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ZIURTAGIRIA

Ana Belen Hidalgo Corral andrea, ARRASATEKO UDAL AGURGARRIKO 
IDAZKARIA

NEUK ZIURTATUA: 

Udal Plenoak, 2023ko otsailaren 8an egindako bilkuran, besteak beste, honako akordioa hartu 
zuen:

“2023KO ARAUDI PLANA ONARTZEKO PROPOSAMENA (2023SSEC0004).

Udal Plenoak, aldeko 12 boturekin (EAJ-PNV eta PSE-EE), aurkako 8 boturekin (EH BILDU) eta 
abstentzio batekin (PODEMOS ARRASATE), Barne Antolaketaren Batzordearen ondoko diktamena 
onetsi eta akordio mailara jasotzen du: 

“2016ko urriaren 2an sartu zen indarrean 39/2015 Legea. Honen 132. artikuluak honakoa dio:

“132. artikulua. Arau-plangintza.

1. Herri-administrazioek, urtero, araugintza-plan bat argitaratuko dute. Bertan, hurrengo 
urtean onesteko aurkeztuko diren lege- edo erregelamendu-ekimenak jasoko dira.

2. Urteko Araugintza Plana onartu ondoren, dagokion Administrazio Publikoaren 
Gardentasunaren Atarian argitaratuko da.” 

Hori horrela, sailekin kontsulta egin da, eta horiek jarraian zehazten diren ordenantza 
proposamenak egin dituzte 2023koAraudi Planean sar daitezen:

2023RAKO ARAUDI PLANA

BARNE ANTOLAKETA BATZORDEA:

UDALEKO LANGILEEK TELELANAREN BIDEZ MODALITATE EZ 
PRESENTZIALEAN JARDUTEKO ARAUDIA 

Irailaren 29ko 29/2020 Errege Lege Dekretuak, Administrazio Publikoetako telelanaren 
arloko eta Osasun Sistema Nazionalean COVID-19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko giza 
baliabideen arloko premiazko neurriei buruzkoak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legearen testu bategina (aurrerantzean EPOELTB) aldatu du 47 art. bis bat gehituz. Oinarrizko 
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esparru arautzaile bat ezartzen da herri-administrazio guztientzat, eta kontuan hartzen da, halaber, 
Estatuak lan-arloko legeriaren gainean duen eskumena lan-kontratudun langileen kasuan. 

Aipaturiko artikuluan jasotako asmo-adierazpenengatik, bai erregulazioaren laburtasunagatik 
(artikulu bakarra) ondorioztatu daiteke administrazio publikoek telelana arautzeko tresna arauemaile 
propioak garatu ahal izango dituztela beren erakunde publikoetan. Jakina, erregulazio-tarte zabal hori 
osatzeko, lehenik eta behin, Estatuko oinarrizko legeria garatzean autonomia-erkidegoetatik datozen 
arauak erabiliko dira. Beraz, araudi horren xedea da Arrasateko Udaleko langileentzat telelanaren bidez 
modalitate ez presentzialeko jarduteko aukera arautzea.

HIRIGINTZA, INGURUMEN ETA MUGIKORTASUN BATZORDEA:

LOKALAK ETXEBIZITZA BIHURTZEAREN GAINEKO UDAL ORDENANTZA 
ARAUTZAILEA BERRIKUSTEKO PROPOSAMENA

Ordenantza hau 2018 urtean sartu zen indarrean, baina 2022ko irailaren 1ean, Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 80/2022 Dekretua, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoan etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien gutxieneko bizigarritasun-baldintzak eta diseinu-
arauak arautzen dituena. Dekretu hori, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 90 
egunera jarri da indarrean. Hori dela eta, arau biak erkatu beharra dago, eta beharrezkoa balitz, udal 
ordenantza Dekretuak ezarritakora egokitu.

IRISGARRITASUN EGOERA HOBETZEKO DESJABETZA JARDUNBIDEARI 
BURUZKO UDAL ORDENANTZA ALDATZEKO PROPOSAMENA

Ordenantza hau 2014 urtean sartu zen indarrean eta interesgarritzat jotzen da aldatzea bi 
aspektutan. Batetik, ordenantzak arautzen dituen kasuetan desjabetzaren bidetik jo beharrean emakida 
administratiboaren bidetik jotzea igogailua zoru publikoa erabiliz kokatu behar den kasuetan. Hau da, 
udal jabariaren erabilera pribatiboa baimentzea jabetza publikoa mantenduz. Bestetik, ordenantzan 
barneratzea eraikinen berritzeetan, gehienbat energia-eraginkortasunerako eta irisgarritasuna 
bermatzeko jarraitu beharreko arauak.

KIROL BATZORDEA:

KIROL INSTALAZIOEN ARAUDIA BERRIKUSTEKO PROPOSAMENA:

Udal Plenoak 2015eko abenduaren 15ean egindako bilkuran erabaki zuen behin betiko 
onartzea Arrasateko Kirol instalazioen araudia eta 2016ko maiatzaren 26an, Gipuzkoako 
ALDIZKARI OFIZIALEAN behin betiko onarpena argitaratu zen. 

Araudia indarrean sartu zenetik, funtzionamenduari dagokionez zenbait aldaketa eman dira 
(Uarkapeko instalazioak aldatu eta egokitu egin dira, erreserba moduak aldatu dira, ordainketa modu 
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berriak dauzkagu…). Beraz, araudia egokitzea beharrezkoa ikusten da, besteak beste, ondorengo gaien 
inguruan:

- Uarkapeko instalazioetan gimnasioa jarri da. 
- Sarbidea eta ordainketa moduak eguneratu behar dira (txartelarekin ordain daiteke gaur egun)
- Erreserba finkoak ez dira onartzen gaur egun.
- Boulderraren funtzionamendua egokitu behar da. (lehen sarbide propioa zeukan)
- Zehapen araubidea eguneratu.

Hori horrela, Barne Antolaketaren batzordeak Osoko Bilkurari proposatzen dio:

Lehenengoa: 2023rako Araudi Plana onartzea aurrez aipatutako testuarekin.

Bigarrena: Aipatutako plana udal web orrian erakusgai jartzea.”

Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak sor ditzan, ziurtagiri hau luzatu eta sinatzen 
dut, Alkateak agindu eta ontzat emanik, Arrasaten, 2023ko otsailaren 9an.

O.E.

Alkatea
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