) 330
34.- Janariak (jatetxeak, elkarteak, merenderoak...) 340
35.- Zerbitzuak (banketxeak, bidaia agentziak, aseguruak, postetxea) 350

4.a Industria eta zerbitzu jarduerak
40.- Ekoizteko industriak (harategiak, iturgindegiak, tailerrak oro har) 40
41.- Dibertimenduzko industriak (zine aretoak, festa aretoak, joko
aretoak, antzokiak…)

410

42.- Zerbitzuak (ibilgailuak konpontzeko lekuak, industria
hornidurakoak, garraio agentziak, garbiketa enpresak…)

420

5.a Aurrez hitzartutako zerbitzuak (ospitaleak, klinikak...) 500
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f) Baserri auzoetan zaborra biltzeko zerbitzua arautzen duten udal irizpideak.

1. Baserri auzoetan zaborra biltzeko zerbitzua edukiontziez egingo dute.

2. Edukiontzien kokalekua Mankomunitatearen bilketa zerbitzuek adierazitakoa izango da,
inguruko erabiltzaileei kontsulta egin eta gero.

3. Erabiltzaileek etxea bilketa lekurik hurbilenetik 150 m baino distantzia handiagoan izanez gero
bilketa lekua, %25eko hobaria izango dute hondakinen bilketa tasan, kasu hauetan izan ezik,
inguru horretako erabiltzaileek berariaz eskatu badute edukiontziak euren etxeetatik 150 m horiek
baino urrunago eramateko edukiontziak.

4. Erabiltzaileek baserri auzoan edukiz gero etxea, edukiontziak etxetik 150 m-ra edo gehiagora
daudenean eta, gainera, euren kabuz kudeatzen dutenean organikoa (konpostaje mota guztien
eta/edo animalia elikaduraren bidez), %50eko hobaria izango dute hondakinen tasan.

5. Zaborra biltzeko maiztasunak edo asteko egun kopuruak ez dio eragingo erabiltzaileek tasa
kontzeptuan ordaindu behar duten zenbatekoari.

6. Eraikin edo etxebizitza bat hutsik egoteak ez du salbuesten jabea dagokion tasa ordaintzetik.

7. Etxebizitzak biltzen dituzten baserri auzoetatik urrun dauden baserriguneetan edukiontziak
jartzea salbuespen gisa hartuko da, eta horiek jartzeko ondorengo baldintzak bete beharko dira:

a) Edukiontzien probetxua izango duen eraikina edo etxebizitza egotea zerbitzuaren bilketa
ibilbidean.

b) Eskatzailearen, Debagoieneko Mankomunitatearen eta Arrasateko Udalaren artean
akordio batera iristea.

8. Edukiontziak kenduko ditu mankomunitateak, 5 b) artikuluan agertzen diren hiru aldeetako
edozeinek salatzen badu edukiontziaren erabilera okerra.

9. Hirigunean zerbitzu bera duten erabiltzaileen obligazio berberak dituzte zerbitzu honen
erabiltzaileek (ordutegiak, tasak eta abar).

g) Zabor tasa seihilero kobratuko da aldiaren hasieran, eta ordainagiri osoa izango da eta ezingo da
zatitu. Zergaldiak izango dira urtarril-ekaina eta uztail-abendua. Kobratzeko epeak izango dira
urtarril-otsaila eta uztail-iraila.

h) Subjektu pasiboa, zergadunaren ordezko gisa, zergaldiko lehen egunean etxearen edo lokalaren
jabea dena izango da.
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Jardueraren bat egiten den lokaletan, jardueraren titularrak jabearen berariazko baimena beharko du
tasaren subjektu pasibo zergaduna izateko. Horretarako eskatuko da, batetik, baimen agiria, jabeak
behar bezala sinatuta, eta, bestetik, haren NA/IFZren kopia.

i) Jarduera ekonomikoetan Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta egiteak esan nahi du jarduera
egiten duela; hortaz, JEZn alta egunaz geroztiko zergalditik aurrera alta emango zaio hondakinen
bilketa zerbitzuaren erroldan, eta JEZn altarik ez badu, jarduera egiten duela jakin eta hurrengo
zergalditik aurrera.

Zergadunari jakinaraziko dio erroldan sartu dutela, eta erroldan zein zerga daturekin eta zein zerga
elementurekin sartu duten.

Halaber, JEZn baja emateak esan nahi du EZ duela jarduerarik egiten; hortaz, JEZn baja eman eta
hurrengo zergalditik aurrera kautelaz baja emango dio hondakinen bilketa zerbitzuan, Hirigintza eta
Ingurumen ikuspegitik eskatu daitezkeen legezko baldintza guztiak bete arte, hala nola, errotuluak
kentzea, lurzorua deskontaminatzea eta beste batzuk. Une horretatik aurrera behin betiko baja
izango du tasaren erroldan. Agindutako baldintzak bete ezean, kautelaz baja emandako egunaz alta
emango zaio erroldan berriz

j) Aurreko i) puntuan agertzen ez diren alta berriek, aldaketek eta bajek eragina izango dute eskatu
eta hurrengo aldian.

k) Hondakinen tasan %25eko hobaria aplikatuko zaie Mankomunitatearen hondakinen bilketa
zerbitzuari hondakin organikoak ematen ez dizkioten erabiltzaileei, bai autokonpostajea egiten
dutelako, bai auzo konpostajea egiten dutelako, edo halako hondakin mota erabiltzen dutelako
animaliei jaten emateko edo konpostaje mistoa egiten dutelako (konpostajea eta ganadu hondakinak).
Hobari hori jasotzen duten erabiltzaileek ezingo dituzte utzi, hortaz, euren hondakin organikoak
bilketa zerbitzuan, izan ere, haien txartelek ez dute zabalduko  frakzio horren edukiontzia.

l) Aisialdiko jarduerak egiten diren merkataritza etxabeek zergak ordainduko dituzte bi langile baino
gutxiagoko merkataritza tarifaz, %50eko hobari batekin.

m) Irabazteko asmorik gabeko giza, kirol eta kultura entitateek zergak ordainduko dituzte bi langile
baino gutxiagoko merkataritza tarifaz, %50eko hobari batekin.

n) Merkataritza, industria edo zerbitzu lokaletan emandako zerbitzuen kasuetan, subjektu pasiboek
behartuta egongo dira Udalari adierazten zenbat langile dabilen haien jardueran, bai eta geroago
langileen kopuruetan izan daitekeen edozein aldaketaren berri ematen ere.

o) Ordainagiria banakakoa izango da etxe edo lokal bakoitzerako, hobari batzuen (konpostajea eta
abar) ezaugarriengatik eta hondakinak sortzeko kudeaketarengatik.

JARDUEREN BAIMENAK ETA IREKITZEKO BAIMENA- Gehitu atal berri bat.
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B EPIGRAFEA: Establezimenduak irekitzeko edo kontroleko administrazio jarduerak
egiteko lizentziak ematea, lizentzia exijitzearen ordez adierazpen erantzulea edo aurre
komunikazioa aurkezten duten kasuetan.
1.- Tasak:

KATEGORIA HINO/HIRE/HEXE/HAMI/HA
BI Espedienteak

Merkataritza (1)
Zerbitzuak (2)
Ostalaritza (3)
Industria (4)
Nekazaritza/Abeltzaintza (5)

514,20 €
729,70 €
904,70 €

1.205,90 €
257,10 €

D EPIGRAFEA: Dokumentuak egiteko zerbitzua.
Hirigintza agiriak eta Artxiboko agirien kopiak
-Fotokopiak eta agiri inprimatuak.

FOTOKOPIA
K

KOPIA INPRIMATUAK

1. kopia Kopia
gehigarria

DIN A4 bakoitzeko 0,10 € 0,20 € 0,10 €
DIN A3 bakoitzeko 0,20 € 0,40 € 0,15 €
DIN A2 bakoitzeko 1,50 € 2,00 € 2,00 e

DIN A1 bakoitzeko 1,70 € 2,40 € 2,40 e

DIN A0 bakoitzeko 3,40 € 4,70 e 4,70 €

M2-ko 23,85 € 3,90 € 3,90 €
CD

Antolamendu eremu baten
planeamendua, formatu digitalean

6,00 €

Antolamendu eremu baten
kartografia, formatu digitalean

6,00 €

-Udalerriko planoak
Lehena Gainontzekoa

Kale izendegia, aleko dohainik 1,30 €
Toponimia, aleko dohainik 0,50 €

I  EPIGRAFEA: KIROL INSTALAZIOEN ZERBITZUA.
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1.  ERANSKINA – OHARRAK

● 2 urtetik beherako haurrek dohainik.
Haurrak: 1997 eta 2012 urteetan jaiotakoak barne.
Helduak: 1996ean eta aurretik jaiotakoak.
Familiakoa: 1997an edo geroago jaiotako seme-alabekin

● Hobariak: federatutako erabiltzaileeen hobaria %90ekoa izango da. Dagokion kirola
praktikatzeko, soilik eremu bat (kiroldegia edo igerilekua) hartuko da oinarritzat.

● Hobariak, orokorrean, urte osoko abonuari soilik aplikatuko zaizkio.

● Kolektibo bereziek eta Udalaren Kirol Politika barruan sartzen diren ikastetxeek, bere ohiko
jarduerari lotuta erretserba egiten dutenean, ez dute sarrerarik ordainduko.

● Uarkapeko errebotiloa alokatzeko gutxienezko denbora ordu eta erdikoa izango da.

● Debagoieneko Kirol Txartelaren  (DKT) iazko prezio bera mantentzen da.

J EPIGRAFEA. ITURBIDE EGOITZA

Indargabetu 5.artikuluan, erabiltzaileen aportazioa,  pertsona eta eguneko:

Mendetasunekoak, 2002/07/01 baino lehenagokoak, gehienez,        ……………  32,30 €   eta
ondorengokoak GFAk ezarritakoaren arabera.
Mendetasun handikoak, 2002/07/01 baino lehenagokoak, gehienez     …....……   32,30 €    eta
ondorengokoak GFAk ezarritakoaren arabera.

U EPIGRAFEA: TERMITEN PREBENTZIO, TRATAMENDU ETA DESINFEKZIO
ZERBITZUA EMATEAREN TASA.

I. ERANSKINA. Kendu zerrendatik erreferentzia katastral hauek:
4168364 Erdiko kalea 56
4168031 Iturriotz 2
4168187 Ferrerias kalea 11
4168034 Ferrerias  kalea 4

BIDE PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOAREN EDO APROBETXAMENDU
BEREZIAREN TASAK.
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D EPIGRAFEA. Bide publikoaren zorua, hegalkia eta zorupearen erabilera pribatiboa edo
aprobetxamendu berezia.

KALEAREN KATEGORIA
1 2 3 4

100% 75% 50% 25%
a) Mahai-aulkiak

m2-ko eta hileko 5,10 3,83 2,55 1,28
“   “    eta urte osoko 13,50 10,13 6,75 3,38

Baimena lortzeko beharrezkoa izango da jardueraren titularrak Udalarekiko dagozkion zerga
betebeharrak egunean izatea

E EPIGRAFEA: Udal baimena, ibilgailuez finken barrualdera sartzeko eta bide publikoan
aparkalekuak erreserbatzeko
Onartu e) atal berria
e) Aparkaleku erabilerarako bide publikoa erreserbatzea, m2-ko: 10 €/m2

F EPIGRAFEA. OSPAKIZUN ETA JARDUERETAN ONTZIEN MAILEGUA (BEZa
aparte)

Gobernu Batzarrak, 2014ko irailaren 29an egindako bilkuran, Ospakizun eta Jardueretan hondakinen
kudeaketa eta ontzien mailegurako protokoloa onartu zuen.

Ontzien maileguaren prezioak hauexek dira (BEZ kanpo)

- Edalontzi bakoitzaren garbiketa: 0,06 €
- Plater bakoitzaren garbiketa: 0,10 €
- Entregatzen ez den edalontzi edo plater bakoitzeko: 0,50 €
- Joan etorri bakoitza: 25,00 €

· Udalak erabiltzaileari garbiketa zerbitzua kobratuko dio
· Joan-etorria Bidebarriren kontura bada, zerbitzu hau ere erabiltzaileari kobratuko zaio
· Bueltatzen ez den materiala kobratuko da

Y EPIGRAFEA. LARREAK ERABILTZEAREN TASA

- Behiak eta Behorrak, buru bakoitzeko 4,50 €
- Ardiak, Bildotsak eta ahariak, buru bakoitzeko 0,20 e
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II .- Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, jende aurrean
erakusten dugu Ordenantza Fiskalak aldatzeko espedientea, egoki irizten dituzten erreklamazioak
aurkeztu ditzaten interesdunek Idazkaritzako bulegoan, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen duten egunetik hasita 30 egun balioduneko epean.

III .- Erreklamaziorik aurkeztu ezean behin-behineko akordioen kontra, eta uztailaren 5eko 11/1989
Foru Arauko 16. artikuluaren 3. atalean ezarritakoaren arabera, behin betiko onartutzat joko dira
akordio horiek.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria):

Kontuhartzaileak honen gaineko azalpen txiki bat emango du.

IÑAKI BALZATEGI (Kontuhartzailea):

Orokorrean planteatzen dena tarifen kongelazioa da, IBIaren zerga tasa (%1eko igoera) eta uraren
zerga tasa (%2ko egoera) izan ezik. IBIaren gainean lortu nahi den helburua, zergadunen kuota 2014
urtekoaren antzerakoa izatea da eta baita balore katastralean eraikuntzaren deprezioazioak izango
duen beherakada, zerga tasaren igoerarekin konpentsatzea. Ur tasari buruz, Ur Patzuergoak
Urkulutik hornituko duen uraren prezioa %4an igotzea planteatu badu ere, udalak prezioaren %2a
igotzea planteatzen du. Beste ordenantza batzuetan planteatzen dira zenbait aldaketa, nahiko
residualak direnak, hala nola, baxera berrerabilgarriaren tarifa edo Kurtzetxikiko larrean kobratzekoa,
baina bueno, garrantzi ekonomikoa oso txikia, oso residuala da eta funtsean bi horiek bakarrik
igotzen dira.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria):

Eskerrik asko aklarazioagatik. Interbentziorik?

MARIA UBARRETXENA (EAJ-PNV):

Bueno besterik gabe zelan gu izan garen alderdi bakarra kontra bozkatu duguna ordenantza fiskalen
kontra bozkatu duguna alderdi bakarra zelan izan garen behintzat komisioan esandakoak eta Iratxeri
trasladatutako arrazoiak hemen plenoan deklaratzea.

Ez dugu esan behar ezer berezirik ia komisioan ez dugunik esan, esan genuen bezala guk proposatzen
genuena da igoera zero baina beste guztietan proposatuko dugulako igoera zero. Azkenean lehengo
urtean igo genuen %2 eta % 4  zaborra, 2013an % 2 ura eta zaborra % 3 eta kiroldegi zerbitzuak % 5.
urtero-urtero eduki dugu igoera eta gure galdera da Arrasateko ze etxeetan ze soldatak eduki du igoera
hori hiru urte segituean. Ze azkenean deflazio batera heldu behar  gara eta orduan udaletxean ari da
igotzen eta soldatak ez dakit zein soldata igo dan urte hauetan. Hori beti esaten duguna zelan aurreko
urteetan esan dugun berdina eta gero dakizuenez gu beti egon gara kontra hau ez da berria eta da
IBIaren errekargua etxe hutsen inguruan, ze azkenean esaten da helburua dala etxe horiek merkaturatzea
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eta alkilerrean ipintzea eta beste alde batetik ere ikusi dugu adibidez ospitaleko atzeko etxe sozial
horretan zelako zailtasunak egon diren alkiler sozial horrekin jendeaz betetzeko etxe hoiek eta azkenean
kanpoko jendea etorri behar izanda bertako jendea ez zegoelako alkiler sozialaz etxe horrek betetzeko
ba orduan pentsatzen dugu helburua ez dela betetzen. Azkenean diru bilketa bat besterik ez dela
IBIaren errekargu hau eta hirugarrena da zaborraren inguruan konpost egiten duen jendeari konpost
komunitarioa egiten duen jendeari ematen zaio %25eko hobaria.

Orain arte beti esan dugu iruditzen zitzaigula alde batetik jende guztiak ez zeukala konpost
komunitarioa egiteko aukera baina egia da jende horrek behintzat esfortzu extra bat egiten zuela eta
horregatik ematen zitzaiola hobaria. Orain kontenedore marroia ipini behar baldin bada, bosgarren
kontenedorea eta gainera kontenedore hori oker ez baldin banago urte bukaera baina lehenago ipini
behar da jendeak egingo ere esfortzu hori kontenedore marroira bota orduan %25 hobari hori guk
pentsatzen dugu diskutigarria dala igual portzentaia aldatu beharko litzatekeela eta agian berpentsatu
egin behar da. Azkenean bilketa sistema aldatu behar baldin badugu eta orain kontenedore marroia
baldin badator  guk uste dugu pelikula aldatu egiten dala.

Besterik gabe esan bezala komisioan Iratxeri aipatutakoak ez dira berriak eta argudiatzeko zergatik
gauden  gu ordenantza fiskalen aurka.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria):

Beste interbentziorik? Ez badago bozketara pasatuko gara.

Bozketaren emaitza: Diktamena ONARTUA  izan da,

Bertaratutakoak 20
Aldeko botuak: 16 BILDU (11), PSE-EE (4)eta ARALAR (1)
Aurkako botuak: 4 EAJ-PNV (4)
Abstentzioak 0

5.- 2014KO URTEALDIKO AURREKONTUAREN KREDITUAK ALDATZEKO
ESPEDIENTEA ONARTZEKO PROPOSATZEA. (2014DKRE0002)

Idazkariak Ogasun Batzordearen ondoko diktamena irakurtzen du:

2014ko urtea bukatzear egonik, komeni da urtean zehar sortutako desbideraketei eta
behar berriei erantzuteko aurrekontu dotazioak egokitzea.

Horregatik, behar berriei eta kontu itxierari buruz udal sailek egindako kalkuluetan
oinarriturik, zuhurtasun eta segurtasun marjina batekin, kreditu aldaketaren espedientea izapidetu
da Kontuhartzailetzan, Udal batzarrak onar dezan.
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Hasteko, aztertu da aurrekontuaren sarrera atalaren exekuzioa, eta azterketa horretatik,
azken orduko ezuste handia izan ezean, esan daiteke, signo desberdineko desbideraketak egonda
ere, orokorrean, 2014ko ekitaldiak balioetsitako parametro ekonomikoetan bukatuko duela
(mailegu berriak eskatu gabe eta hortik sortzen den desfasea 2013ko altxortegi gerakinarekin
konpentsatuta).

Hori horrela, une honetan planteatzen dena da eskatu diren gastu gehikuntzak gastu
murrizketen bidez finantzatzea, itxiera orekatua bermatu ahal izateko.

Planteatutako gehikuntzen artean, borondatezkoa ez den (fotokopiagailuen mantenua,
jubilatu etxeen mantenua, igogailuen mantenua, biltegiaren gastuak, udaletxearen funtzionamendu
gastuak, garraio agintaritzarako ekarpen osagarria, gazte-txokoen gastuak, etab.) gastu korrontean
desbideraketa negatiboekin batera, agertu dira beste aldaketa proposamen batzuk, erabaki berriei
(Araba Etorbideko eraikuntza, Zalduspeko hitzarmena eta Meatzerrekako lurrak- eragiketetarako
ondarearen erosketak kontusaila egokitzea, Udaltzaingorako garabi berriaren erosketa, Bide
seinalizazioen inbertsioak, Mendi Nekazaritzako inbertsioak-Salturriko bidea, Meatzerreka-Udala
errege bidea  eta Lorategien inbertsioak) edo borondatezkoa den gastuei (jaiak, ingurumeneko
jarduerak, mendi eta erreken garbiketa, euskera batzordeko jarduerak eta kulturako zuzeneko
dirulaguntzak) erantzuten dietenak.

Eskari guztiak batuta, gastuak gehitzeko proposamenek 495.270 euroko kopurua
suposatzen dute, eta horren finantzazioa, lehen komentatu den bezala, 2014 ekitaldiko itxierari
buruzko gastu eta sarreren balioespenak aztertu eta gero, kreditu transferentzien erregimenean egin
nahi du Udalak, gastu ataleko beste kontu-sail batzuetan soberakinarekin dauden edo beharrezkoak
ez diren (kuantitatiboki garrantzitsuenak aipatzearren: lorategien mantenurako kontratua, etxeko
laguntza zerbitzua, kultura batzordeko ekintzak, Iturbide egoitzako defizita, Gobernuz kanpoko
Elkarteendako laguntzak, Elbarrien garraiorako zerbitzu amankomunatua, Gizarte Ongizate
Saileko bulego berriaren obra, Alde Zaharreko Plana, Udal artxibo berria, Errebuelta kaleko 6ko
urbanizazioa, Gaztetxeko iragazteen konponketak, Bizkaia etorbideko zubia, bidegorriak eta
igogailuen zaintza sistema ezartzea) kredituak murriztuz, hain zuzen ere.

Jasotako kredituak aldatzeko proposamenak egokiak direla iritzirik, Ogasun Batzordeak,
aho batez, Bildu, EAJ-PNV, PSE-EE eta Aralar Udal taldeetako ordezkarien aldeko botoekin,
akordio hau hartzea proposatzen dio Udalbatzarrari:

1.- Onartzea 2014ko Aurrekontuaren Kreditu Aldaketaren espedientea, diktamen honen
eranskinean doan xehetasunaren arabera, kreditu transferentziako erregimenean, zenbaki laburpen
honekin:

A – GASTUAREN GEHIKUNTZA

II. Kap. - Ondasunak erostea eta Zerbitzu korronteak 72.800,00 euro

IV. Kap. - Transferentzia korronteak 31.470,00 euro

VI. Kap. - Inbertsioak 391.000,00 euro
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GASTUAREN GEHIKUNTZA GUZTIRA 495.270,00 euro

B – FINANTZAKETA

B.1 GASTU MURRIZKETA

II. Kap. - Ondasunak erostea eta Zerbitzu korronteak 104.000,00 euro

III. Kap. - Maileguen Interesak 7.000,00 euro

IV.Kap.-Transferentzia Korronteak 136.281,01 euro

VI. Kap. - Inbertsioak 239.156,99 euro

VII.Kap. – Kapital Transferentziak 8.832,00 euro

GASTU MURRIZKETAK GUZTIRA 495.270,00 euro

ARITZ ARRIETA (PSE-EE):

Guk aurka bozkatuko dugu beti bozkatzen dugun moduan, ez genuelako aurrekontua aprobau eta beti
aurrekontuaren inguruko puntu guztiak kontra bozkatzen dugu beti koherentziagatik.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Bozketara pasatuko gara.

Bozketaren emaitza: Diktamena ONARTUA  izan da.

Bertaratutakoak 20
Aldeko botuak: 16 BILDU (11), EAJ-PNV (4) eta ARALAR (1)
Aurkako botuak: 4 PSE-EE (4)
Abstentzioak 0
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6.- 2014KO AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERARI BURUZKO
INFORMAZIOA, 2014-06-30ean. (2014RBAR0035)

Idazkariak Ogasun batzordearen ondoko diktamena irakurri du eta Udalbatzarrak honen berri hartu du:

2014ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buzuko informazio bidaltzen du batzordeak 2014-06-30ri
buruz, zenbaki laburpen hauen arabera:

A - GASTUAK (Datuak mila eurotan)

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

ZENBATEKOA
GUZTIRA

ORDAINKETA
GUZTIRA BAJAK

ORDAINDU
BARIK 2014-

06-30EAN
2.268,57 1.905,95 -224,57 138,05

84,02% 9,90% 6,09%

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

ZENBATEKOA
GUZTIRA BAIMENDUA ERABILIA

(adjudikatua)

ONARTUTAK
O

OBLIGAZIOA
K (exekutaturik)

ORDAINDUA SOBERAKIN
A

1.643,93 1.642,29 966,98 526,24 416,39
100% 99,90% 58,82% 32,01% 25,33% 0,10%

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

KAPITULUA AURREK. GASTU
BAIMENDUA

GASTU
ERABILIA
(adjudikatua)

AGINDUTAK
. (exekutaturik)

ORDAINDU
A

ERABILGAR
RI

I Pertsonalaren
gastuak

9.755,19 4.749,21 4.749,21 4.749,21 4.749,21 5.005,98

100% 48,68% 48,68% 48,68% 48,68% 51,32%
II Ondas. eta zerb.

erost.
9.501,25 6.560,01 6.317,71 4.215,81 2.948,30 2.941,24

100% 69,04% 66,49% 44,37% 31,03% 30,96%
III Maileguen

inters.
64,48 22,74 22,74 22,74 22,74 41,74

100% 35,26% 35,26% 35,26% 35,26% 64,74%
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IV Transferentzia
korronteak

5.949,55 2.600,81 2.597,77 2.347,65 1.784,30 3.348,74

100% 43,71% 43,66% 39,45% 29,99% 56,29%
VI Inbertsioak 4.376,31 1.677,71 918,62 385,57 248,09 2.698,6

100% 38,33% 20,99% 8,81% 5,66% 61,67%
VII Kapit.

transferentziak
820,05 285,27 285,27 285,27 285,27 534,78

1005 34,78% 34,78% 34,78% 34,78% 65,22%
VIII .Finant. aktib. 988,19 909,80 909,80 734,80 733 78,39

100% 92,06% 92,06% 74,35% 74,17% 7,94%
IX Mailegu amortz. 1.055,87 602,37 602,37 602,37 602,37 453,50

100% 57,05% 57,05% 57,05% 57,05% 42,95%
URTEALDI

KORRONTEA
GUZTIRA

32.510,90 17.407,93 16.403,49 13.343,43 11.373,28 15.102,97

100% 53,54% 50,45% 41,04% 34,98% 46,46%
URTEALDI

KORRONTEA +
TXERTATUTAK
O KREDITUAK

GUZTIRA

34.154,82 19.050,22 17.370,47 13.869,66 11.789,67 15.104,6

100% 55,77% 50,85% 40,60% 34,51% 44,23%

A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan)

URTEA GASTU
BAIMENDUA

GASTU
ERABILIA

2015 426,46 206,78
48,48%

2016 11,89 11,89
100%

2017 11,89 11,89
100%

2018 11,89 11,89
100%

GUZTIRA
DATOZEN

EKITALDIAK

462,13 242,45

52,46%
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B – DIRU SARRERAK
,

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

ZENBATEKOA
GUZTIRA

KOBRANTZAK
GUZTIRA BAJAK

KOBRATZEKO
DAUDENAK
2014-06-30ean

4.410,95 1.403,28 211,25 2.796,42
100% 33,41% 4,78% 66,58%

B. 3 2014EKO URTEALDI KORRONTEA - AURREKONTUA (mila eurotan)

KAPITULUA AURREK.

ONARTUTAK
O ESKUBIDE

GARBIAK
(likidatutako
diru-sarrerak)

KOBRANTZA
GARBIAK (%

onartutako
eskubideei

buruz)

KOBRATZEKO
DAUDENAK (%

onartutako
eskubideei buruz)

AURREK.
DESBIDERATZ.

I Zuzeneko zergak 7.792,50 6.339,62 2.108,25 4.231,37 -1.452,88

100% 81,36% 33,26% 66,74% -18,64%
II Zeharkako

zergak
550 219,03 133,8 85,22 -330,97

100% 39,82% 61,09% 38,90% -60,18%
III Tasak eta

prezioak
6.562,25 3.253,46 2.734,74 518,72 -3.308,79

100% 49,57% 84,05% 15,94% -50,43%
IV Transferentzia

korronteak
13.786,63 7.060,59 6.628,02 432,57 -6.726,04

100% 51,21% 93,87% 6,12% -48,79%
V Ondare. sarrerak 241,2 57,99 32,58 25,41 -183,21

100% 24,04% 56,18% 43,81% -75,96%
VI Inoren. errealak. 291,2 197,36 10,16 187,20 -93,84

100% 67,77% 5,14% 94,85% -32,23%
VII Kapit. transf. 1.275,07 1.180,59 1.035,23 145,36 -94,48

100% 92,58% 87,68% 12,31% -7,41%
VIII Finan. akt.

aldak.
811,39 732,97 366,52 366,48 -78,42

1005 90,33% 50% 49,99% -9,67%



Esp.-kodea: 2014SAPL0011

UDAL PLENOA 2014/10/21 22

IX Maileguak 1.218,48 -1.218,48
100% 100%

URTEALDI
KORRONTEA

GUZTIRA

32.528,73 19.041,63 13.049,30 5.992,32 -13.487,10

100% 58,53% 68,53% 31,46% -41,46%
DIRUZAINTZAK
O SOBERAKINA,

2013KO
LIKIDAZIOKOA

1.647,83 1.647,83

URTEALDI
KORRONTEA +
SOBERAKINA +
TXERTATUTAK

O
ZORDUNKETA

K GUZTIRA

34.176,56 19.041,63 13.049,30 5.992,32 -15.134,93

100% 55,71% 68,53% 31,46% -44,29%

7.- TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 2. HIRUHILEKOAN ONARTU DITUEN
2014KO AURREKONTUAREN KREDITUAK ALDATZEKO ESPEDIENTEEI
BURUZKO INFORMAZIOA. (2014RBAR0034)

Idazkariak Ogasun batzordearen ondoko diktamena irakurri du eta Udalbatzarrak honen 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 2. hiruhilekoan onartutako espedienteen laburpen honen berri ematen dio Udalbatzarrari:

- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2014-05-19koa, onartzen duena
“1.0400.121.313.09.00 – Ongizate, ordainketa osagarriak”, 29.839,33€ eta “1.0400.160.313.09.01 –
Ongizate, gizarte segurantza”, 9.160,67€ zenbatekoan, eta gastu hori finantzatuko da diru-sarreretako
“2.0400.420.000.00.02 – Diputazioa, menpekotasuneko azterketarako laguntza” kontu-sailarekin,
kreditu gaikuntzaren erregimenean.

- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2014-06-02koa, onartzen duena 1.800 €-an
handitzea “1.1300.853.611.00.01 – Fiare elkartea, kapital ekarpena” 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, 2014-06-09koa, onartzen duena
“1.0500.226.439.00.00 – Exekuzio subsidiarioa”, 15.000€ zenbatekoan, eta gastu hori finantzatuko
da diru-sarreretako “2.0500.380.000.00.01 – Exekuzio subisidiarioko itzulketak” kontu-sailarekin,
kreditu gaikuntzaren erregimenean.

- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2014-06-30koa, onartzen duena
“1.0500.226.439.00.00 – Exekuzio subsidiarioa”, 4.000€ zenbatekoan, eta gastu hori finantzatuko da
diru-sarreretako “2.0500.380.000.00.01 – Exekuzio subisidiarioko itzulketak” kontu-sailarekin,
kreditu gaikuntzaren erregimenean.

- Alkatetzaren ebazpena, 2013-12-13koa, 2014ko abenduko ordainketa bereziaren kopuru
garbiaren besteko aurrerakina ekainean udal langilegoari ordaintzea onartzen duena, eta, horren
ondorioz, inplizituki,   “1.0600.833.121.00.00 – Pertsonalaren aurrerakinak” kontu-saila 356.158,01
€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.

8.- ARRASATE UDALEKO KURTZETXIKI MENDIAN ABEREAK LARREATZEKO
ORDENANTZA. (2014IING0041)

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

Ingurumen Zinegotziak Kurtzetxiki mendian – Larragain eremuan – berreskuratutako
larrearen ustiaketa arautzeko asmoz Arrasate Udaleko Kurtzetxiki mendian abereak larreatzeko
ordenantza aurkezten du.

Gaia aztertu ondoren, zera proposatzen dio Ingurumen Batzordeak Udalbatzarrari, aho batez:

- Arrasateko udaleko Kurtzetxiki mendian abereak larreatzeko Ordenantzari (eranskina)
hasierako onespena ematea eta espedientea jende aurrean jartzea, hogeita hamar eguneko
epean, interesatuek nahi dituzten iradokizunak zein alegazioak egin ditzaten

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria):

Bozketaren emaitza: Diktamena ONARTUA  izan da, AHO BATEZ.
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9.- LIBURU MAILEGUARENGATIK LIBURUTEGI PUBLIKOEK ORDAINDU
BEHARREKO KANONA BERTAN BEHERA UZTEA ESKATZEKO PROPOSAMENA.
(2014SMOZ0022)

Idazkariak Bildu eta Aralarrek aurkeztutako ondoko mozioa irakurtzen du:

Uda honetan PPk kultura- eta hezkuntza-munduari eraso dio beste behin, eta beraz beste urrats bat
aurrera egin du zerbitzu publikoen aurka abian jarri duen gurutzadan.

Joan den abuztuaren 1ean BOEn 624/2014 Errege Dekretua argitaratu zen, uztailaren 18koa,
establezimendu publiko jakin batzuetan beren lanak maileguz uzteagatik egileei ordaintzeko eskubidea garatzen
duena. Gobernuaren aldebakarreko Dekretu horrek ezin gehiago gutxietsi eta baztertu ditu
liburutegietako profesionalen iritzia eta irizpidea, eta ospe handiko zenbait idazle ere haren aurka
egiten hasi dira.

Onartutako dekretuaren arabera, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera, 5.000 biztanletik gorako
udalerrietan, liburutegi publikoek kanon bat ordaindu beharko diete egile- edo editore-elkarteei
zentro bakoitzean maileguz utzitako liburu bakoitzeko edo erregistratutako erabiltzaile bakoitzeko.
Liburutegiek ordaindu beharko dute, beraz, legeen arabera eskaini behar dituzten zerbitzuak
eskaintzeagatik, eta horrela liburutegiaren funtsa kolokan jarriko da, baita zerbitzu publiko horren
biziraupena bera ere.

Egile-eskubideen elkarteek beren gain hartuko dute kanonaren kudeaketa osoa, ordaintzeko
betebeharra izapidetuz urtean behin kanona egileei helarazteko. Hau da, diru publikoarekin negozio
pribatua sustatuko da.

PROPOSAMENA:

1. Uztailaren 18ko 624/2014 Errege Dekretuak ezarritako kanona atzera botatzeko eta bertan
behera uzteko eskaera egitea, liburu-maileguaren eta liburutegiaren alorrean legeek ezartzen
dituzten betebeharrak urratzen dituelako.

2. Tokiko, foru-aldundietako eta autonomia-erkidegoko liburutegi publikoetan kanon horren
edozein ordainketa bertan behera uztea.

ARITZ ARRIETA (PSE-EE):

Realmente es una ley que ha llegado de Europa que tiene que aplicar el gobierno de España ya a través
de una normativa europea. Nosotros nos vamos a abstener en esta cuestión porque si creemos que se
puede optar por otras decisiones. Hay que aplicar la ley pero el Gobierno de España podría haber
hecho una propuesta alternativa y nosotros así lo decimos en el Parlamento Vasco a través de una
proposición no de ley para que el Gobierno Vasco asuma ciertos costes derivados de esos cánones que
están obligados a aplicar en las bibliotecas públicas.
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Entonces en el Parlamento Vasco hemos optado por presentar por decidir presentar esta proposición
no de ley en la que pedimos que se aumente la dotación para la renovación de fondos por parte de las
bibliotecas públicas y pedir una partida especifica suficiente para ayudar a sufragar el canon por el
préstamo bibliotecario a las bibliotecas públicas y que esta partida cubra la totalidad del canon, eso por
un lado.

Y por otro lado crear una partida especifica en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Euskadi para colaborar con el pago de derechos que han de realizar museos, archivos, hemerotecas,
fonotecas o filmotecas de titularidad pública así como las entidades de carácter cultural, científico o
educativo que así se reconozcan y las asociaciones de fomento de lectura porque se ha propuesto esta
proposición no de ley porque nosotros como siempre aplicamos las leyes que hay que aplicar y sobre
todo las que vienen de Europa y entonces entendemos que hay que dar un paso adelante es forzar a
instar al gobierno vasco aunque se tenga que aplicar esta normativa haya una segunda vía para por lo
menos antes de aplicar la ley las bibliotecas y las personas que utilicen las bibliotecas no sufran el canon.

Nosotros creemos que no es solamente pedir la suspensión de la ley que no se va a hacer nosotros
vemos más importante dar este paso y que el Gobierno Vasco apruebe esta proposición no de ley que
se va a aprobar se ha presentado ya en el Parlamento Vasco, por eso nosotros nos vamos a abstener
porque no podemos votar en contra de una  normativa.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Bozketara pasatuko gara.

Bozketaren emaitza: Mozioa ONARTUA  izan da.

Bertaratutakoak 20
Aldeko botuak: 16 BILDU (11), EAJ-PNV (4) eta ARALAR (1)
Aurkako botuak: 0
Abstentzioak 4 PSE-EE (4)

10.- KONSTITUZIO-AUZITEGIAK KATALUNIAKO KONTSULTA BEHIN-
BEHINEKOZ BERTAN BEHERA UZTEKO HARTUTAKO ERABAKIARI BURUZKO
MOZIOA. (2014SMOZ0021)

Idazkariak Bildu eta Aralarrek aurkeztutako ondoko mozioa irakurtzen du:

2014ko irailaren 19an, Kataluniako Parlamentak irailaren 26ko Kataluniako 10/2014 Legea onartu
zuen, aldeko 106 botorekin eta aurkako 28rekin. Berresteko ez diren herri-kontsultei eta herritarren
parte-hartzeari buruzko lege hori 2014ko irailaren 27an argitaratu zen Kataluniako Generalitataren
Aldizkari Ofizialean.
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Halaber, egun bereko aldizkariaren eranskin gisa argitaratu ziren Kataluniako Generalitateko
presidentearen irailaren 26ko 129/2014 Dekretua (Kataluniaren etorkizun politikoari buruzko
kontsulta deitzekoa) eta horren eranskinak.

2014ko irailaren 29an, Mariano Rajoyren gobernuak erabaki zuen konstituzio-kontrakotasuneko
errekurtsoa aurkeztea Konstituzio Auzitegian, eskatzeko legea eta dekretua behin-behinekoz bertan
behera utz zitzaiten.

Irailaren 29an bertan, Konstituzio Auzitegiak erabaki zuen bi arau-testuak behin-behinekoz bertan
behera uztea.

Horregatik guztiagatik, Arrasateko Udaleko Osoko Bilkurak, hau erabaki du:

ERABAKIA

1.- Arrasateko Udalak defendatzen du herriek eta pertsonek beren etorkizuna demokratikoki
erabakitzeko askatasuna dutela, berriki Eskozian ikusi den moduan. Izan ere, Arrasateko Udalaren
ustez, etorkizuna ezin da inposizioekin eraiki, oinarri demokratikoen eta herriek eta pertsonek
adierazitako borondate askearen gainean eraiki behar da.

2.- Arrasateko Udala ez dago inola ere ados Espainiako Gobernuak aurkeztutako errekurtsoarekin
eta Konstituzio Auzitegiak hartutako erabakiarekin, katalanek beren etorkizuna askatasunez
erabakitzeko eskubidearen aurkakoak baitira.

3.- Arrasateko Udalak eskatzen dio Konstituzio Auzitegiari bi xedapen horiek behin-behinekoz
bertan behera uzteko erabakian atzera egiteko eta aukera emateko katalanei 2014ko azaroaren 9an
askatasunez adierazteko beren iritzia.

4.- Arrasateko Udalak erabaki hau Espainiako Gobernuari, Konstituzio Auzitegiari eta Kataluniako
Generalitatari bidaliko dio.

ARITZ ARRIETA (PSE-EE):

El grupo socialista de Arrasate-Mondragon, estamos en contra de lo que se presenta aquí, porque
tener una mayoría entendemos que no es el único requisito para que una decisión tenga el marco de
democrático. Hay otros como que la decisión que se produzca en el ámbito de las competencias
establecidas. Las aspiraciones ideológicas no son derechos fundamentales indiscutibles en un sistema
democrático uno no puede decidir todo lo que le apetezca no puedes decidir saltarte un stop o no
pagar impuestos.

Existe un problema político en Cataluña, claro que si claro que hay que darle una respuesta, claro
que hay una parte de los ciudadanos también en Euskadi que no están conformes con el marco de
relación con el conjunto de España pero ese problema no lo solucionamos forzando las normas,
saltándolas, jugando con las palabras para confundir. Si uno quiere un referéndum sobre la
independencia no puede, ni debe refugiarse en una ley de consultas autonómicas, como si fuera igual
consultar sobre lo legal o lo ilegal.
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Lo verdaderamente cuestionable es que a la ciudadanía catalana se le ha vendido el supuesto derecho
a ser consultado a votar sobre su futuro como algo inocuo y natural sin explicarle con claridad las
consecuencias que ese entraña para su vida

Por eso hablemos claro el llamado derecho a decidir cuando lo invoca los nacionalistas es para lo
que es para decidir la independencia.

Un referéndum, así, o no, es un mal método para determinar el futuro de una sociedad sin un
consenso previo y mucho menos lo es para medir la opinión consciente e informada de la ciudadanía
sobre un asunto tan complejo como la ruptura o el mantenimiento de relaciones tejidas durante
siglos y generaciones entre una comunidad y el conjunto del estado al que pertenece.

Estamos hablando de lazos afectivos, de historias de esfuerzos compartidos pero también de
economía, de nivel de vida, de pensiones, de moneda, de pertenencia a la unión europea, de muchas
cosas las que se ha debatido con transparencia en Escocia y que se están omitiendo en Cataluña.

El proyecto del partido socialista para Euskadi no pasa por el derecho a decidir, sino por seguir
viviendo, decidiendo y progresando juntos. Pasa por perfeccionar y profundizar el marco y mejorar
el marco de convivencia que aprobamos hace 35 años con la Constitución y el Estatuto
perfeccionándolo hacia fuera y también mejorándolo hacia dentro.

Se dice que no hay nada más democrático que votar, que votar es igual a democracia ¿Qué hay de
malo en preguntar? ¿no? Pero cuando lo que se pretende consultar afecta a una decisión colectiva es
imprescindible que las reglas sean claras y neutrales, no pueden ser parciales hay que tener claro que
y para que se vota y para qué se pregunta de cómo, quién pregunta y en qué condiciones se vota.
Todas estas cuestiones hay que tenerlas muy claras. La democracia no es mejor o más autentica por
consultar cuestiones genéricas.

La política tiene el deber de buscar los acuerdos, los acuerdos entre frentes y esos son los que  tienen
que ser sometidos a referéndum. Nosotros apostamos por la convivencia, por el blindaje de las
competencias, por la profundización del autogobierno, el blindaje de los derechos sociales que ahora
mismo están dominados por una mayoría absoluta del partido popular y también para mejorar el
pacto territorial en España. Eso es lo que proponemos, proponemos un acuerdo de convivencia esa
es la propuesta del partido socialista. Por todos esos motivos estamos en contra de los puntos de la
moción así como de la justificación.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): beste interbentziorik? Bozketara pasatuko gara.

Bozketaren emaitza: Mozioa ONARTUA  izan da.

Bertaratutakoak 20
Aldeko botuak: 16 BILDU (11), EAJ-PNV (4) eta ARALAR (1)
Aurkako botuak: 4 PSE-EE (4)
Abstentzioak 0



Esp.-kodea: 2014SAPL0011

UDAL PLENOA 2014/10/21 28

11.- GALDE-ERREGUAK:

Ez dira egon.

Eta beste gairik ez dagoenez, Udal Plenoburuak, arratsaldeko 18:35tan, amaiera ematen dio
bilkurari. Eta nik Idazkariak hori guztia ziurtatzen dut akta hau jasoz.

Arrasaten, 2014ko urriaren 21a

IDAZKARIA LEHENDAKARIA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta Inazio Azkarragaurizar Larrea


