Idazkaritza

Esp.kodea: 2021SSEC0003

Gaia: ARAUDI PLANA 2021
Hasiera eguna: 2021/01/18

ZIURTAGIRIA
Ana Belen Hidalgo Corral andrea, ARRASATEKO UDAL AGURGARRIKO
IDAZKARIA
NEUK ZIURTATUA:
Udal Plenoak, 2021eko uztailaren 13an egindako bilkuran, besteak beste, honako akordioa
hartu zuen:
“2021EKO ARAUDI PLANAREN ALDAKETA (2021SSEC0003)
Udal Plenoak, aldeko 13 boturekin (EAJ-PNV 9, PSE-EE 3 eta EH BILDU 1, eta 8
abstentziorekin (EH BILDU 7 eta ELKARREKIN ARRASATE-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo
Berdeak 1), 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 aldatzea:
* ARRASATEKO UDALERRIAN EGUZKI ENERGIA KAPTATZEKO SISTEMAK
JARTZEKO ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA. (ALDAKETA)
Energia berriztagarrien erabilera sustatzeko, berotegi-efektuko emisioak murrizteko, energiaeraginkortasuna hobetzeko eta autokontsumorako instalazio fotovoltaikoak ezarpena sustatzeko
asmoz proposatzen da indarrean dagoen ordenantza aldatzea.
EH Bilduko ordezkaria abstenitu egin da, gaiari buruzko informazio nahikorik ez duelako..
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.”

Eta honela jasota gera dadin eta ondorio egokiak sor ditzan, ziurtagiri hau luzatu eta sinatzen
dut, Alkateak agindu eta ontzat emanik, Arrasaten, 2021eko uztailaren 21ean.
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