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 AKORDIOEN LABURPENA 

 
 
Udal Plenoak, 2015eko abenduaren 15a egindako bilkuran, erabaki hauek hartu dituela informatzen dut: 
 
 
1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA ONARTZEA. 
 
Udal Plenoak, aho batez, 2015eko azaroaren 3an eta 23an egindako bileren aktak onartu ditu. 
 
2.-“San Josepe kalea berriro urbanizatzeko proiektua -1B FASEA-” exekutatzeko behar diren 
ondasunak eta eskubideak lortzeko desjabetze espedientea hasteko proposamena. 
 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2014ko apirilaren 14an erabaki zuen behin betiko onartzea “SAN JOSEPE 
KALEA BERRIRO URBANIZATZEKO PROIEKTUA”, Arrasateko Udalak sustatua, eta haren 
helburu nagusia da hobetzea ibilgailuen trafikoa, oinezkoen trafikoa eta auzoko espazio libreak, herriko 
bizilagunen bizi kalitatea handitze aldera. 
 
Era berean, hobetzen dira auzoko zerbitzuen sareak. Batetik, berritzen da ura banatzeko sarea, eta 
urpaldoak jartzen dira indarrean dagoen araudia betetzeko. Berritzen da euri-uren saneamendu sarea. 
Bestetik, lurperatzen dira bai linea elektrikoak bai telefono lineak, gaur egun airetik eta fatxadatik 
doazenak, eta berritzen da argiteria sarea  Azkenik, zehazten da Udalaren komunikazio sarea. 
 
 
Osoko bilkurak aho batez erabaki du Jabegabetzeko espedientea hastea, “SAN JOSEPE KALEA -1B 
FASEA- BERRIRO URBANIZATZEKO PROIEKTUA”n jasota datozen obrak exekutatzeko behar 
diren ondasunak eta eskubideak lortzeko. 
 
 

 

3.-Erreklamazioak erabakitzea eta 2016 urterako Ordenantza Fiskalak aldatzea behin betiko 
onartzeko proposamena. 
 
Udalbatzarrak, 2015eko urriaren 13an egindako bilkuran, behin-behineko izaerarekin 2016ko ekitaldirako 
Ordenantza Fiskalak aldatzea onartu zuen. Espediente hori jende aurrean egon da 30 egun balioduneko 
aldi batez, interesdunek datorren urterako udaleko zerga-sisteman sartutako aldaketak aztertu ditzaten eta 
bidezkotzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ditzaten. 
 
Jende aurreko erakustaldi horretan bi alegazio jaso ditugu, hurrenez hurren Fernando Okina Uranga 
jaunak eta 106 pertsona gehiagok eta POLO DE INNOVACION GARAIA, S. COOP.-ek bidalita. 
Lehenak Kirol Zerbitzuak kudeatzen dituen instalazioen alokairu tarifaren gaineko eskaera egin du, eta 
bigarrenak zaborra jasotzeko zerbitzuan aldaketa bat planteatzen du. 
 
Osoko bilkurak aho batez onartu du, batetik, onartzea Fernando Okina Uranga jaunak eta beste 106 
pertsonak egindako eskaera, kirol instalazioetan erreserba puntualak egiteagatik, eta hauetan beharrezkoa 
denean argia erabiltzeagatik, ez ordaintzeko. Bestetik, onartzea zati batean POLO DE INNOVACION 
GARAIA, S. COOP. enpresak egindako eskaera, eta administratzio edo zerbitzuetako erabilera anitzeko 
eraikinen kasuetan zabor tasan ordainagiri bakar bat ezartzea, eraikinaren azaleraren arabera, baina ez 
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onartzea POLO DE INNOVACION GARAIA, S. COOP. enpresak egindako eskaera, bere eraikinean 
burutzen den ostalaritza jarduera ere eraikinaren beste jarduera bat bezala har dadin, zabor tasari 
dagokionean.   
 
Horrela, behin betiko onartzen da 2016rako Ordenantza Fiskalen aldaketa 
 
4.-Udal inbentarioaren zuzenketa onartzeko proposamena. 
 
Osoko bilkurak, gehiengoz, onartu du Udalbatzaren Ondasun eta Eskubideen Inbentarioaren zuzenketa 
2014ko abenduaren 31ko egoera erreferentziatzat hartuta, eta 2011, 2012, 2013 eta 2014ko aldaketak 
barne hartzen dituena. 
 

 

5.-IRAILAREN 30EAN 2015 URTEKO AURREKONTUAREN EGOERAREN BERRI 
EMATEA. 
 
Osoko bilkurak honen berri hartu du. 
 

 

6.-TGBAK 2015EKO 3. HIRU HILABETEAN ONARTUTAKO KREDITU ALDAKETEN 
ESPEDIENTEEI BURUZKO INFORMAZIOA. 
 
Osoko bilkurak honen berri hartu du. 
 

 

7.-ZUBILLAGA HILTEGIA S.LKO UDAL ORDEZKARIAK IZENDATZEA. 
 
Ikusita, abenduaren 10ean Oscar García Horrillo jaunak udalean aurkeztutako idatziaren bidez, bere 
izendapenari uko egin diola (azaroaren 30eko efektuekin, idatzian aipatzen den legez), osoko bilkurak, 
gehiengoz, Zubillaga Hiltegia S.L.ko ordezkari titular moduan Ibon Arrupe Aldecocea jauna izendatu 
du  eta ordezko moduan Juan Carlos Garitano Ezcurra. 
 

 

8.-HASIERAKO ONESPENA EMATEA KIROL EREMUAK, ETA BERTAKO BULEGO 
ETA LOKALAK LAGATZEKO ARAUDIARI. 
 
 
Arrasaten duela urteetatik kirol taldeek eta ikastetxeek instalazioen eremuak, eta bertan dauden udal 
bulego eta lokalak lagatzea eskatu izan dute. Hori horrela, urtero, eskaera bidez utzi izan dira eremu 
horiek. Horrez gain, kirol talde eta ikastetxeek giltzak dituzten kirol instalazio eta lokaletarako, eskaera 
sistema aldatu, eta lagapen sistemara pasatzea erabaki du Udalak. 
 
Hori dela eta, aho batez, osoko bilkurak erabaki du hasierako onespena ematea ARRASATEKO 
KIROL EREMUAK, ETA BERTAKO BULEGO ETA LOKALAK LAGATZEKO ARAUDIAri. 
Espedientea jendaurrean erakusgarri izango da 30 egunez, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia 
argitaratzen denetik, egoki iritzitako erreklamazioak eta iradokizunak aurkez ahal ditzaten interesatuek. 
Epe horretan erreklamaziorik zein iradokizunik aurkeztu ezean, araudia behin betikoz onartutzat joko 
da. 

 
9.- HASIERAKO ONESPENA EMATEA ARRASATEKO KIROL INSTALAZIOEN 
ARAUDIARI. (2015AAUK0013) 
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Orain arte, Arrasateko Udal Kirol instalazioen araudia 1988ko AUKEAren estatutuetan, 1997ko 
Zerbitzuen Araudian eta geroztik egin diren Musakola, Iturripe eta Uarkapeko arau orokorretan, nahiz 
araudi solteetan oinarritu da. Araudi guztia eguneratu nahiz bateratzeko asmoarekin, aho batez, osoko 
bilkurak hasierako onespena eman dio ARRASATEKO KIROL INSTALAZIOEN ARAUDIAri. 
 
Espedientea jendaurrean erakusgarri izango da 30 egunez, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia 
argitaratzen denetik, egoki iritzitako erreklamazioak eta iradokizunak aurkez ahal ditzaten interesatuek. 
Epe horretan erreklamaziorik zein iradokizunik aurkeztu ezean, araudia behin betikoz onartutzat joko 
da. 
 
  

10.-ALKATETZAKO EBAZPENEN BERRI HARTZEA  

Osoko bilkurako kideek ebazpenen berri hartu dute.  

 
 
 

 

Arrasaten, 2015eko abenduaren 15a 

 

IDAZKARIA 

 

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta 

 
 

 


