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ZIURTAGIRIA
Ana Belen Hidalgo Corral andrea, ARRASATEKO UDAL AGURGARRIKO
IDAZKARIA
NEUK ZIURTATUA:
Udal Plenoak, 2021eko ekainaren 17an egindako bilkuran, besteak beste, honako akordioa
hartu zuen:
“2021EKO ARAUDI PLANAREN ALDAKETA (2021SSEC0003).
Udal Plenoak, aldeko 12 boturekin (EAJ-PNV eta PSE-EE) eta 9 abstentziorekin (EH BILDU eta
ELKARREKIN ARRASATE-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak), 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.”
Artikulu horretatik ondorioztatzen da:


Nahitaezkoa dela, nahiz eta ez diren arautzen hura ez egiteak edo ez argitaratzeak izan
ditzakeen ondorioak.



Administrazio publiko guztiak behartzen ditu, hau da, lege horren 2.3 artikuluaren arabera,
Estatuko Administrazio Orokorra, Autonomia-erkidegoen administrazioak, Tokiadministrazioa osatzen duten entitateak, bai eta horiei lotutako organismo publikoak eta
zuzenbide publikoko erakundeak ere.



Planak Administrazioaren arau-neurri guztiak jaso behar ditu: aurreikusitako ekimenak
jasoko dira, baina horrek ez du esan nahi horiek guztiak onartuko direnik, ezta Plana aldatu
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ezin denik ere arau berriak sartzeko edo aldatzeko beharrezkoa den guztietan. Ez da tresna
zurruna, baizik eta administrazioaren asmoak eta beharrak herritarrei "aurreratzea".


Arauak onartzen diren urtearen aurreko urteko abenduaren 31 baino lehen egin eta onartu
behar da.

Udal Plenoak, 2021eko otsailaren 2an egindako bilkuran, besteak beste, 2021eko Araudi Plana
onartu zuen.
Oraingoan, jarraian zehazten diren ordenantza proposamenak egin dituzte 2021eko Araudi
Planean sar daitezen:
Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasun arloari dagokionez, ikusi da komenigarria dela
jarraian aipatutako ordenantza idaztea:
* BIDE PUBLIKOA TERRAZEKIN (MAHAI-AULKIEKIN) ETA BESTE INSTALAZIO
BATZUEKIN OKUPATZEA ARAUTU BEHAR DUEN UDAL ORDENANTZA.
Udalak espazio publikoetan mahai-aulkiak jartzeko lizentziak eman dizkie ostalaritzaestablezimenduei, horiek ematea egokia eta komenigarria den baloratu ondoren, eta, nolanahi
ere, erabilera pribatiboaren eta erabilera orokorraren arteko bateragarritasuna kontrolatuz, batez
ere kontutan harturik eremu horretan zein den okupazio horren eragina. Baimen horietan
establezimendu bakoitzak bete beharreko lekua mugatuta geratu izan da, eta bete beharreko
baldintzak ezarri izan dira, besteak beste, urte hauetan zehar mantendu diren baldintza orokor
batzuetan (Oinezkoentzako pasabidea eta alboko lokaletarako sarbidea libre uztea, okupazioaren
ordutegia, okupazioko elementuak egunero bide publikotik kentzea, fidantza jartzea, baldintzak
ez betetzearen aurrean zein izango den prozedura ohartaraztea, …). Horietaz gain, kasuz kasu
beharreko neurriak hartzeko baldintza bereziak ere jarri izan dira baimenetan.
COVID-19k sortu duen egoera dela eta, ostalaritza-establezimenduek aurkeztutako bide
publikoa okupatzeko eskaerak ugaritu egin dira. Kasu batzuetan beste urteetan okupatzen zuten
azalera handitzeko, hau da, mahai gehiago jartzeko, eta besteetan aurreko urteetan mahaiaulkiekin horrelako okupazioak egiten ez zituzten ostalaritza-establezimenduena, eskatuz
beraiek ere aukera izatea establezimenduen inguruan mahai-aulkiak jartzeko.
Aukera horiek ahalbideratzeko, Udalak onartzen ari da aparkalekuetan mahai-aulkiak
jartzea zoladura baten gainean eta babes-itxitura batekin. Babes itxitura horiek antzerakoak
izaten ari dira horrelakoak jarri dituztenean, irizpide berdinak jarraitze aldera.
Bestalde, 2020ko azaroaren 19an Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki zuela ontzat
ematea Bide publikoan terrazei (mahai-aulkiak) lotutako estalki elementuak jartzeko irizpideak.
Aurreko irizpideak, bai lizentzien baldintzetan jasotakoak, bai aparkalekuen okupazioei
buruzkoak, eta bai terrazetako estalkien elementuei dagokienez onartutakoak, berdin aplikatzen
zaizkie establezimendu guztiei, baina ez dute ordenantza batek ematen duen arau-maila.
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Hori horrela, irizpide guzti horiek arau-maila ematea aldera, beharrezkoa izango litzateke
dagokion ordenantza idaztea.
Ordenantzaren izapide administratiboa izango da, eta batez ere lehendabizi egin
beharreko parte hartze prozesua, finkatuko duena zein mota eta eratako okupazioak arautuko
diren.
Barne Antolaketa:
* UDALEKO LANGILEEK TELELANAREN
PRESENTZIALEAN JARDUTEKO ARAUDIA

BIDEZ

MODALITATE

EZ-

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 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 ezpresentzialeko jarduteko aukera arautzea.
* LAN POLTSAK KUDEATZEKO ARAUDIA (ALDAKETA):
Udalbatzarrak 2009ko abenduaren 3an onartu zuen behin betikoz Arrasateko Udalaren Lan
Poltsak Kudeatzeko Araudia. Ordutik hona emandako denboran frogatu ahal izan bere
edukiaren arlo batzuk aldatu eta egokitzearen komenientzia.
Araudi horren xedea hautaketa arloan indarrean dagoen araudia egokitzea izango litzakete, beti
ere legearekin inolako kontrakotasunik izan gabe eta udal baliabideak era arrazionalean eta
efizientean erabili ahal izateko.
Hori horrela, Barne Antolaketaren batzordeak osoko bilkurari proposatzen dio:
Lehenengoa: 2021eko Araudi Plana aldatzea aurrez aipatutako testua sartzea.
Bigarrena: Aipatutako aldaketa udal web orrian erakusgai jartzea.”
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Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak sor ditzan, ziurtagiri hau luzatu eta sinatzen
dut, Alkateak agindu eta ontzat emanik, Arrasaten, 2021eko ekainaren 23an.
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