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INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Arratsaldeon eta ongi etorriak guztioi. Hasiera
emango diogu plenoari.

1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA ONARTZEA.
Udal Plenoak, aho batez, 2015eko urtarrilaren 27an egindako bilkuraren akta onartzea erabaki du.

2.- GREGORIO ACHUTEGUI BASAGOITI Jaunak ZINEGOTZI KARGUA HARTZEA
(2011SSEC0008)
2014ko abenduaren 24an Arrasateko Udaleko zinegotzia zen Raquel Diaz Larracoechea
andrea, udal talde sozialistako kidea, hil egin zen. 2011ko maiatzaren 22an izandako Udal
Hauteskundeetan Arrasateko Udaleko zinegotzi hautatua izan zen, PSE-EE (PSOE)ko zerrendan eta
2011ko ekainaren 11n egindako bilkuran, Udalbatza eratzekoan, alegia, zinegotzi karguaren jabetza
hartu zuen.
Hori ikusita, eta ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoko 182. artikuluak xedatutakoaren
arabera, zehaztutako zinegotziaren heriotzaren berri hartu behar du Udal Plenoak 2015eko
urtarrilaren 27an egindako bilkuran. Aldi berean, Raquel Diaz Larracoechea andreak lagatzen duen
hutsunea ordezkatu beharra dagoenez, Hauteskunde Batzorde Zentralari jakinarazi zitzaion
Udalbatza honen ustetan nori dagokion zinegotzi kargu berria.
2011ko maiatzaren 22an izandako Udal Hauteskundeetan, PSE-EE (PSOE) hautagaitzaren
zerrendan 4 zinegotzi izan ziren hautatuak, Bergarako Hauteskunde Batzordeak 2011ko maiatzaren
30ean emandako Proklamazio Aktan ziurtatzen denaren arabera. Hortaz, hautagaitza horretako
zinegotzi baten heriotzaren ondorioz zinegotzi kargua hutsik gelditu denez, zinegotzi hautatu berria
zerrenda horretako hurrengoa izan beharko litzateke, 5a, hau da, Juan Manuel Zugasti Azcarraga
jauna. Baina hori ezinezkoa da Zugasti Azcarraga jauna hilda dagoelako (2013ko urtarrilaren 30ean
hil zen, Heriotzako hitzez hitzeko ziurtagiriak frogatzen duen moduan).5. hautagaia ezingo denez
izan kargua hartuko duena, 6.ak beharko luke izan. Baina, kasu honetan, Maialen Romero Blanco
andreak, 2015eko urtarrilaren 15ean sinatutako idatziaren bidez, uko egiten dio zinegotzi kargua
hartzeko eskubideari. Beraz, 7. tokian dagoen Gregorio Achutegi Basagoiti jaunari dagokio zinegotzi
kargua hartzea.
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Udalak bidalitako jakinarazpenari erantzunez, 2015eko otsailaren 6an Udaletxean jaso da
Hauteskunde Batzorde Zentralak Gregorio Achutegui Basagoiti jauna zinegotziaren alde emandako
kredentziala.
Hori ikusita, eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 75.7 artikuluan xedatutakoari jarraituz,
Gregorio Achutegui Basagoitik aukeztu ditu Interesen Erregistroan inskribatzeko bateraezintasun
eta jardueren aitorpena, eta baita ondare aitorpena ere.
Azkenik, zinegotzi karguaren jabetza hartzeko, ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoko 108.8
artikuluan ezarritakoaren arabera, zinegotziak bere kargua hartzeko zin edo hitza eman behar du.
Hori betetzeko, udal idazkariak honako galdera egin dio Gregorio Achuetgui Basagoitiri:
“Zin egiten duzu edo hitz ematen, zure kontzientzia eta ohoreagatik, Erregeari leial izanda, zintzo beteko duzula
zinegotzi karguaren obligazioa, eta Konstituzioa bete eta betearaziko duzula, Estatuaren oinarrizko araua delako?”
Gregorio Achutegui Basagoitik hauxe erantzun du:
“Bai, hitz ematen dut”
Hitza eman ondoren, legeak aurreikusitako betebehar guztiak eman direla ikusita, Gregorio Achutegi
Basagoiti jaunak Arrasateko Udaleko zinegotzi karguaren jabetza hartu duela adierazi du Alkateak
Udal Plenoaren aurrean.
Horren ondoren, Inazio Azkarragaurizar Alkateak Gregorio Achutegui Basdagoiti zinegotziari ongi
etorria eman dio.
INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Gregoriori nire partetik eta udaletxe guztiaren
partetik, ongi etorria.
GREGORIO ACHUTEGUI (PSE-EE): Eskerrik asko.
JOXE ETXEBERRIA (ARALAR): Bereziki Goio ongi etorria ematen dizut zuk bere garaian ni
Gurutzetan egon nintzenean eman zenidan babesa eta laguntzagatik. Ongi etorri eta eskerrik asko.
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3.DEBAGOIENEKO
MANKOMUNITATEAREN
ONARTZEA (2015PBAJ0001)

ESTATUTUEN

ALDAKETA

Idazkariak Pertsonal Batzordearen ondoko diktamena irakurri du:
“Ikusita honako aurrekariak:
- Mankomunitateak gaur egungo estatutuen aldaketa prozesua ireki eta idatzitako azken zirriborroa
aztertu ondoren, Gobernu Juntak, 2014ko uztailaren 17an egindako bilkuran, zirriborro hau onartu
zuen.
- Estatutuak aldatzeko erabaki hori jendaurrean erakutsi zen hilabeteko epean, 167 zenbakidun 2014ko
irailaren 4ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuz eta Mankomunitateko udaletxeetako
iragarki tauletan erakutsiz.
- Mankomunitatearen Gobernu Juntak, 2014ko azaroaren 27ko bileran, jendaurreko izapidean
aurkeztutako alegazioei erantzun eta, horren ondorioz, uztailean onartutako estatutu proiektuan bi
aldaketa sartzea onartu zuen.
- Aipatu aldaketak sartu eta, aldaketa prozedurarekin jarraituz, estatutu zirriborroa Foru Aldundira
bidali zen.
- Foru Aldundiaren txostena jaso eta bertan egindako oharrak eta iruzkinak kontuan hartuz, Gobernu
Juntak, 2015eko urtarrilaren 29an egindako bilkuran, euskarazko eta gaztelaniazko behin betiko
estatutu proiektua onartu zuen.
Eta kontuan hartuta, orain, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalez Gaindiko Erakundeak arautzen dituen
apirilaren 10eko 6/2007 Foru Arauaren 11.d) artikuluan jasotakoaren arabera, Udal Batzar honek onartu
behar duela, Korporazioko legezko kide-kopuruaren gehiengo osoaren aldeko botoarekin, aipatu behin betiko
estatutu proiektua.
Gaia aztertu eta gero, Pertsonal eta Udaltzaingoko batzorde informatiboko kideek hauxe proposatu dute:
A) Mankomunitateko Gobernu Juntak proposatutako estatutu berriak onartzearen alde bozkatzea:
 Maider Morras Azpiazu (EH-Bildu)
B) Mankomunitateko Gobernu Juntak proposatutako estatutu berriak onartzearen kontra bozkatzea:
 Juan Karlos Garitano (EAJ-PNV)
 Aritz Arrieta Kabiketa (PSE-EE)”
INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Interbentziorik? Maria,
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MARIA UBARRECHENA (EAJ-PNV): Mankomunitateko estatutuen aldaketaren inguruan,
esan dezuen bezala, gure ordezkariak ezezko botoa eman zuen, guk urriaren 3an egin genituen
alegazioak partehartze prozesu bat eskatzen edo behintzat partehartzea eskatzen aldaketa honetan.
Eta abenduan izan genuen zuen erantzuna, eta erantzuna izan zen denari ezetz eta idatziz, eskutitzez
eta aukerarik eman gabe gaiak tratatzeko, ezta?
Pena ematen digu 30 urte indarrean egon diren estatutu batzuk hiru hilabete falta direnean bakarrik
azkar eta korrika eta modu honetan egitea. Iruditu zaigu egin duzuela pixkat Rajoyren estiloan,
“decretazo” moduan. Gu legealdi honetan hondakinen mahaiaren inguruan lortu genuen
akordioarekin oso pozik gaude, eta bai ikusi genuen hondakinen mahairen prozesu hori bai izan zela
benetan prozesu partehartzeaile bat. Horregatik ez dugu ulertzen zergatik Mankomunitateko
estatutuei dagokionez zergatik ez den erabili bide hau.
Zer da. Agian, Arrasatek ez daukala holako indarra Mankomunitatean eta beste batzuk agintzen
dutela han? Ez dakit, galdera da. Batez ere bi puntu ikusten ditugu hor gu ados ez gaudenak. Alde
batetik da, kendu egiten dela Asanblea Orokorra eta Junta Gobernua bakarrik gelditzen da, eta
gainera partidu politiko bakoitzak errepresentante bat bakarrik dauka hitzarekin baina boto gabe. Eta
beste puntu bat da, gastuak izango direla biztanle proportzioaren arabera eta adibidez horretan ez
zaigu justua iruditzen, zergatik Arrasatek ordaindu behar ditu beste herrietako tasa igoerak adibidez,
bueno atez etako sistema badakigu Debagoieneko beste herri askotan inplantatu dela hemen ez da
inplantatu, zergatik Arrasatek egin behar du gastu hoiek ordaindu.
Horregatik eskakizun batekin gatoz gaur, eskakizuna da hurrengo legealdirako uztea gai hau eta
prozesu partehartzaile baten inguruan.

FRANCISCO GARCIA RAYA (PSE-EE): Arratsaldeon. Buenas tardes. Nosotros también
vamos a incidir en la aprobación de este punto y desde luego, evidentemente, estoy de acuerdo con
la portavoz del PNV en que da la impresión de que hay una falta de liderazgo por parte del
Ayuntamiento, en este caso de los representantes que van a la Mancomunidad por parte del
Ayuntamiento de Arrasate.
Pero además de esto, también la portavoz ha hecho referencia a que hace 30 años que los estatutos
están en marcha. Yo ya le dije en la Junta de Portavoces, y lo voy a repetir ahora, si bien dije que
probablemente nos íbamos a abstener porque nos parecía que ahora había una representación, cosa
que antes no había, con voz pero sin voto, que eso era un mínimo avance. Pero que realmente era
un pequeño avance aunque no era la propuesta que el grupo socialista ha hecho siempre, la
propuesta del grupo socialista y en la Mancomunidad estará en algún cajón escondido aquella
propuesta que hicimos en su día.
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Nosotros lo que queremos es una representación acorde a la representación real de la comarca, es
decir, que depende de los votos que tenga cada grupo político se aplique la Ley D´Hont igual que se
aplica a los Ayuntamientos para tener ese tipo de representación en la Mancomunidad.
No se tiene en cuenta, evidentemente no se tiene en cuenta nada. Y efectivamente 30 años lleva la
Mancomunidad sin modificar los estatutos, pero yo repito lo que dije en la Junta de Portavoces, oiga
ustedes y ustedes han sido los culpables, ustedes y ustedes ha sido los que han estado siempre en la
Mancomunidad gobernando, la Mancomunidad han tenido posibilidades de modificarlas y no lo han
hecho ni el PNV ni la izquierda abertzale ni HB-Bildu, es verdad que ahora deprisa y corriendo
quiere cambiar estos estatutos donde se elimina el Pleno comarcal. Nos parece que no se debe de
hacer así. El Pleno comarcal debe de existir. Existe en otras comarcas y funciona y se debe de
mantener. Pero bueno, misteriosamente desaparece. En la Junta de Portavoces el Alcalde dijo que
ahora es cuando hay mayorías para hacer esta modificación. Pues oiga, da la casualidad de que
parece que solo hay mayorías cuando esta HB-Bildu, en este caso, cuando estaba la izquierda
abertzale para modificar estas cosas y el resto de los grupos políticos no se tienen en cuenta. Eso es
democracia, ustedes ahora han buzoneado la participación del pueblo me acaban de buzonear, oiga,
pues aquí ha habido bien poca democracia para modificar esos estatutos y ahora hay bien poca
democracia para imponer en otras cosas, una vez más el criterio de Bildu y anteriormente del PNV y
anteriormente de la izquierda abertzale, de HB etc… Por lo tanto nosotros vamos a votar en contra.
Y sí que apoyamos la propuesta del PNV de que se deje sobre la mesa y que una nueva corporación
entre a debatir los estatutos nuevos de la Mancomunidad. Yo desde aquí lo que quiero decir en
nombre del grupo socialista es que nosotros vamos a impulsar consensos en la próxima legislatura si
es que se aprueba la modificación. Impulsaremos consensos para volver una vez más a retomar este
tema, y para modificar nuevamente los estatutos y ponerlos con más democracia de lo que presenta
aquí hoy.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Nik bi hoiei erantzunez esan, gaur egungo
Mankomunitateko estatutuak 1980. urtekoak direla, 35 urte dauzkate eta guztiz zaharkituta daude.
Gainera, onartu zirenetik hainbat lege aldaketa egin dira estatutu hauetan jaso ez direnak, nahiz eta
bertan horretarako epe bat eman legeak eta azkeneko epea ekainean bukatu zen.
Estatutuak aldatzeko legealdi guztietan ahaleginak egin dira eta ez da lortu adostasunik orduan
ahaleginak egin dira eta hor egon zarete zuek be bai EAJkoak. Aldatzeko premia hau
Mankomunitateak urtero egiten duen kontu ikuskaritzako txostenean aipatzen da, eta betebehar hau
Herri Kontueen Euskal Epaitegiak ere adierazi digu betetzeko jarritako azken epea hori esan dut
ekaina dela, bai ikusirik ezinbestekoa eta premiazkoa dela gaur egungo estatutuak legera egokitzea.
Hau da, aldaketa honen helburua eta hemendik dator aldaketa prozesua lehenbaitlehen bukatzeko
arrazoia.
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Ahal den neurrian azken epe honetan hurbiltzeko eta honek inola ere ez du esan nahi aldaketa
prozesu hau gardentasunik eta partehartzerik gabe egiten ari denik, legeak eta foru arauak berak
Mankomunitatean estatutuen aldaketarako jasotzen duen prozedura luzeak helburu hau dauka,
gardentasuna eta partehartzea bermatzea eta Mankomunitatea legean jasotako prozedura hau zorrotz
betetzen ari gara. Are gehiago, Mankomunitateak estatutuak jende aurrean irailean jarri zituen eta ni
egon nintzen bai Pacokin eta bai Juan Karlosekin onartu baino astebete lehen, eta esan nion prest
nengoela bilerak egiteko eta adostasunetara heltzeko.
Uztail bukaeran jarri beharrean partehartze hau benetan bermatzeko azkenean ez? Eta lehen esan
bezala, aldaketa honen helburua gaur egungo estatutuen lege egokitzapena egitea da eta bertan
jasotzen da gaur egun ematen diren zerbitzuak eta funtzionamendua eta hor dago aldaketa
inportante bat zu Paco behin eta berriz mahai gainean jarri duzuna oposizioaren partehartzea eta nik
uste dut testu horretan hori bermatu egiten dela.
Gero, zuk esan duzuna Batzar Orokorrak mantentzearen zera, ba organo bezala atzera pauso bat
izango litzateke. Orain arte eta hori badakizue ze historia hor dago 35 urtean noiz bildu dan batzorde
hori 1980an eta 1981ean bildu zen eta orduan orain arte arazoak besterik ez digu ekarri. Errealitateak
esan digu oso gatza dela hainbeste kide dituen organo bat biltzea ez dela batere eraginkorra, eta esan
dut ez noiz bildu zan lehenengo aldiz 1980an eta 1981ean eta horren ondorio izan da
Mankomunitatearen aurrekontu eta kontu orokorraren onespen erabat guztiak erabat deus ez izatea.
Gainera kontua izan behar da garrantzia handiko erabakitarako estatutuen aldaketa behar dutenak
legeak berak aurreikusten dituela gehiengo absolutuz hartutako udalen erabakia orduan gu eztabaida
hori bermatzen dugu ze hoin Plenoetan onartu beharko dugu gehiengoaz eta hemen gauz
ordezkatuta denok alderdi guztiok baina aukera lehen esan dudan bezala aukera eduki zenuten hitz
egiteko eta akordioetara heltzeko.

MARIA UBARRECHENA (EAJ-PNV): Azkenez, gu estatutuen aldaketen kontra ez gaude, eta
ulertzen dugu 35 urteetan indarrean egon diren estatutu batzuk zaharrak direla eta aldatu egin behar
direla, modernizatu egiten direla edo erreflexio bat eman behar denik ez dugu esaten. Baina nola
eraman dan prozesua aurrera horrekin ez gaude ados partehartze prozesu bat izan dela ez da egia. Ze
guk alegazioak presentatu ditugu urriaren 3an eta jaso dugu erantzuna, idatziz, eta gainera denari
ezetz esan digu eta badakigu Asanblea Orokorra biltzea zaila dela, bai. Akordio politikoak batzuetan
zailak dira baina horretarako gaude hemen, boluntade politikoa jarri behar dugu akordioa batera
iristeko, hori da gure lana, ba nola ez garen iritsi behar akordio batetara kendu egiten dugu. Hombre,
guk ikusten dugu politikak horrela ez duela funtzionatzen eta badaude beste asanblea orokor batzuk
adibidez, Debabarrenekoak eta funtzionatzen du ondo. Orduan zergatik hemengoak ezin du ondo
funztionatu? ba hor daukagu, hor daukagu erronka bat.
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Gure eskakizuna argia da, gu estatutuaren aldaketaren aurka ez gaude baina eskatzen duguna da
hurrengo legealdirako uztea eta benetan prozesu partehartzaile bat izatea alderdi politikoen guztien
artekoa.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Zuek gobernuan egon zinetenean aukera izan
zenuten eta ahalegina egin zenuten eta ez zinuen lortu aldaketak egitea.

MARIA UBARRECHENA (EAJ-PNV): Baina orain beste pertsona batzuk gaude gobernuan,
baina agian orain lortzen dugu akordioa. Orain beste legealdi baten gaude.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Gu behartuta gauz hau betetzera eta
behartuta gaudenez legealdi bukatu baino lehen onartu egiten dugu, aldatu egiten dugu.

FRANCISCO GARCIA RAYA (PSE-EE): Redundar un poco en lo dicho antes. Efectivamente,
nosotros tampoco estamos en contra de que se modifiquen los estatutos y tampoco estamos en
contra de que se cumpla la ley, faltaría más. Lo que no parece de recibo es que cuando se está
terminando la legislatura, habiendo tenido casi 4 años de legislatura, ahora deprisa y corriendo se
quiera aprobar la modificación de los estatutos cuando hemos tenido prácticamente 4 años para
hacerlo. No sabemos que hay detrás de estas prisas para querer aprobar los estatutos ahora deprisa y
corriendo. Yo estoy en que efectivamente vamos a dejarlo sobre la mesa. Hay una petición, la
votaremos supongo de que se quede sobre la mesa, y que la nueva legislatura los nuevos miembros
de la corporación, con tranquilidad y ya teniendo el antecedente que tenemos ahora, pues lo cojan
con cariño, con consenso y lleguen a un acuerdo que es lo que nosotros vamos a impulsar. Pero
mira, es que esta Asamblea que es tan difícil de reunir y tal pues como todas, como los Plenos de
Juntas, como los Plenos del Parlamento, como las comisiones exactamente igual o es más difícil o
más fácil reunir el Pleno de Juntas o el Pleno del Parlamento. Exactamente igual.
Son mucha gente, evidentemente. Puede que cuando haya una convocatoria de un Pleno comarcal
no estén todos, vale. En los estatutos se recoge el porcentaje para que sea válido, para que esa
Asamblea sea válida. Es decir, todo esto son puras excusas. Esto se podía haber hecho,
evidentemente que el Tribunal de Cuentas está pidiendo, pero no lo ha pedido en esta legislatura, es
que esto se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo la modificación de los estatutos.
UDAL PLENOA 2015/02/23

8

Por eso decía y una modificación que ustedes cualquiera de los dos grupos la podían haber hecho
tranquilamente pero miren aquí ahora para decir no es que se ha contado con todo el mundo y tal de
verdad como se podría haber contado con todo el mundo y como se podía haber negociado todo
esto? Pues el Ayuntamiento éste, cuando se constituyó tenía que nombrar a representantes de este
ayuntamiento en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad , y ustedes se negaron a que hubiera
ningún representante más que ustedes en la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, para que para
hacer este tipo de trapicheos, para que los demás no podamos estar ahí. Para estas cosas.
Entonces yo insisto, vamos a dejarlo sobre la mesa, apoyando la propuesta del PNV, vamos a
dejarlo sobre la mesa y que la nueva corporación se dedique a poner en regla esto y que vuelva a
funcionar el pleno comarcal.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Bi puntualizazio Maiderri pasatu baino lehen.
Bata, azkar eta korrika ez dugu egin, azkar eta korrika legea markatzen dauen epeak eta malgutasunez
eta ze hilabete gehiago zegoen be bai abuztua be hor zegoen tartean, hori bat. Eta gero bestea
Maiderri pasatuko diot hitza eta berak erantzungo dau.

MAIDER MORRAS (BILDU): Arratsaldeon. Puntualizazio hori be, beroi, bueno hiru
puntualizazio: bat legea bete behar denean bete egin behar da eta asunto honetan aldaketak egin
ditugu. Eskatzen ari zarie zergatik ez genuen aldatu, zergatik ez diren aldatu eta aldatuak izan dira,
tratatuak izan dira, hau ez da izan azken orduko gauza bat eta gutxiago rapitxeo bat, eta ikusten dan
bezala iaztik lan egiten ari gara gai honen inguruan.
Zuri bai pasau jatzu eta esan jatzu eta zuk esan duzu Maria zuek proposamenak egin dituzuela ez
dienak onartu, baina hor ia partehartze bat ikusten da, hau da, Alkateak bere momentuan hitz egin
dau zuekin jakiteko zeintzuk diren zuen eskaerak eta nahiz eta zuen eskaerak, konkretuki zuenak ez
dakit, baina bai alderdi sozialistarenak bere osotasunean ez hartu oso kontuan izan ditugu zeintzuk
diren euren eskaerak eta horregatik zauze boto gabe baina bai errepresentazioaz eta ez dut ulertzen
zergatik dan beharrezkoa hurrengo legislaturara gai hau pasatzea danean gai bat landu izan dela iaz
eta gauzak hartzen dienean eta lanak hartzen dienean bukatu egin behar dira dagokion momentuan
eta ez legisltura bati edo besteari begira, hau aspaldi lantzen ari garen gai bat da, beste gauza bata da
ez bajatzue gustetan edo ez baina efektibamente zuk esan duzu gure proposamenak egin ditugu ba
hor partehartze bat dago.
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MARIA UBARRECHENA (EAJ-PNV): Ez dut luzatuko gehiago, ze bestela hemen egongo gara
arratsalde guztia. Baina partehartzea baldin bada alegazioak egin eta alegazio horrei ezetz bat
eskutitzez jasotzea, hori baldin bada zuen eredu partehartzailea, ba horrekin gelditzen naiz ni.

MAIDER MORRAS (BILDU): Nik ez dut esan eredu partehartzailea danik, nik esan dut zuei
eman jatzuela hitz dagokizuena esateko eta hori da partehartze modu bat, beste asko dazen bezala
orain ez terjibersau nire hitzak eta esan eredu partehartzailea dela hori. Ze nik hori ez dut esan eta
badakitzu oso ondo ezetz eta gure legislturan eredu partehartzaile edo partehartzeko modu asko
egon dira.

MARIA UBARRECHENA (EAJ-PNV): Ba horregatik. Ba erabili eredu partehartzaile bat beste
gauza batzuetan egin den bezala honekin ere egiteko baina ezidazu esan mesedez alegazio batzuk
presentatzea hori partehartzea dela. Hori da la ultima oportunidad esaten dana alegazio batzuk
presentau pues porke es lo ultimo que te queda. Ez dut gehiago azkenean garbi gelditu da zein dan
zuen iritzia eta garbi gelditu da guk egiten dugun eskakizuna ez duzuela onartuko ba ia esta.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Maria, onartu baino lehen, uztailean
bukaeran, onartu baino lehen 10 egun lehenago egon nitzan Juan Karlosekin eta Pacorekin eta
planteatu neban zirriborroa, eta ez dut jaso dei bat be ez, dei bat be ez, eta bai alegazio batzuk baina
erantzun die eta hor danetik dago. Eta hori mantentzen duzue, hor planteatuko gauza guztiak?
sartutako idatzian alegazioetan?.Ze hor gauza bat da zuek esaten duzuen batzorde hau alde batetik
dago batzorde orokorra eta beste bat da eskualde biltzarra eta eskualde biltzarrari buruz ez duzue
esaten ezebez, edo nahastu egiten duzue eskualde biltzarra eta batzorde orokor hori. Galdera da.
Bi gauza daoz,eh. Esaten dot hor alegazio batzuk egiten die, baina nik esaten dut partehartzearena
nik jartzen banaiz oposizioarekin eta planteatzen badut hitz egiteko prest gauzela eta akordioetara
heltzeko prest gauzela, non dago planteamendu horrei erantzuna? Ez dut ikusi bai iksui dut idatzi bat
eskualde mailan sartu dana. Baina nik uste dut harremana ona daukagula eta konfiantza guztiakin
hitz egiteko modukoa dela eta hori ez duzue egin.
JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Inazio, zuk neri hori esan ziñuanian, lehenengoko
galdera izan zan uztailean bukaeran opor aurretik
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INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): 10 egun lehenago.

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Eta zuek ia onartuta zeukazuen ia Mankomunitatean,
onartuta, bai onartuta eta ia boletin ofizialean ia sartzeko.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Begiratu noiz onartu zan. 10 egun onartu
baino lehen.

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Uztailaren 17an onartu zan Mankomunitatean, eta
zuk horren ostean esan zenuen onartu zenuela eta ia

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Ez esan gezurrik.

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Gezurrik ez, eske beti gabitz esaten Juan Karlosi esan
jaten, eta besteari esan jaten, ….

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria):Onartu eta gero ez, onartu baino lehen

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Orduan be esan zenuten Foru Aldundiko arauan
eskatzen zauela Asanblea Generala aprobatzeko Asanblea Generala behar zela, eta gero bestela “un
organo de gobierno colegiado” erderaz esaten dena, aukera hori baina lehenengo aurreko legeladi
hau eta ondiokan dabilela zerian balio dauenak, oingo zerak dauka Asanblea Orokorra eta halako
aldatasun bat egiteko lehenengo kontau biko zan oiongo arauak zelan dauen, oingo estatutuak ze
aginketan dauen eta pauso hori ez duzue eman. Pausu hori aprobatzeko zera Asanblea Orokorra ez
duzue ezebe ez duzue jarri.
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INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Orduan ze esaten duzu legea ez dugula
betetzen?

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Legea bai, baina hartu duzue ate txikia, hartu duzue
organo kolegiala, hartu beharrean bestea “aprobacion por la asamblea general”. .Eta bai aukera
ematen dau “organo de gobierno colegiado” halako aldaketa handia egin danakin ze gutxiago
asamblea bat orokor bat egin eta gainera oingo legeak hala aginketan daue. Hori da

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Udaletxe guztietan Plenoan dauz ordezkatuta
alderdi guztiak, orduan hor erabakitzen da eta hori da soberanoa, organo soberano bat, orduan
guztiz legala da eta bete dugu legea markatzen duena

JUAN KARLOS GARITANO (EAJ-PNV): Legala bai, baina gehiengoa daukazuela eta legala be
bai, gehiengoa daukazuelako, baina estatutu honek ez diez orokorrez danonak, estatutu honek diez
Bildunak, eta hala izango dira estatutuak Bildun estatutuak atzenean hala geratzen da eta hori ez da
hasiera on bat, halako zerakin.

FRANCISCO GARCIA RAYA (PSE-EE): Dos cosas: Una, efectivamente hablamos. Y como he
dicho al principio del Pleno no se recoge lo que pensábamos nosotros, lo que pedíamos, pero
también he dicho que ha habido un leve avance en el sentido de que hay representación con voz
pero sin voto, que eso no es lo que revindicábamos nosotros. Eso es así, pero también es verdad lo
que está diciendo Juan Karlos. Es que yo creo y lo vamos a mirar, es que yo no sé si se puede
aprobar en un Pleno algo que unos estatutos que están aprobados en este momento aunque tengan
problemas para modificar los requiere de la Asamblea Comarcal de un Pleno, porque así se recoge
en los estatutos si no me equivoco ahora para las modificaciones. Modificar en un Pleno algo que en
esos estatutos lo que dice es que para ese tipo de cosas hay que convocar el pleno pues no sé dónde
está la legalidad.
Yo tengo mis dudas de esa legalidad y que tengo mis dudas de que si se va a aprobar aquí esto hoy
pues sea legal. Lo vamos a mirar evidentemente lo vamos a mirar.
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INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Zure eskubidea da begiratzea. Nik uste dut ia
nahiko eztabaidatu dugula eta bozkatzera pasatuko ga.
Lehenengo bozkatuko dugu EAJ-PNVk eskatu duena, hau da, Estatutuak onartzeko proposamena
gaur ez bozkatzea:
Bozketaren emaitza: EAJ-PNVren proposamena BAZTERTUA izan da.
Bertaratutakoak

19

Aldeko botuak:
Aurkako botuak:

7 EAJ-PNV (4) eta PSE-EE (3)
12 BILDU (11) eta ARALAR (1)

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Eta orain diktamena bozkatzera pasatuko
gara, Debagoieneko Mankomunitateko Estatutuak aldatzeko proposamena jasotzen duena:
Bozketaren emaitza: Diktamena ONARTUA izan da.(Ikus I. eranskina, Estatutuen Testua)
Bertaratutakoak

19

Aldeko botuak:
Aurkako botuak:

12 BILDU (11) eta ARALAR (1)
7 EAJ-PNV (4) eta PSE-EE (3)

4.- HASIERAKO ONESPENA EMATEA ARRASATEKO KIROL
KONTSEILUAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDU ARAUDIARI.

AHOLKU

Udal Plenoak, aho batez, Kirola Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen
du:
“Arrasateko udalaren kirol politikan eragina duten gaiei buruzko aholkularitza, kontsulta, informazio,
jarraipen eta eztabaidarako organo moduan eratu nahi da Arrasateko Kirol Aholku Kontseilua.
Orain arte, kirol arloko erabakiak Musakola, Iturripe eta Uarkape kirol instalakuntzak
kudeatzen zituen ARRASATEKO UDALEKO KIROL ERAKUNDE AUTONOMOAN (AUKEA)
hartzen ziren.
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Udalak parte-hartzea bultzatu nahi duenez, kirol federazioen, kirol kluben, ikastetxeen eta
unibertsitatearen, eskola kirolaren eta beste hainbat eragileren ordezkaritza ahalbideratuko duen
Kontseilua eratzea da osatu den araudiaren heburua. (ikus I eranskina)
Hori dela eta, araudia indarrean sartzeko eta jarraian Aholku Kontseilua eratu ahal izateko,
Kirola Batzordeak ontzat eman ondoren, Osoko Bilkurari helarazi behar dio.”
Hori guztia ikusita,Kirola Batzordeak hauxe proposatzen dio Udal Plenoari:
LEHENENGO.- Hasierako onespena ematea ARRASATEKO KIROL AHOLKU
KONTSEILUAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDU ARAUDIAri.(Ikus II.
eranskina)
BIGARREN.- Espedientea jendaurrean erakusgarri izango da 30 egunez, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean iragarkia argitaratzen denetik, egoki iritzitako erreklamazioak eta iradokizunak aurkez ahal
ditzaten interesatuek. Epe horretan a erreklamaziorik zein iradokizunik aurkeztu ezean, 7/1985
Legeko 49. artikuluan xedatutakoaren arabera, araudia behin betikoz onartutzat joko da, eta 7/1985
Legeko 70. 2 artikuluan xedatutakoa betetzeko, Erregelamenduaren testu osoa argitaratuko da.
Bozketaren emaitza: Diktamena ONARTUA izan da.
Bertaratutakoak

19

Aldeko botuak:

19 BILDU (11), EAJ-PNV (4), PSE-EE (3) eta ARALAR (1)

5.- COMUNICACIÓN EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
159/2014, RECAIDA EN EL PROC.ORD. 36/2013, EN RELACIÓN CON UNA MOCIÓN
APROBADA POR EL PLENO MUNICIPAL EL 29 DE MARZO DE
1996.(2013SSEC0004)
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba y eleva a la categoría de acuerdo la siguiente
propuesta de Alcaldía:
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“El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 21 de octubre de 2014, acordó, por una
parte, tomar conocimiento de la sentencia 159/2014, en virtud de la cual se declaraba la nulidad del
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Arrasate el 29 de marzo de 1996, dando así por
ejecutada la citada sentencia, y por otra, notificar el acuerdo adoptado al Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº1 de Donostia y sufragar las costas de 300 € correspondientes al procedimiento.
Con fecha 6 de noviembre de 2014, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Donostia-San Sebastián notificó a la Abogacía del Estado la diligencia de ordenación de 3 de
noviembre de 2014 por la que se dio traslado del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Arrasate de
21 de octubre comunicando la ejecución de la sentencia referida. La Abogacía del Estado, mediante
escrito de 17 de noviembre de 2014 presentado en el Juzgado manifiestó que entiendía que no basta
con tomar conocimiento de la sentencia por la cual se declara la nulidad del acuerdo de 29 de marzo
de 1996 para tener por ejecutada la sentencia, sino que debe declararse, mediante acuerdo del Pleno,
la nulidad del mismo dejándolo sin efecto.
Ahora, mediante Auto de 4 de febrero de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº1 de Donostia-San Sebastián establece que la anulación del acuerdo plenario de 29 de marzo de
1996, que ha sido asumida por el Ayuntamiento, comporta asimismo que carece de título material la
colocación en la balconada del ayuntamiento la pancarta relativa al regreso de los presos al País
Vasco. En consecuencia, el citado Auto dispone que no ha lugar a declarar cumplida la sentencia
159/2014, de 20 de junio, requiriendo al Ayuntamiento para adoptar las medidas oportunas para
llevar a efecto lo anterior, en el plazo de 10 días.
El Auto referido no se pronuncia sobre la alegación de la Abogacía del Estado en lo
referente a que la ejecución de la sentencia conlleve que el Pleno del Ayuntamiento de Arrasate
declare expresamente la nulidad del acuerdo de 29 de marzo de 1996, sino que dispone que procede
la retirada de la pancarta. A ese respecto, debe hacerse constar que la colocación de una pancarta en
la fachada de la casa consistorial ha sido objeto de otro procedimiento contencioso-administrativo,
en concreto, el procedimiento ordinario 251/2012, que se ha seguido en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº3 de Donostia-San Sebastián, habiendo recaído el Auto 244/2014,
que ya ha sido ejecutado por este Ayuntamiento con fecha 27 de enero de 2015, y que ha consistido
precisamente en la retirada de dicha pancarta.
Visto todo lo anteriormente expuesto, y a propuesta de la Alcaldía, el Ayuntamiento Pleno,
por unanimidad, acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Declarar que se da por ejecutada la sentencia 159/2014 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 al haberse dado cumplimiento al Auto de 4 de febrero de 2015 del
Juzgado referido, toda vez que con fecha 27 de enero de 2015 por parte del personal de este
Ayuntamiento se procedió a la retirada de la pancarta de la fachada de la casa consistorial.
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Donostia-San Sebastián.”

6.- AGERRALDI DEKRETUA BERRESTEA, VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.”-K
TARTEJARRITAKO
771/2014
ZK-KO
ADMINISTRAZIO
AUZIGAIETAKO
ERREKURTSOAN; ERREKURRITZEN DEN EGINTZA DA “PROIEKTUAK IDATZI
ETA URBANIZAZIO OBRAK EXEKUTATZEKO UDAL ORDENANTZA” ONARTZEN
DUEN 2014KO UZTAILAREN 22KO UDAL PLENOAREN AKORDIOA.
(2015HJKA0001)
Udal Plenoak, aho batez, Hirigintza Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen
du:
“Udalbatzarrak 2014ko uztailaren 22an erabaki zuen “PROIEKTUAK IDATZI ETA
URBANIZAZIO OBRAK EXEKUTATZEKO UDAL ORDENANTZA”ren hasiera batean
onartzea. Onarpen hori behin betikotzat jo zen, dagokion jende aurreko erakustaldian ez zelako
erreklamaziorik ezta iradokizunik ere aurkeztu.
Ordenantzaren onarpen horren aurka “VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.” enpresak 771/2014
zk.ko administrazio auzigaietako errekurtsoa jarri du.
Hori horrela, 2015eko otsailaren 2an, Alkateak premiazko dekretua eman du, jarraian
jasotako edukia duena:
“Visto el recurso contencioso administrativo nº 771/2014, interpuesto por VODAFONE ESPAÑA S.A.U.,
contra acuerdo de Pleno de 22 de julio de 2014 por el que se aprobó inicialmente la “Ordenanza Municipal de
redacción de proyectos y ejecución de obras de urbanización”, aprobación que luego se elevó a definitiva por no
haber sido presentadas alegaciones en el periodo de exposición pública correspondiente.
RESULTANDO que esta Corporación tiene la obligación de ejercitar las acciones legales necesarias en
defensa de sus bienes y derechos.
RESULTANDO que corresponde al Pleno el ejercicio de acciones judiciales y administrativas en materias
de su competencia.
RESULTANDO que, no obstante lo anterior, en caso de urgencia corresponde a la Alcaldía el ejercicio de
acciones judiciales y administrativas en materias de competencia del Pleno, dando cuenta al mismo en la primera
sesión que se celebre para su ratificación.
RESULTANDO que además del demandante y de la Administración demandada, no consta, en el
correspondiente expediente administrativo, la existencia de ningún otro interesado.
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CONSIDERANDO que a tenor de lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la reclamación de remisión del expediente administrativo referente a
dicho recurso, en el plazo de VEINTE DÍAS, efectuada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, sirve de emplazamiento en forma al Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que el Ayuntamiento no tiene conocimiento de la existencia de otros recursos
contencioso-administrativos en relación con el presente.
CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 22,1,c) y 21,1,k) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Esta Alcaldía-Presidencia, RESUELVE:
PRIMERO: Comparecer en el recurso contencioso administrativo que con el nº 771/2014 e interpuesto por
VODAFONE ESPAÑA S.A.U. se sigue ante Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, remitiendo, en consecuencia, el expediente administrativo al mismo.
SEGUNDO: Encomendar la defensa de los intereses de este Ayuntamiento en el recurso contencioso
administrativo de referencia a los abogados de la asesoría jurídica “EKAIN” Juan Landa Mendibe y Luis Urkiza
Ugarte.
Y la representación a los Procuradores Dª Mª luisa Linares Farias de Donostia, D. Alberto Arenaza Artabe de
Bilbao y D. Enrique de Antonio Viscor de Madrid.
TERCERO: Dar cuenta al próximo Pleno de la Corporación del contenido del presente Decreto a fin de
proceder a su ratificación.”

Aurrekoa ikusirik, Hirigintza batzordeak hauxe proposatu dio Udalbatzarrari:
- “VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.” enpresak jarritako 771/2014 zk.ko administrazio auzigaietako
errekurtsoan Udalaren agerraldia erabakitzen duen 2015eko otsailaren 2ko Alkatearen premiazko
dekretua berrestea.”
Bozketaren emaitza: Diktamena ONARTUA izan da.
Bertaratutakoak

19

Aldeko botuak:

19 BILDU (11), EAJ-PNV (4), PSE-EE (3) eta ARALAR (1)
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7.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA
EVITAR
UNA
CRISIS
ECONÓMICA
EN
EL
TRATAMIENTO
DE
RESIDUOS.(2015SMOZ0004)
El Secretario da lectura a la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal PSE-EE:
“GHK decidió demandar al banco Santander, a La Caixa y la consultora Price-Waterhouse por
los contratos de cobertura de los créditos para ejecutar la planta de Zubieta. Sin embargo, los
tribunales han desestimado la demanda interpuesta por el consorcios por el contrato de
cobertura, al entender que los contratos formalizados eran idóneos y se convirtieron en
“especulativos” cuando al Gobierno Foral de EH Bildu y GHK, decidieron no construir la planta
de tratamiento de residuos.
Una vez más, como viene siendo costumbre en esta legislatura, la temeraria gestión en el seno
de GHK, que ignoro las advertencias de los técnicos, sumada al desprecio que por el interés
público manifiesta la coalición Bildu obsesionada políticamente en ir contra la planificación
aprobada la pasada legislatura en el marco del PIGRUG, tendrá una consecuencia
económica directa en las mancomunidades y los municipios de Gipuzkoa.
Las diferentes mancomunidades que conforman GHK deberán abonar en torno a más de
medio millón de euros mensuales, hasta un total de 68 millones euros, que saldrá de los bolsillos
de los guipuzcoanos y guipuzcoanas que deberán pagar por unas infraestructuras que Bildu ha
decidido no construir.
En concreto la Mancomunidad de Debagoiena, de la que forma parte nuestro Municipio,
deberá abonar 4.080.000€, más de 4 millones de euros y ello repercutirá en los bolsillos de toda
la ciudadanía.
Además, continuar abonando en torno a 500.000 euros mensuales por una infraestructura que
no va a construir, el Consorcio de Residuos ha tenido que pagar por otros conceptos 13.2
millones de euros a las empresas encargadas de la construcción de la incineradora por enterrar
este proyecto, ya que a los 8.2 millones en concepto de indemnización hay que sumar otros
cinco millones por los trabajos ya realizados y que BIldu ha pactado con las constructoras.
Además se han abonado más de 2.8 millones de euros en concepto de pagos por trabajos
realizados.
Las decisiones que están adoptando GHK y la Diputación Foral, gobernados por BILDU, están
condenando a GIPUZKOA a un desastre medioambiental y financiero en el que no hay más
alternativa que pagar indemnizaciones y créditos por unas infraestructuras que no se van a
construir, mientras los municipios y mancomunidades del territorio siguen sin tener una
alternativa al PIGRUG y al Documento de Progreso 2008-2016, una planificación aprobada la
pasada legislatura por las Juntas Generales y relegando, sine die, una solución medioambiental
y económicamente viable para el tratamiento integral de los residuos en Gipuzkoa. Paso en su
momento con la planta de revaporización energética y ahora con la cobertura de los créditos.
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Es por todo ello que el grupo municipal socialista presenta para su aprobación por el pleno
municipal, la siguiente
MOCION
1. El Ayuntamiento Pleno manifiesta su acuerdo con la planificación en torno al
tratamiento integral de los residuos contenida en el PIGRUG y en el Documento de
progreso 2008-2016, aprobados por la mayoría de las Juntas Generales de GIPUZKOA.
2. El Ayuntamiento Pleno acuerda requerir a la presidencia de GHK para que reconduzca
la situación en torno al tratamiento de los residuos en Gipuzkoa y a que se avenga a
respetar las mayorías establecidas en las Juntas Generales y en GHK para evitar que se
sume a la crisis ambiental que vive Gipuzkoa, una crisis financiera de graves
consecuencias.”

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Interbentziorik? Bai, Paco …

FRANCISCO GARCIA RAYA (PSE-EE): Vamos a ver, yo creo que la moción explica
perfectamente que es lo que está ocurriendo en el territorio de Gipuzkoa, y además lo cifra no? Esto
es una aberración, una forma de no saber gestionar, una forma de imponer a los ciudadanos el
capricho de la Diputación y de los gobiernos de Bildu. Un derroche económico en los tiempos que
estamos, que como decía antes, por la aberración y por la incapacidad que ha demostrado el
gobierno de Bildu en la Diputación avoca a un colapso en los tratamiento de residuos y además
avoca a la ruina económica de la Diputación de Gipuzkoa. Porque estamos hablando de muchos
millones de euros. Estamos hablando de más de 68 millones de euros, ¿porque? Por no hacer
absolutamente nada, es decir, los guipuzcoanos están en pagando en concreto la Mancomunidad del
Alto Deba alrededor de 500.000 euros mensuales por no hacer absolutamente nada. ¿Porque?
Porque Bildu se ha empecinado en que no se hace la incineradora, porque se ha empecinado en que
algo democráticamente aprobado en Juntas como es el PIGRug y el documento de progreso pues no
se ejecuta. Y aquí una vez más hablamos de participación ciudadana, hablamos de derechos,
hablamos, pero aquí los derechos son los que impone Bildu, no hay participación, no hay más que ir
a cualquiera de los pueblos alrededor de la comarca que es lo que opinan con lo imposición del
puerta a puerta , con la imposición del puerta a puerta que es lo que está pasando en Pasajes, donde
están todas esas firmas que se han recogido en los distintos municipios mayoritarios a los voto que
tenía la coalición en esos ayuntamientos sin embargo no se les atiende., se le impone.
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Bueno esto es el caos, y esto es la demostración de que políticas lleva a cabo Bildu en la Diputación
y en los distintos ayuntamientos, la ley del embudo y la imposición esto es lo que está ocurriendo y
es intolerable que los arrasatearras y el resto de los vecinos de Debagoiena tengan que pagar 500.000
euros mensuales por no hacer absolutamente nada. Por no tratar algo, un problema que lo tenemos
ahí y que son ustedes incapaces de resolver.

MAIDER MORRAS (BILDU): Arratsaldeon. Nik eman got azalpena, baina bueno, lehenengo
gauza esan biotena da 500.000 euro horrek ordaintzen ditugula oin, baina 500.000 euro horrek
bestalde be bai beste gauza bat egin bazan be bai eta zuen plana aurrera joango zan be ordaindu egin
behar ziela. Horrek guk ez ditugu sinatu, zuek sinatu dituzue, baina itxoin apurtxo bat.
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak eta hori holaxe da bai gaur egungo Banesto, Caixa eta
Pricewaterhouse asesoritzaren kontrako demanda jarri zuen epaitegietan koberturako kontratu
espekulatzaile batzuk hain ezagunak diren SWAP direla eta gipuzkoar gizarteak ba milaka euro
ordaintzen dituelako hilero eta hori holaxe. Ezer ez duenean swap honek babesten.
Aurreko legegintzaldia amaitzear zegoela, eta hau bai korrika eta presaka, eta datuak eta sinadurak
horrela jartzen dute eta gure partehartze gabe, orduan gauzelako gauzen egoeran gure partehartzerik
gabe, gero ikusi zan gainera guk gehiengoa edukita eta zuek jakinaren gainean posible zela guk
gehiengoa edukitzea. Partehartzea zero orduan. Orduan Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko
ordezkariak ziren EAJ eta PSEko arduradunak ziren Carlos Ormazabal eta Denis Itxaso jaunak
errauste planta egiteko finantziazioa sinatu zuten.
Banco Europeo de Inversionesek eman behar zuen maileguarekiko baldintza bat jarri zuten, iltzuli
gabeko eta erabilitako diruaren gaineko kobertura kontratu bat sinatzea banka komertzialarekin.
Legealdia amaitzear zegoenez Caixa eta Banestoren baldintzak onartu behar ziren, bai hala bai
finantziazioa ere lotuta uzteko errauste plantaren proiektua bai hala bai lotuta utzi behar zelako.
Baldintza izan zan mailegua erabiliz edo ez erabiliz … hauek ordaindu behar zirela bai edo bai,
erabili edo ez erabili diru hau da ordaintzen ari garena baina ez guk sinatu genuelako hori. Baizik eta
beste batzuk. Mailegua erabiltzen baldin bada banketxeek irabazten dituzten interesez gain beste
horrenbeste irabaziko zuten kobertura kontratu honen bitartez.
Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko arduradun politko eta teknikoak, ordea, jakitun ziren
diseinatzen ari ziren errauste planta gain dimentsionatuta zegoela, eta hau epaitegiak horrela onartu
du. Errauste planta hori eginez gero arazo bat izango genukeen gipuzkoar guztiok hondakin
nahikorik ez dugulako sortzen planta hau edo errauste planta elikatzeko.
Gaur egun, alderdi politiko guztietako ordezkariak onartzen dute errauste planta bat egitekotan gaur
egungo errealitatera egokitu beharko litzatekeela, onartuz gain dimentsionatuta zegoela.
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Bilduk gehiengo osoa duen Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak eta hondakinen kontsortzioak,
ez barkatu GHK eta hondakinen kontsortzioak errauste plantaren proiektua bertan behera utzi izan
ez balute, gaur egun hondakinak kanpotik ekarri beharko lirateke errauste plantan erretzeko eta
errauste planta izugarri hori elikatzeko. Bestetik suapak ordaintzeaz gain erabilitako mailegua eta
interesak ere ordaindu beharko genituzke errealitatean suposatzen duena zera da, udalek gaur egun
ordaintzen duten tarifa gutxienez bikoiztu egingo litzateke.
Gaur egun Gipuzkoako hondakinei irtenbidea emateko proiektua martxan dago eta atzeratzen duen
bakarra Eusko Jaurlaritzaren ingurumen sailaren erabakia izan da, birziklatzearen aldeko apustua
irmoa zigortzen duelako hauteskundeei begira, ebidentemente, eta alderdiko interesak lehenetsiz.
Zubietan zergatik hori da egin dana asuntu honetan birziklapenari begiratu beharrean alderdietako
interesak begiratu.
Zubietan eginaz moden tratamendu mekaniko, biologikoak azpiegitura sare guztiak eta suapak danak
batera 250 milio euroko aurrekontua daukate. Aurreko legegintzaldian egin zen proiektuaren kostua
500 milio eurokoa da. Bistan da bata eta bestearen aldea zien dan bikoitza gaur egun bizi dugun
egoera ekonomikoak zerbait erakutsi baldin badigi da diru publikoaren erabilera zuhurra
ezinbestekoa dela eta batez ere makroproeiktu hauetan.
Zuek sinatu dituzuenak honetaz aparte beste batzuk, diru publikoaren erabilera justua eta arrazionala
egin behar da eta ezin dugu azpiegitura faraoniko jasangaitz eta ekonomikoki bideragarriak ez diren
batekin etorkizuna hipotekatu guzti hau ikusirik eta PIGRUGa dioen helburuetara heltzeko, hau da,
2016an %60ko birziklatze tasetara heltzeko guztiok eman behar ditugu urrats sendoak eta danok
batera. Alderdikeriak alde batera utzirik ados gauden % 80eko azpiegiturei hitz egin eta kontsensoak
lortuz adostasunen bidetik eta kudeaketaren eremutik helduko dira soluzioak eta ez beste modu
baten.
Ingurumenarekin eta etorkizunarekin jasangarrika diren azpiegiturak egin behar ditugu beti diru
publikoa erabiliz zentzuaz eta ganoraz.

MARIA UBARRECHENA (EAJ-PNV): Gu ez goaz hemen esan diren datu guztiak
errepikatzera, ze aspertu egingo gera, eta gainera buruz badakizkigu denok ezta? Baina bueno, argi
dago sozialistak aurkezten duten mozioaren alde gaudela, hor esan diren zifra guztiekin guztiz ados
gaude, baina bai gustatuko litzaiguke gauza batzuk erremarkatzea bat Batzar Nagusietan onartu zen
gauza bati Bilduk uko egin diola, eta kasurik ez diola egin, bigarrena sententzia bat egon dela eta,
sententziak argi utzi duela indarrean zegoen plana bideragarria zela teknikoki ,ondo zegoela, eta
lizitazio guztiak ondo zeudela.
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Beraz hori ez dugu esaten, ez du hori sozialistak esaten, hori sententzia batek esaten du. Eta beste
alde batetikm Bilduren planak hiru puntu zeuzkan bat zan epeleko konpostaje planta lehenengo
harria ipini zen eta bigarren harriaren zain gaude ze bigarren harria ez dakigu non dagoen, TM planta
bat zubietan hori ere geldituta dago eta zabortegia inerteen zabortegia zestoan hori eusko
jaurlaritzara be remititu gabe dago autorizazio bat eskatzen.
Beraz, ikusten duguna da lau urte eta gero gestioa izan dala oso ezkorra ez da ezer egin lau urteetan
arazo larri batekin gaude eta arazoak EH-Bilduk sortu duela.

FRANCISCO GARCIA RAYA (PSE-EE): Efectivamente hay un proyecto que tendría un
sobrecosto, un costo, como ustedes quieran llamar, de alrededor de 500 millones, que podía estar
sobredimensionado pero que evidentemente todo aquello que empieza en un proyecto se puede
modificar, y si esta sobre dimensionado, pues la dimensiones se pueden acortar verdad, se puede
llegar a un arreglo, se puede llegar a un acuerdo y se puede negociar si la planta grande, pequeña,
mediana o que se puede hacer. Naturalmente, pero para eso hay que querer para eso, hay que querer
hacerlo y aquí lo primero que ha pasado es no querer hacerlo, no querer hacerlo entonces. No es que
estaba superdimensionado, no oiga, es que no lo queremos hacer y como no lo queremos hacer
pues bueno vamos a buscar trabas: una es que está sobredimensionado, decir, habría que pagar 500
millones, 500 o 100 o 200 o no sabemos cuánto si lo habríamos negociado hasta cuanto pero saben
para que había que pagar para poner una planta y para que eliminemos basuras y para producir
energía porque para eso estaba pensado para producir energía. Por lo tanto, si, cuidando por el
medio ambiente pero aquí lo que estamos haciendo es pagar sin hacer nada porque? Por incapaces,
por incapacidad no técnica porque los técnicos sobradamente han dicho que el proyecto es viable
como se decía por parte del PNV, no lo ha dicho el PNV, ni el Partido Socialista, hay informes
técnicos en el que el proyecto era viable pero a ustedes les da igual. Ustedes llegaron y dijeron que lo
iban a parar y lo han parado. Pero además de lo que han parado no han puesto ningún medio para
remediarlo ninguno. Si el puerta a puerta impuesto en algunos pueblos efectivamente pero que ahora
no saben qué hacer con esa basura. Y que la estamos exportando a no sé dónde ya se están negando.
Y claro, es que ustedes han ido a los tribunales y también han perdido en los tribunales. No es una
cuestión de partidos políticos, es que los tribunales le han cascado ustedes y les han dicho que no
tenían razón cuando han ido contra los bancos y cuando ha ido contra una consultora y les han
cascado, y les da igual, y de esos resultados de ir a los tribunales es el desastre económico que
estamos narrando aquí. Claro que si porque ustedes lo han paralizado y además como lo han
paralizado es que hay que pagar los intereses y hay que pagar todo aquello que había comprometido.
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Claro que lo había comprometido, claro que lo había comprometido en las Juntas anteriores
nosotros, yo personalmente, entonces era representante de las Juntas Generales y me siento muy
orgulloso de haber aprobado el PIGRUG, muy orgulloso como miembro que era entonces de las
Juntas Generales y algunos otros que no recuerdo si estaban o no votaron su opción el sí o no, pero
votaron entonces y yo entonces tomaba parte de aquellas Juntas Generales, y como digo, lo único
que hizo la Diputación en aquel momento es cumplir un mandato democrático de las Juntas
Generales, cumplir un mandato democrático de las Juntas Generales, las Juntas Generales habían
demandado que se pusieran en marcha el PIGRuG y saben lo que ustedes han hecho cuando han
llegado a las Juntas Generales y a la Diputación? no cumplir un mandato democrático, es decir,
imponer su criterio eso es lo que está pasando con el desastre de las basuras imponer su criterio y
seguramente les están creando muchos puestos de trabajo con los postes que estamos poniendo, con
los pinchos, con los cubos y seguramente, no lo sé cuántos, pero seguro que se están crenado
puestos de trabajo para eso y también con la incineradora y también íbamos a producir energía. Pero
no, ustedes como he dicho antes una aberración no son capaces de negociar con nadie quieren
imponer y como su política siempre ha sido esa, con los tics de antes siguen ustedes imponiendo y
no se va hacer.
La consecuencia cientos de millones de euros que los guipuzcoanos estamos pagando sin ningún
resultado, sin ninguno porque estamos igual que hace cuatro años igual.

IOSU PEREDA (BILDU): Arratsaldeon. Harro zazela komentau duzu PIGRUG onarpen
horretan parte hartu zendulako zuk Junta Generaletan garai hartan. Ni harro nau kontsortzioan parte
hartu dutelako eta inzineradora hau geratzea lortu dugulako. Oso harro, uste dut lau urte hauetan
egin dutenaren ez dutela uzten beste ezer hain harro egotekoa. Eta gero likidetako gai hau, ze hemen
egon geinke bihar arte komentatzea zuk erabilitzako hitzak ez dut erderaz sekula egin Pleno honetan
baina ointxe erabili behar ditut zure hitzak uste dutelako oso aproposak diela. Estatutuen gaian zuk
esandako esaldia “Contar con todo el mundo y dejarnos de trapicheos” horixe falta izan jatzuen .

FRANCISCO GARCIA RAYA (PSE-EE): Decía que eso es lo que tenéis que hacer, contar con
todo el mundo, y no seguir con los trapicheos. La democracia es eso, participar, no que haya una
mayoría 4000 y pico ciudadanos en Arrasate firmaron en contra del puerta a puerta, y ustedes
seguían erre que erre y lo mismo ha ocurrido en Aretxabaleta, y en Bergara y en otros municipios
que han firmado en contra del puerta a puerta y ustedes que han hecho, trapichear e imponer, nada
de participación ciudadana.
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INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Bukatzeko eztabaida, esan badakizuenez
hondakinekin arazo potente bat dagoela. Nik uste dut danok gauzela ados horrekin, eta ondo dago
gatazka hau mahai gainean jartzea eta gura izatea eztabaida hau sortzea baina nik uste dut hemen
inportantea dana da Arrasaten kapaz izan garela akordio batera heltzeko. Eta orduan akordio
horretan garbi esaten da helburu batzuetara heldu behar garela %70era. Konbitea egiten dut
herritarrei eta bereziki Alderdi Sozialistari gauzak ondo egiteko aukera izango du berak sinisten
dauen sisteman eta sistema horrekin froga egiteko eta markatu dugun helburuetara heltzeko.
Ointxe jarriko dugu martxan, martxoan jarriko dugu martxan, orduan aukera daukazue eta Bozketara
pasatuko gara orain
Bozketaren emaitza: MOZIOA, udal talde sozialistak aurkeztutakoa, BAZTERTUA izan da.
Bertaratutakoak
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Aldeko botuak:
Aurkako botuak:

7 EAJ-PNV (4) eta PSE-EE (3)
12 BILDU (11) eta ARALAR (1)

8.-ALKATETZAK EMANDAKO EBAZPENEN BERRI HARTZEA, PLENOAREN
AZKEN BILKURATIK GAURDAINO ARTEKOAK
Udal Plenoak Alkateak emandako dekretuen berri hartu du, Plenoaren azken bilkuratik gaurko bilera
honetako deialdia egin zen egunera artekoak (otsailak 20ra arte) (Ikus III. eranskina)

9.- ESKARIAK ETA GALDERAK
IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Bai nik erregua edo eskaria. Esan zan urtarrilean jarriko zela martxan
bosgarren edukiontzia, oin esan duzu martxoan jarriko dela. Erregutzen dizut mesedez jartzeko
martxoan, ze hau beste zuen inkapazidadean eta gaitasun faltaren mostra bat izan da eta herritarrak ia
pazientzia galzten hasita dauz. Eskerrik asko.
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INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Hartu dut gomendio hori, baina nik igual
esaten dotzut ba Juan Karlosekin jartzeko harremanetan, berak badauka informazioa eta
transmititzeko hondakinen mahaian hitz egiten dana.

IOSU PEREDA (BILDU): Noiz eta nola eta zergatik jarriko dan martxan, edo ez daukazue
komunikazioa zuen artean bestela.

JUAN KARLOS GARITANO(EAJ-PNV): Komunikazioa badago, baina onartu genuen akordio be,
izan zan, 2013an azaroan eta pasau dan denbora guztia hainbesteraino atzeratzea be, hori herriak hori
esaten dabil kalean hori hala. Horren ez dakit zergatik ez garen onartzen hori.

IBON ARRUPE (EAJ-PNV): Bai. ahaleginduko zarie hemen Pleno honetan herritarren ahotsa
isiltzen, baina ez duzue lortuko, nik esan duten moduan eta aktan agertuko da herritarren eskaera bat
transmititzen nabilela, eta herritarren izenean hitz egin dut Osoko Bilkura honetan, eta barkatu baina
gure komunikazioa oso ona da, baina herritarren eskaerak jarraitukot Pleno honetan adierazten, eta
azaltzen, eta herritarren erreguak alkate jaunari adierazten. Eskerrik asko.

INAZIO AZKARRAGAURIZAR (Lehendakaria): Hartu dut kexa hori Ibon, baina herritarrak
informatuta dauz. Eta zure kidea hondakinen mahaiko kideak informazio hori badauka. Orduan lasai,
martxoan jarriko dugu sistema berria eta,. Animatzen dut danoi, herritar guztiei ondo egitera gaztazka
alde batera utzi eta merezi dau eta. Konponbidean jarri behar dugu hondakinen gaia Arrasaten eta.
Bueno besterik ez badago eskerrik asko etortzeagatik eta beste bat arte.
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Eta beste gairik ez dagoenez, Udal Plenoburuak, arratsaldeko 19:05etan amaiera ematen dio
bilkurari. Eta nik Idazkariak hori guztia ziurtatzen dut akta hau jasoz.
Arrasaten, 2015eko otsailaren 23an
IDAZKARIA

LEHENDAKARIA

Iñigo Garitano Larrañaga

Inazio Azkarragaurizar Larrea
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I.ERANSKINA
DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEAREN ESTATUTUEN ZIRRIBORROA

AZKEN ZIRRIBORROA
(2015/01/29)

INDIZEA
I. Títulua .- XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua: Mankomunitatearen eraketa
2. artikulua: Deitura
3. artikulua: Egoitza
4. artikulua: Izaera juridikoa eta ahalmenak
5. artikulua: Antolaketa eta funtzionamendua
6. artikulua: Mankomunitatearen indarraldia
II. Titulua.- MANKOMUNITATEAREN XEDEA
7. artikulua: Mankomunitatearen xedea
III. Titulua.- EGITURA ORGANIKOA
8. artikulua: Egitura organikoa
I Kapitulua.- Gobernu-organoak
1. Sekzioa.- GOBERNU JUNTA
9. artikulua: Gobernu Junta
10. artikulua: Gobernu Juntako kideak izendatzea
11. artikulua: Gobernu Juntaren eraketa
12. artikulua: Gobernu Juntak bere eginkizuna uztea
13. artikulua: Gobernu Juntaren eskumenak
2. Sekzioa.- LEHENDAKARITZA
14. artikulua: Izendapena
15. artikulua: Lehendakari-kargua galtzea
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16. artikulua: Lehendakariaren eskumenak
3. Sekzioa.- LEHENDAKARIORDETZA
17. artikulua: Izendapena
18. artikulua: Kargua galtzea
19. artikulua: Eskumenak
II Kapitulua.- Gobernu-organoen funtzionamendua
20. artikulua: Ebazpenak
1. Sekzioa.- KIDE BAKARREKO ORGANOAK
21. artikulua: Kide bakarreko organoen erabakiak

2. Sekzioa.- KIDE ANITZEKO ORGANOAK
1. Azpisekzioa.- Gobernu Junta
22. artikulua: Bilkuren araubidea
23. artikulua: Deialdiak
24. artikulua: Bertaratuen quoruma
25. artikulua: Erabakiak hartzea
26 artikulua: Berdinketa
III Kapitulua.- Informazio Batzordeak
27. artikulua: Informazio Batzordeak
28. artikulua: Eskumenak
29. artikulua: Irizpenak
30. artikulua: Funtzionamendu-arauak
IV Titulua.- PERTSONALAREN ARAUBIDEA
31. artikulua: Mankomunitatearen zerbitzurako langileak
32. artikulua: Idazkaritza eta kontu-hartzailetza
V. Titulua.- ARAUBIDE EKONOMIKOA
33. artikulua: Araudi aplikagarria
34. artikulua: Baliabide ekonomikoak
35. artikulua: Udal-ekarpenak
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36. artikulua: Aurrekontu-eta kontabilitate-araubidea
VI Titulua.- MANKOMUNITATEA HANDIAGOTZEA, BANATZEA ETA DESEGITEA
37. artikulua: Beste udalerri batzuk Mankomunitatean sartzea
38. artikulua: Mankomunitatetik banatzea
39. artikulua: Mankomunitatearen desegitea
40. artikulua: Desegiteko prozedura
VII: Titulua.- ESTATUTUAK ALDATZEA
41. artikulua: Estatutuak aldatzea
XEDAPEN GEHIGARRIAK
AZKEN XEDAPENA

I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Mankomunitatearen eraketa
Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga eta Oñatiko udalerriek
BORONDATEZKO MANKOMUNITATEA osatzen dute, elkarturik, beren eskumeneko zerbitzuak kudeatu,
antolatu eta emateko; zerbitzu horiek Estatutu hauen 7. artikuluan aipatzen dira.
2. artikulua.- Deitura
Aipaturiko Toki Erakundea "DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEA" deituko da.
3. artikulua.- Egoitza
Mankomunitatearen egoitza Arrasateko Nafarroa Etorbideko 17an, dago. Bertan daude bere gobernu eta
administrazio organoak.
4. artikulua.- Izaera juridikoa eta ahalmenak
1.- Borondatezko Mankomunitate honek toki-erakundearen izaera juridikoa du, nortasun eta gaitasun
juridikoak ditu bere helburuak betetzeko, eta bere eskumenak Mankomunitatean sarturik dauden
udalerrien mugarteen lurralde-eremuan egikarituko ditu.
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2.- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Arauek Mankomunitateei ematen dizkieten ahalmen eta
prerrogatiba guztiak izango ditu Mankomunitate honek, betiere bere helburua betetzeko beharrezkoak
baldin badira.

5. artikulua.- Antolaketa eta funtzionamendua
Mankomunitatearen antolaketa eta funtzionamendua Estatutu hauetan ezarritakora egokituko dira eta,
horrelakorik ezean, apirilaren 10eko 6/2007 Foru Arauan ─Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalez gaindiko
erakundeak arautzekoan─, apirilaren 2ko 7/1985 Legean ─Toki Jaurbidearen oinarriak arautzekoan─ eta
toki-erakundeei aplikatzekoak diren gainerako lege eta arauzko xedapenetan araututakora,
lehendakariari alkateari dagokion araudia aplikatuz eta Gobernu Juntari Osoko Bilkurari dagokiona.
.
6. artikulua.- Mankomunitatearen indarraldia
Mankomunitatearen iraupen-epe edo indarraldia mugagabea izango da, betiere desegin daitekeelarik
Estatutu hauetan ezarritako arrazoiengatik eta prozedurari jarraituz.

II. TITULUA
MANKOMUNITATEAREN XEDEA

7. artikulua.- Mankomunitatearen xedea
Mankomunitate honen azken helburua da bera osatzen duten udalerrien toki-garapena eta herritarren
ongizatea. Horretarako, Mankomunitate honen xedeak dira udalen eskumenekoak diren eta ondoren
zerrendatuko diren zerbitzuak eta programak, era esklusiboan edo partekatuta, eman eta kudeatzea:
1.

Hondakinak kudeatzea

Indarrean dagoen legezko definizioaren arabera, etxeko hondakinak bildu, garraiatu
eta tratatzeko zerbitzuak, baita ere merkataritzako hondakin ez-arriskutsuak eta
industrietan sorturiko etxeko hondakinak, Garbiguneak kudeatzea barne.

Hondakin ez-arriskutsuen zabortegi-zerbitzua.

Ingurumenari buruzko informazio- eta sentiberatze-kanpainak.

2.

Garapen Ekonomikorako Eskualde Agentzia

Enplegurako prestakuntza eta orientabidea.

Enpresa-ekimena sustatzea, aholkularitza eman eta laguntzea (Enpresa Ekintzetarako
Zentroa).

Enpresa txiki eta ertainarentzako informazioa eta laguntza (kudeaketaren hobekuntza,
salmenta eta merkataritza-kudeaketa, nazioartekotze-prozesuak, etab.)

Mankomunitateko udalerrietako eragile sozio-ekonomikoen lankidetzarako foroak eta
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3.

lantaldeak sortu eta dinamizatzea.
Mankomunitateko udalerrien interes eta eremuko turismo-jarduerari buruzko informazioa
eta sustapena.
Landa garapenerako lankidetza.

Udal ekintza zehatzen koordinazioa

Arlo desberdinetako udal ekintza zehatzen koordinazioa, Udalek aurrez horrela erabaki
ondoren.

Artikulu honetan berariaz aipatutakoez gain, udalen eskumenekoa den beste edozein zerbitzu eman ahal
izango du, aldez aurretik estatutuak aldatuta xedea zabaltzeko, 41. artikuluan ezarritako prozedurari
jarraikiz.

III. TITULUA
EGITURA ORGANIKOA

8. artikulua.- Egitura organikoa
Mankomunitateko egitura organikoa honako hau izango da:
1.- Gobernu Junta
2.- Lehendakaria
3.- Lehendakariordea
4.- Informazio Batzordeak

I. KAPITULUA
GOBERNU-ORGANOAK
1. sekzioa.- Gobernu Junta
9. artikulua.- Gobernu Junta
1. Gobernu-organo gorena da, eta berari dagozkio garrantzirik handieneko akordioak eta erabakiak
hartzeko ahalmenak.
2. Gobernu Juntan Mankomunitatea osatzen duten Udalerriak egongo dira ordezkatuta, ondorengo
eskalaren arabera:
-

5.000 biztanle arteko udalerriek
5.001-10.000 biztanle arteko udalerriek
10.001-20.000 biztanle arteko udalerriek

ordezkari 1
2 ordezkari
3 ordezkari
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20.001 biztanletik aurrerako udalerriek
4 ordezkari
.
Estatistikako Institutu Nazionalak biztanleriaz argitaraturiko azken zifra ofiziala hartuko da, legealdi
bakoitzaren hasieran.

10. artikulua.- Gobernu Juntako kideak izendatzea
Mankomunitatean sartuta dauden Udalei dagokie, beren hautetsien artetik, Mankomunitateko Gobernu
Junta osatzeko ordezkariak eta hauen ordezkoak aukeratzea.
Debagoieneko Mankomunitatean dauden Udalek, beren Udalbatzak eratzeko bilkura-egunaren
biharamunetik aurrera 30 egun naturaleko epea izango dute Mankomunitaterako ordezkariak izendatzeko.
Ordezkari edo ordezkoren batek bere agintealdia amaitu baino lehen kargua uzten
Udalak bi hileko epea izango du ordezkoa izendatzeko.

badu, dagokion

Beren agintaldia amaitu ondoren, Mankomunitatea utzi behar duten udal-ordezkariek beren egitekoetan
jarraituko dute baina ohiko administraziorako eta Gobernu Junta berria eratu arte bakarrik, eta inola ere
ezingo dituzte hartu legez gehiengo kualifikatua eskatzen duten erabakiak.
11. artikulua.- Gobernu Juntaren eraketa
Udal-ordezkari berriak izendatu ondoren, eta Mankomunitateko Idazkariak horretarako deialdia egin
ostean, bildu egingo dira ordezkari horiek Gobernu Junta berria eratzeko.
Udal-ordezkarien gehiengo absolutua ez balitz bilkura honetara agertuko, bilkura berria egingo litzateke bi
egun geroago leku eta ordu berean, deialdi berririk egin beharrik gabe.
Gobernu Juntaren eraketa-saioan honela jokatuko da:
Adineko Mahaia bertan daudenen arteko zaharrenak eta gazteenak osatuko dute. Zaharrenak
lehendakari-lanak egingo ditu, idazkari-lanak Mankomunitateko idazkariak egingo dituelarik.
Mahaiak udal-ordezkarien nortasun-agiriak egiaztatuko ditu, eta Mankomunitateko Gobernu Junta
eratutzat aldarrikatuko du lehendakariak.
Ondoren. Mankomunitateko lehendakaria eta lehendakariordea hautatuko dira. Lehenengo botazioan
emandako botoen gehiengo absolutua lortzen duena izango da lehendakari hautatua. Ez badago
hautagairik lehenengo botazioan gehiengo absolutua lortzen duenik, ondoren beste botazio bat egingo
da, eta emandako botoen gehiengo sinplea lortzen duen hautagaia izango da lehendakari aldarrikatua.
Berdinketak irauten badu, hau zozketa bidez erabakiko da.
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Berdin jokatuko da lehendakariordea hautatzeko, horretarako beste botazio bat eginez.
Bi karguak ezingo dituzte inola ere Udal bereko ordezkariek bete.
Gobernu Junta eratzeko bilkuran egon ez ziren kide izendatuak Gobernu Juntaren hurrengo bilkuretan
sartuko dira, aurrez nortasun-agiria Mankomunitateko idazkariari eman ondoren.

12. artikulua.- Gobernu Juntak bere eginkizuna uztea
Gobernu Juntak azken bilerako akta onartzeko bakarrik egingo du bere azken bilkura, Gobernu Junta
berria eratu baino lehen, eta horrela utziko du bere eginkizuna.
13. artikulua.- Gobernu Juntaren eskumenak
Honako eskumen hauek dagozkio Gobernu Juntari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Gobernu-organoak kontrolatu eta ikuskatzea.
Mankomunitatearen politika eta administraziokaren ildo nagusiak ezarri eta onartzea.
Mankomunitatean udalerriak sartu edota bertatik irteteari buruzko erabakiak.
Estatutuen aldaketak onartzea.
Mankomunitatea desegitea eta ondasunak, eskubideak eta zorrak likidatu edo kitatzeko
proposamena.
Ordenantzak eta Araudiak onartzea.
Baliabide propioak eta Udalek ordaindu beharreko kuotak onartzea; Aurrekontuak onartu eta
aldatzea; gastuen xedapena bere eskumeneko gaietan eta kontuen onarpena.
Zerbitzuak kudeatzeko era onartzea.
Langileen plantillak eta lanpostuen zerrendak onartzea, funtzionarioen ordainsari osagarri
finkoen eta aldizkakoen zenbatekoa finkatzea.
Administrazio eta epaitegietako akzioak egikaritzea eta Mankomunitatearen defentsa
Gobernu Juntaren eskumenekoak diren gaietan.
Mankomunitatearen egintzen kaltegarritasun-deklarazioa.
Jabari publikoko ondasunen kalifikazio juridikoa aldatzea.
Kreditu-eragiketak hitzartzea.
Ondasunak eta eskubideak eskuratzea eta horiekiko salerosketa, baita ere horiek besterentzea
edo beste edozein xedapen-egintza, Aurrekontua betetzeko oinarrietan
urtero finkaturiko zenbatekoen arabera.
Obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak kontratatzea, Aurrekontua betetzeko oinarrietan urtero
finkaturiko zenbatekoen arabera.
Obra eta zerbitzuen proiektuak onartzea, horien kontratazio edo emakidarako eskuduna
denean, eta oraindik Aurrekontuan aurreikusita ez daudenean.
Mankomunitatearen ordezkariak izendatzea kide anitzeko beste organo batzuen aurrean.
Beste Herri Administrazio batzuekin Lankidetza Hitzarmenak izenpetzea.
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19. Onartzeko gehiengo berezia eskatzen duten beste gai batzuk.
20. Estatutu hauek berariaz egozten dizkioten gainerakoak edota Legeek Udaleko Osoko Bilkurari
egozten dizkiotenak.

2. sekzioa.- Lehendakaritza
14. artikulua.- Izendapena
Mankomunitateko lehendakaria Mankomunitateko Gobernu Juntako kideen artetik hautatuko da,
Estatutu hauen 11. artikuluan ezarritako eran. Hautaturiko lehendakariak bere izendapena onartu eta
karguaz jabetu beharko du hautetsia izan eta berehala Gobernu Juntaren beraren aurrean.
Hautaturiko lehendakaria ez badago bilkuran, beste bilkura bat deituko da ondorengo hamar eta
hamabost egun naturalen artean aurreko paragrafoan aipaturiko ondorioetarako.
Bilkura berri honetara ere ez bada agertzen hautaturiko lehendakaria horretarako bidezko arrazoirik
eman gabe, ulertuko da ez duela bere izendapena onartzen, eta Gobernu Juntak beste norbait
aukeratuko du bilkura berean bertan dauden guztiak ados baldin badaude, edo bestela, berrogeita
zortzi ordu geroago egingo den beste bilkura batean.
15. artikulua.- Lehendakari-kargua galtzea
Indarrean dagoen legerian alkate-kargua galtzeko aipatzen diren zirkunstantzietako edozeinengatik
galduko da Mankomunitateko lehendakari-kargua ere.
Dena den, bere titularrak lehendakari-kargua galtzen badu nahitaez aukeratu beharko da ordezkoa.
Hala balegokio, lehendakari berria aukeratzea legeria orokorrak zehazten duenera eta Estatutu
hauetan xedatutakora egokituko da.
16. artikulua.- Lehendakariaren eskumenak
Mankomunitateko lehendakaria Gobernu Juntako buru da eta Mankomunitateko administrazioaren
buru nagusia.
Lehendakariaren eskumenak honako hauek dira:
1.
2.

Mankomunitatearen gobernua eta administrazioa zuzentzea.
Ofizial eta administratiboki Mankomunitatearen ordezkari izatea eta, oro har, era guztietako
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3.
4.
5.

negozio juridikoetan; ahalmena izango du prokuradore eta letratuei mandatuak emateko,
behar den kasuetan Mankomunitatearen ordezkari izan eta honen defentsa egin dezaten.
Gobernu Juntaren bilkuretara deitu eta horien buru izatea.
Zerbitzu eta obra mankomunatuak zuzendu, ikuskatu eta bultzatzea.
Kudeaketa ekonomikoa garatzea onarturiko Aurrekontuaren arabera, eta bere eskumenaren
mugen barruan gastuak xedatzea.

6.

Enplegu publikoaren eskaintza onartzea Gobernu Juntak onarturiko Aurrekontuaren eta
langile-zerrendaren arabera; langileak aukeratzeko eta lanpostuak betetzeko lehiaketetarako
proben oinarriak onartzea, eta finkoak eta aldizkakoak ez diren ordainsari osagarriak
banatzea.

7.

Mankomunitateko langile guztien buru nagusi izatea, horien izendapena eta zigorrak
erabakitzea, funtzionarioak zerbitzutik kentzea eta lan-kontratuko langileak kaleratzea barne,
azken bi kasu hauetan horren berri emanez Gobernu Juntari egiten duen lehenengo
bilkuranEskumen hau zertuko da gaikuntza nazionala duten funtzionarioei buruz xedatutakoa
alde batera utzi gabe.
Epaitegi- eta administrazio-akzioak eta Mankomunitatearen defentsa egikaritzea bere
eskumeneko gaietan eta, larrialdietan, baita Gobernu Juntaren eskumeneko gaietan ere, kasu
honetan horren berri emanez Gobernu Juntari egiten duen lehenengo bilkuran berresteko.
Lehendakaritzaren eskumeneko gaietan kaltegarritasun-deklarazioa Gobernu Juntari
proposatzeko ekimena.
Bere agintearen aurkako desobedientzia-hutsegiteak edo ordenantzen arau-hausteak
zigortzea, ahalmen hori beste organo batzuei egotzita dagoenean izan ezik.
Obrak, zerbitzuak eta hornikuntzak kontratatzea, Aurrekontua betetzeko oinarrietan urtero
finkaturiko zenbatekoen arabera.
Ondasunak eta eskubideak eskuratzea eta horiekiko salerosketa, Aurrekontua betetzeko
oinarrietan urtero finkaturiko zenbatekoen arabera.
Berdinketak kalitateko botoarekin erabakitzea.
Mankomunitateko gobernu-organoen erabakiak argitaratu, bete eta betearaztea.
Obra eta zerbitzuen proiektuak onartzea, horien kontratazio edo emakidarako eskumena
duenean eta Aurrekontuan aurreikusita daudenean.
Bere kabuz, bere erantzukizunpean, Mankomunitateko arazoek eskatzen dituzten premiazko
neurriak hartzea, Juntari lehenengo bilkuran horien berri emanez eta,
kasuaren garrantziak hala eskatzen badu, bilkura berezirako deialdia erabakitzea.
Zerbitzuen funtzionamendu ona eta Mankomunitatearen helburuak egoki betetzea eskatzen
dituzten gainerako eginkizunak, Gobernu Juntari ez badagozkio behintzat.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

3. sekzioa.- Lehendakariordetza
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17. artikulua.- Izendapena
Mankomunitateko lehendakariordea Mankomunitateko Gobernu Juntako kideen artetik izendatuko
da, Estatutu hauen 11. artikuluan ezarritako eran.
Hautaturiko lehendakariordea ez balego bilkuran, hautaturiko lehendakaria ez dagoen kasurako 14.
artikuluan ezarrita dagoen bezala jokatuko da.

18. artikulua.- Kargua galtzea
Indarrean dagoen legerian alkate-kargua galtzeko aipatzen diren zirkunstantzietako edozeinengatik
galduko da Mankomunitateko lehendakariorde-kargua ere.
Dena den, bere titularrak lehendakariorde-kargua galtzen badu nahitaez aukeratu beharko da
ordezkoa.
Hala balegokio, lehendakariorde berria aukeratzea legeria orokorrak zehazten duenera eta Estatutu
hauetan xedatutakora egokituko da.
19. artikulua.- Eskumenak
Lehendakariordeari dagokio bere egiteko guztietan lehendakariaren ordezko izatea hau kanpoan edo
gaixo dagoenean eta postua hutsik geratzen denean, eta absentzia materialaren aurrean haren
eskumenak bere gain hartuko ditu presazko jarduketak eskatzen dituzten egoerak ematen badira, aldi
berean beharrezko gestioak eginez lehendakaria lehenbailehen ager dadin.
Lehendakariaren egitekoak hartzen dituen lehendakariordeak inola ere ezingo ditu hark egindako
eskuordetzeak atzera bota, ezta ere lehendakariaren eskumenen eskuordetze berriak egin ere.
II. KAPITULUA
GOBERNU-ORGANOEN FUNTZIONAMENDUA
20. artikulua.- Ebazpenak
Gobernu-organoek beren ebazpenak hartuko dituzte Estatutu hauetan eta indarrean dagoen tokiko
legerian xedatutakoaren arabera.
1. sekzioa.- Kide bakarreko organoak
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21. artikulua.- Kide bakarreko organoen erabakiak
Kide bakarreko gobernu-organoek idatziz hartuko dituzte beren erabakiak, horien izaerak horrelakorik
eskatzen ez duenean izan ezik.
2. sekzioa.- Kide anitzeko organoak
1. azpisekzioa.- Gobernu Junta

22. artikulua.- Bilkuren araubidea
Gobernu Juntak bilkuretan hartuko ditu bere erabakiak.

Gobernu Juntaren bilkurak honelakoak izan daitezke:
a.- ohikoak
b.- bereziak
c.- presa edo urgentziako bereziak
Ohikoak dira maiztasuna aurrez ezarrita dutenak.
Maiztasun hori Gobernu Juntaren erabakiz finkatuko da eratu ondoren egingo den lehenengo bilkuran.
Junta gutxienez hilean behin bilduko da ohiko bilkura egiteko.
Bilkura bereziak dira Gobernu Juntako lehendakariak izaera horrekin deitzen dituenak, bere ekimenez
edota Juntaren legezko kide kopuruaren laurden batek gutxienez eskatuta.
Gobernu Juntaren bilkurak Mankomunitatearen egoitzan egingo dira.
23. artikulua.- Deialdiak
Gobernu Junta aurrez lehendakariak idatziz deialdia eginda elkartuko da; deialdia gutxienez hiru
lanegun lehenago egin behar da, eta bertan, besteak beste, aztertuko diren gai guztien eta
bakoitzaren enuntziatu zehatza egingo da. Deialdiak orokorrean korreo elektroniko bidez egingo dira,
Gobernu Juntakideren baten kontrako eskaerarik ez bada behintzat.
Presa edo urgentziaz deituriko bilkura berezien kasuan, murriztu egin daiteke aurreko artikuluan
aipaturiko hiru laneguneko epea. Dena den, gai-zerrendako lehenengo puntu gisa, kide anitzeko
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organoak urgentziari buruz bere jarrera adierazi beharko du, eta urgentziarik ez badu ikusten amaiera
emango zaio bilkurari.
24. artikulua.- Bertaratuen quoruma
Gobernu Junta balioz eratzeko kideen legezko kopuruaren
gutxienez.Quorum horrek bilkura osoan iraun beharko du.

heren

batek

bildu

behar

du

Dena den, kide anitzeko organoen bilkurak balioz egiteko, lehendakariak eta idazkariak edota legez
horien ordezkoak direnek bertan egon behar dute ezinbestean.
Gobernu Juntaren bilkuretan egon behar du Mankomunitateko kontu-hartzaileak ere, nahiz eta hau ez
egoteak ez duen inolako ondorio juridikorik izango akordio edo erabakien balioan.
Baita ere bertaratu ahal izango da, hitzarekin baina botorik gabe, Gobernu Juntan ordezkaritzarik ez
duten alderdi politiko edo hauteskunde-koalizio bakoitzeko zinegotzi bat. Zinegotzi hau
Mankomunitateko udalen batekoa izan beharko da. Hauei ere Juntakideei bidalitako deialdi eta
gainontzeko dokumentazio guztia bidaliko zaie.
25. artikulua.- Erabakiak hartzea
Gobernu Juntaren erabakiak, erregela orokor gisa, bildutako kideen botoen gehiengo soilez hartuko
dira.
Boto-eskubidea duten kideen botoen gehiengo absolutuaren aldeko botoa beharko da honako gai
hauetan akordioak hartzeko:
1.
2.
3.

Mankomunitatearen Erregelamendu Organikoaren onarpen eta aldaketa.
Udalerriren bat Mankomunitatetik banatzen bada, kitatze-kontua onartzea.
Mankomunitatea desegitea eta ondasunak, eskubideak eta zorrak kitatu edo likidatzeko
proposamena.
4. Bost urte baino gehiagorako ondasun edo zerbitzuen emakida, betiere horien zenbatekoak
bere aurrekontuko ohiko baliabideen %20 gainditzen badu.
5. Finantza- edo kreditu-eragiketak eta kita edo itxaroteen emakidak onartzea, zenbatekoak
bere Aurrekontuko ohiko baliabideen %10 gainditzen duenean, baita ere uztailaren 5eko
11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzekoak, 51. artikuluan ezarritako kreditueragiketak ere.
6. Dagokion zerbitzuaren kudeaketaren era zehatza onartzea.
7. Ondasunak besterentzea, zenbatekoak Aurrekontuko ohiko baliabideen %20 gainditzen
duenean.
8. Demanio-ondasunen kalifikazio juridikoaren aldaketa.
9. Ondasunak beste Herri Administrazio edo Erakunde Publiko batzuei doan lagatzea.
10. Informazio Batzordeen kopurua, osaera eta eskumenak.
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11. Udal-ekarpenak finkatzeko irizpideak.
12. Mankomunitatearen Aurrekontu Orokorra onartzea.
13. Legeak zehazturiko edo Estatutu hauetan jasotako gainerako gaiak.
26. artikulua.- Berdinketa
Botazioaren emaitza berdinketa baldin bada, beste bat egingo da, eta hala ere berdinketak irauten
badu, lehendakariaren kalitatezko botoak erabakiko du.

III. KAPITULUA
INFORMAZIO BATZORDEAK
27. artikulua.- Informazio Batzordeak
Gobernu Juntak komenigarriak iruditzen zaizkion Informazio Batzorde iraunkorrak eratuko ditu bere
eskumenekoak diren gaiak aztertu eta informatzeko. Batzorde hauek udal bakoitzeko ordezkari batek
osatuko dituzte.
Gobernu Juntak eratu ondoren egiten duen lehenengo bilkuran erabakiko ditu Informazio Batzorde
horien kopurua, eskumenak eta lehendakaritza. Halaz guztiz, geroago ere edozein unetan aldatu ahal
izango ditu Gobernu Juntak gorago aipaturikoak, baita batzorde berriak sortu edo aurrez sorturikoak
kendu ere.
Halaber, lehendakariak edo Gobernu Juntak edozein unetan eratu ahal izango ditu Informazio
Batzorde Bereziak edozein gai zehatz aztertzeko, eta gai horretaz lehendakariak edo Gobernu Juntak,
dagokionak, behin betiko erabakia hartu ondoren desegin egingo dira.
Informazio Batzordeko lehendakariak Mankomunitateko Gobernu Juntako kide izan behar du.
Baita ere bertaratu ahal izango da, hitzarekin baina botorik gabe, Gobernu Juntan ordezkaritzarik ez
duten alderdi politiko edo hauteskunde-koalizio bakoitzeko zinegotzi bat. Zinegotzi hau
Mankomunitateko udalen batekoa izan beharko da. Hauei ere Batzordekideei bidalitako deialdi eta
gainontzeko dokumentazio guztia bidaliko zaie.
Informazio Batzordeen bileretan, unean unean, parte hartzeko aukera izango dute herritarrek, Batzorde
bakoitzaren irizpidearen arabera.

28. artikulua.- Eskumenak
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Informazio Batzordeei dagokie Gobernu Juntak ebatzi behar dituen gaiak aztertu eta ebazpenproposamenak formulatzea.
Gainera, lehendakariak berariaz eskatuta, bere eskumeneko beste gaietan ere egingo du hori, bere
garrantziagatik edo izaera gatazkatsuagatik horrela komeni bada.
Gobernu Juntak, Informazio Batzorde bakoitza eratzen den unean, bakoitzaren jarduera-eremu
materiala zehaztu beharko du, zehaztuz baita ere Informazio Batzorde bakoitzak zein gai-bloke edo
multzotan izango dituen eskumenak.

29. artikulua.- Irizpenak
Informazio Batzordeen irizpen edo proposamenek ez dute izaera loteslerik izango, eta beraz gobernuorgano erabakitzaileak kasu bakoitzean egoki iruditzen zaion erabakia hartu ahal izango du.
Gobernu Juntak ahalmena du erabakiak hartzeko aurrez Informazio Batzordeek beren irizpena eman
gabeko gaiei buruz ere.
30. artikulua.- Funtzionamendu-arauak
Toki Erakundeen Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduan - azaroaren 28ko
2568/1986 Errege Dekretu bidez onartutakoan─ jasota dauden informazio-batzordeen funtzionamenduarauak aplikatuko zaizkie Mankomunitateko Informazio Batzordeei.
IV. TITULUA
PERTSONALAREN ARAUBIDEA

31. artikulua.- Mankomunitatearen zerbitzurako langileak
Mankomunitatearen zerbitzura dauden langileei indarrean dagoen enpleguaren eta funtzio
publikoaren araudia aplikatuko zaie.
32. artikulua.- Idazkaritza eta Kontu-hartzailetza
Mankomunitateko idazkari eta kontu-hartzaile eginkizunak gaikuntza nazionala duten
Administrazioko funtzionarioek beteko dituzte, aplikagarria den legeriak ezarritakoari jarraikiz.
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V. TITULUA
ARAUBIDE EKONOMIKOA
33. artikulua.- Araudi aplikagarria
Mankomunitatearen Ogasuna, Gipuzkoako Toki Ogasunak Arautzeko Foru Araudiaren esparruan,
Estatutu hauetan ezarritako baliabideek osatuko dute.
34. artikulua.- Baliabide ekonomikoak
Mankomunitatearen baliabide ekonomikoak honako hauek izango dira:
a.b.c.d.e.f.g.-

Mankomunitatea osatzen duten udalerrien ekarpenak.
Bere ondaretik datozen diru-sarrerak eta zuzenbide pribatuko gainerakoak.
Diru-laguntzak.
Kreditu-eragiketen produktua.
Mankomunitateak ematen dituen zerbitzuen edo obren onuradunek edo erabiltzaileek
ordaindu behar dituzten tasa, kontribuzio berezi eta prezio publikoak.
Bere eskumenen esparruan jartzen dituen isun eta zehapenen produktua.
Zuzenbide publikoko gainerako prestazioak.

35. artikulua.- Udal-ekarpenak
1. Mankomunitateak zerbitzu bakoitzaren kontabilitate bereizia eramango du, baita ere aparte
zehaztuz dagozkien instalazio eta amortizazio gastuak eta funtzionamendukoak.
2. Administrazioko gastu orokorrak Mankomunitatea osatzen duten Udal guztiek ordainduko dituzte
Udal Erroldetan ofizialki erregistraturiko zuzenbidezko biztanle kopuruaren proportzioan, Estatistikako
Institutu Nazionalak argitaraturiko urteko azken berriztapenaren datuen arabera.
3. Udalerri mankomunatuetako Udalek obligazioa hartzen dute Mankomunitatearen gastuetan diruz
honela laguntzeko, Gobernu Juntak bestelako erabakirik berariaz hartzen ez badu behintzat. Azken
kasu honetan, erabakia Mankomunitatearen Aurrekontu Orokorra onartzerakoan edota zerbitzua
ezartzerakoan hartuko da.
a.- Zerbitzuen egingarritasunari buruzko azterketa-gastuak
Interesa duten Udalek interes komuneko zerbitzuen egingarritasunaren proiektuak eta azterketak
egiteko gastuak ordaintzen parte hartuko dute, Udal Erroldetan ofizialki erregistraturiko zuzenbidezko
biztanleen kopuruaren proportzioan, eta horretarako Estatistikako Institutu Nazionalak argitaraturiko
urteko azken berriztapeneko datuak erabiliko dira.
b.- Ezarpen-gastuak
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Beharrezko ekipamenduak edo/eta zerbitzuak martxan jartzeko lursailak eta eraikinak erosteko eta
eraikin eta instalazio horiek abian jartzeko gastuak, baita horiek berritzeko gastuak ere, artikulu honen
3.a) atalean adierazitako proportzioan ordainduko dituzte zerbitzu horiei atxikitako Udalek.
c.- Zerbitzuen funtzionamendu-gastuak
Mankomunitateak instalatu eta martxan jartzen dituen bere eskumeneko zerbitzuetako bakoitzaren
funtzionamendu-gastuak horiei atxikitako Udalek ordainduko dituzte beren biztanleen proportzioan,
horien erabilerak sorturiko diru-sarreren bidez autofinantzatzen ez diren neurrian.
4. Horretarako, udal mankomunatuek Mankomunitateari egin beharreko ekarpenak argi jarri beharko
dituzte beren aurrekontuetan.
Mankomunitateak hilero egingo ditu ekarpen-eskaerak, eta Udalek hurrengo hilabetearen barruan
ordaindu beharko dituzte.
Ekarpen horiek nahitaezko ordainketak eta lehentasunezkoak izango dira ondorio guztietarako.
Ordainketa egiteko ezarritako epea igaro ondoren udalerri mankomunatu batek ez badu bere zorra
ordaindu, Mankomunitateko lehendakaritzak Foru Aldundiari eskatu ahal izango dio udal horrek
hartzeko dauzkan kuotak atxiki eta Mankomunitateari ordain diezazkiola, zordun den udalaren alde
edozein kontzepturengatik kitatzen diren kopuruen kargura.
Inbertsioak finantzatzeko kapital-ekarpenak Mankomunitateak udalerriei sei hilero eskatuko dizkie,
inbertsioen gauzatze-mailaren arabera, eta eskabidea egin ondorengo hilabetean ordaindu beharko
dira.
5. Likidazio txostenean Mankomunitateak zerbitzu bakoitzaren aurrekontu emaitza eta altxortegi
gerakinak kalkulatuko ditu. Altxortegi gerakin positiboak udal gain-finantzaketa izaera izango du eta
uztailaren 31 aurretik kontu orokorraren onarpenarekin batera ondoren adierazten den erara likidatuko
da:
a) Uztailak 1 aurretik, aurrekontuetan aurreikusi ezin izan ziren kreditu berriak sortuz.
b) Altxortegi gerakin guztia itzuliz, hau gauza ezin agintzen duen araurik ez balego.
Itzulera eta ekarpen berrien kontabilizazioa zerbitzurik zerbitzu egingo da. Edozein kasutan txertatu ezin
diren kreditu gerakin guztiak ekarpena egin zen irizpide berdinarekin itzuliko direla kontabilizatuko da
eta kreditu berrien sorrerarik balego urteko ekarpen irizpideekin egin direla kontabilizatuko da, aldea
erabakia hartu eta hamabost egunetan ordainduko zaie udalei.
36. artikulua.- Aurrekontu- eta kontabilitate-araubidea
Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki-erakundeen foru aurrekontu- eta finantza-araudian aurrekontu eta
gastu publikoari buruz dauden arauak zaizkio aplikagarri Mankomunitateari.
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Halaber, aipaturiko araudian ezarrita dagoen bezala, kontabilitate publikoko eta bere kontuak eta
kudeaketa ekonomikoa kontrolatu eta ikuskatzeko araubidearen mende egongo da.
VI. TITULUA
MANKOMUNITATEA HANDIAGOTZEA, BANATZEA ETA DESEGITEA
37. artikulua.- Beste udalerri batzuk Mankomunitatean sartzea
Beste udalerri bat Mankomunitatean sartzeko, zerbitzu guztietarako edo batzuetarako, honako
prozedura honi jarraitu beharko zaio:
1.

Interesaturiko udalerriak harturiko erabakia Mankomunitatean sartzea eskatzeko.

2.

Sartu nahi duen kide berriaren bideragarritasuna aztertu ondoren, Mankomunitateko Gobernu
Juntaren erabakia, bertan sartzeko baldintzak finkatuz, hala badagokio.

3.

Interesaturiko udalerriaren erabakia, Mankomunitatearen Estatutuak onartu eta kide anitzeko
organoetarako bere ordezkaritza izendatuz.

4.

Mankomunitateak dagokion estatutu-aldaketa bideratzea.

38. artikulua.- Mankomunitatetik banatzea
Udalerri batek bere borondatez Mankomunitatetik irteteko, aurrez baliozko akordioa hartu eta
Mankomunitateari jakinarazi behar dio. Banatzeak Estatutuak aldatzeko ezarrita dauden erregelak
betetzea eskatuko du. Bere tramitazioan bi erakundeen arteko harreman ekonomikoak kitatuko dira
honako prozedura honen arabera:
1.

Egoera ekonomikoa erregularizatuko da Mankomunitatearen eta udalerriaren artean.

2.

Banatzen den udalerriak ordainduko ditu banaketa dela-eta sortzen diren gastuak, baita ere
Mankomunitateak bere kargutik harturiko pasiboaren zatia ere.Horretarako, Mankomunitateak
kitapen-kontua onartu beharko du, Gobernu Juntaren gehiengo absolutuak harturiko
erabakiaren bidez.

3.

Mankomunitateak dagokion estatutu-aldaketa bideratuko du.

Udalerriaren benetako banatzea onarturiko kitapen-saldoa Mankomunitateari ordaintzen dionean
gertatuko da.
Antzeko prozedura erabiliko da Mankomunitateko zerbitzu batetik banatzeko.
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39. artikulua.- Mankomunitatearen desegitea
Mankomunitatea desegiteko arrazoiak honako hauek izango dira:
1.

Ezarritako helburuak betetzeko ezintasuna.

2.

Bat izan ezik, beste kide guztiak Mankomunitatetik banatzea.

3.

Legezko xedapena edo interes publikoaren aurkako zirkunstantziak ematea.

4.

Gobernu Juntaren erabakia gehiengo absolutuz hartua.

40. artikulua.- Desegiteko prozedura
Mankomunitatea desegiten bada, honek bere nortasun juridikoa mantenduko du likidazio-bidean
dagoen organo gisa, harik eta Gobernu Juntak bere ondarea likidatu eta banatzeko erabakia hartu
arte.
Jarraituko den prozedura honako hau izango da:
1.

Gobernu Juntak desegiteko erabaki formala hartuko du eta batzorde likidatzailea izendatuko
du.

2.

Batzorde likidatzaileak Mankomunitatearen ondasun eta eskubideen inbentarioa egingo du,
baliabide, karga eta zorrak adieraziz, eta bere langileen zerrenda egingo du.

3.

Inbentarioa eginda, Batzorde likidatzaileak Gobernu Juntari proposatuko dio ondasun,
eskubide eta zorrak banatu eta integratzea, baita Mankomunitatearen zerbitzura dauden
langileenak ere, Mankomunitatea osatzen duten udalerrien artean. Horretarako, jardueraegutegi bat zehaztuko du.

4.

Likidazio-proposamenak Gobernu Juntaren aldeko botoa eskatuko du, gehiengo absolutuz
hartua.

5.

Likidazio-proposamena jendaurrean hilabetez jartzea informaziorako eta epe berdinean Foru
Aldundiaren txostena.

6.

Likidazio-proposamena udal mankomunatuen gehiengoak onartu beharko du, osoko bilkuran
gehiengo absolutuz onarturiko akordio bidez.
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7.

Likidazioa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

VII. TITULUA
ESTATUTUAK ALDATZEA

41. artikulua.- Estatutuak aldatzeko jarraitu beharreko prozedura apirilaren 10eko 6/2007 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalez gaindiko erakundeak arautzen dituenak, 11. artikuluan
ezarritakoa izango da.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.- Udalerri mankomunatu guztientzat lotesleak izango dira Mankomunitateko gobernuorganoek beren helburuak betetzeko harturiko erabakiak.
Udalerri mankomunatuetako Udal guztiak beharturik daude zerbitzu bakoitzarentzat ezarritako arauak
betetzera, Gobernu Juntak erabakitzen duen eran eta baldintzetan.

Bigarrena.- Baita ere udalerri mankomunatuetako Udal guztiak beharturik daude beharrezko
baliabideak jartzera Mankomunitatearen instalazioek behar bezalako erregulartasunez eta
eraginkortasunez funtziona dezaten, bere organoek onarturiko planen eta horretarako
Lehendakaritzatik jasotzen dituzten jarraibideen arabera.

AZKEN XEDAPENA

Estatutu hauek lege-eran izapidetu ondoren, beren edukia oso-osorik Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo egunean sartuko dira indarrean.
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EGINBIDEA.- Estatutu proiektu hau Mankomunitateko Gobernu Juntak onartu zuen, 2015eko urtarrilaren
29an egindako bilkuran.
Arrasaten, 2015eko otsailaren 2an.
IDAZKARIA
Izpta.: Belén Txintxurreta
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II.ERANSKINA
ARRASATEKO
KIROL
AHOLKU
KONTSEILUAREN
ANTOLAKETA
ETA
FUNTZIONAMENDU ARAUDIA.

NORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ASESOR DEL
DEPORTE DE ARRASATE.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ZIOEN ADIERAZPENA
Jarduera
fisikoa
eta
kirola
egitea
osasuntsua izateaz gain, ekimen sozial
garrantzitsua izan da gizarte guztietan
aspaldidanik, baita Arrasaten ere.
Hori horrela, Arrasateko udalaren kirol
politikan eragina duten gaiei buruzko
aholkularitza,
kontsulta,
informazio,
jarraipen
eta
eztabaidarako
organo
moduan eratu da Arrasateko Kirol Aholku
Kontseilua.
Orain arte, kirol arloko erabakiak Musakola,
Iturripe eta Uarkape kirol instalakuntzak
kudeatzen zituen ARRASATEKO UDALEKO
KIROL ERAKUNDE AUTONOMOAN (AUKEA)
hartzen
ziren.
Udalak
parte-hartzea
bultzatzeko, kirol federazioen, kirol kluben,
ikastetxeen eta unibertsitatearen, eskola
kirolaren eta beste hainbat eragileren
ordezkaritza ahalbideratuko duen Kontseilua
eratu du.

El ejercicio físico y el deporte, además de ser
saludables, han constituido desde hace
tiempo una actividad social de gran
importancia en todas las sociedades.
De este modo, se constituye el Consejo
asesor del Deporte de Arrasate como
órgano
de
asesoramiento,
consulta,
información, seguimiento y debate en
asuntos que afecten a la política deportiva
municipal, en Arrasate.
Hasta
ahora,
todas
las
decisiones
respectivas al deporte se tomaban en el
organismo
autónomo
denominado
“ARRASATEKO UDALEKO KIROL ERAKUNDE
AUTONOMOA (AUKEA)”, que gestionaba las
instalaciones de Musakola, Iturripe y
Uarkape. El
ayuntamiento, queriendo
promover la participación ciudadana, ha
constituido este Consejo, donde se
posibilitará
la
representación
de
federaciones deportivas, clubes deportivos,
centros educativos y la universidad, deporte
escolar, etc.

Horregatik guztiagatik, eta Kontseiluaren
antolaketa eta funtzionamendua xedatzeko,
araudi hau osatu da.

Por todo lo expuesto, y con el objeto de
regular la organización y funcionamiento del
Consejo Asesor se ha redactado esta
normativa.

ATARIKO TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua. Xedea
Arrasaten jarduera fisikoa eta kirolarekin
zerikusia duen gai oro aztertzeko eta
eztabaidatzeko, herriko kiroletako eragileek
osatuko duten bilgunea izango “Arrasateko
Kirol Aholku Kontseilua”.

Artículo 1. Objeto.
El “Consejo Asesor del Deporte de Arrasate”
constituirá el punto de reunión de todos los
agentes deportivos del municipio, con
objeto de estudiar y discutir los temas
relacionados con la actividad física y el
deporte.

2. artikulua. Funtzioak
a) Kirol arloko udal politikak eztabaidatzea.
b) Kirol arloko eskumena duen udal
erakunde gisa, kiroletako zinegotzigoarekin

Artículo 2. Funciones.
a) Debatir las políticas municipales del
ámbito deportivo.
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lankidetzan
aritzea,
kirola
sustatzeko
politikei buruzko txostenak eta azterlanak
egiten.

l) Bere barne erregimeneko arauak onartu
eta aldatzea (lan metodoak eratzeko
modua, segimendua, saioen iraupena,
batzordekideen akreditazioa, etab.).

b) Colaborar con la Concejalía de Deportes
como entidad municipal competente en
materia de deporte, en la elaboración de
informes y estudios de evaluación sobre las
políticas de fomento del deporte.
c) Colaborar en la elaboración y, en su
caso, en el seguimiento de los Planes
Estratégicos del Deporte de Arrasate, así
como en los demás Planes específicos del
Ayuntamiento en el ámbito del deporte.
d) Reflexionar sobre las problemáticas
relacionadas con el deporte en la ciudad y
formular propuestas al órgano competente.
e) Favorecer la coordinación de los
diferentes agentes deportivos, públicos y
privados, involucrados en el fomento y
práctica del deporte.
f) Proponer la adecuación y construcción
de
cuantas
instalaciones
deportivas
considere necesarias.
g)
Promover
actuaciones
deportivas
coordinadas con otros ayuntamientos, así
como con otras entidades deportivas.
h) Promover la coordinación con los demás
niveles institucionales competentes en
materia deportiva (Gobierno Vasco y
Diputación) y, en particular, relacionarse y
coordinarse con los Consejos Asesores y
Mesas correspondientes a esos niveles.
i) Promover medidas educativas y de
concienciación cívica entorno al concepto
de «juego limpio», especialmente en el
ámbito del deporte escolar.
j) Promover medidas y programas de trabajo
que faciliten la integración social de los
inmigrantes a través de la práctica
deportiva en general.
k) Promover la implantación de medidas
que faciliten la normalización del uso del
euskera en el ámbito deportivo.
l) Aprobar y modificar sus propias normas de
régimen interno (forma de constituir
métodos de trabajo, seguimiento, duración
de sesiones, acreditación de vocales).

I. TITULUA
GOBERNU ORGANOAK

TÍTULO I
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

3. artikulua. Osaera
a) Kontseiluaren lehendakaria: Alkatea edo
honek eskuordetzen duena.
b) Kontseiluaren lehendakari ordea: Kirol
zinegotzia.
d) Kontseilu idazkaria: Kirol teknikaria.
e) Udalean ordezkaritza duten alderdi
politiko bakoitzetik, ordezkari bat.

Artículo 3. Composición.
a) Presidente/a del Consejo: El Alcalde o
quien éste delegue.
b) Vicepresidente/a del Consejo: El concejal
de Deportes.
d) Secretario/a del Consejo: El técnico de
deportes.
e) Un representante de cada partido

c) Arrasateko Kiroleko Plan Estrategikoa
taxutzen eta, behar izanez gero, haien
segimendua egiten laguntzea; bai eta
Udalak kirolaren arloan egiten dituen
gainerako plan espezifikoetan ere.
d) Hirian kirolari lotuta dauden arazoen
gainean gogoeta egitea, eta organo
eskudunari proposamenak egitea.
e) Kirola sustatzen eta kirola egiten
diharduten kirol eragile publiko nahiz
pribatuen arteko koordinazioa bultzatzea.
f) Beharrezko jotzen dituen kirol instalazio
oro
egokitu
eta
eraiki
daitezen
proposatzea.
g) Beste herri batzuetako udalekin
koordinatutako kirol jardunak sustatzea, bai
eta beste kirol erakunde batzuekin
koordinatutakoak ere.
h) Kirol arloan eskumenak dituzten
gainerako erakundeekin (Eusko Jaurlaritza
eta Aldundia) koordinazioa sustatzea; eta,
bereziki,
maila
horietako
aholku
batzordeekin
eta
kirol
kontseiluekin
harremanetan izatea eta koordinatzea.
i)
Hezkuntzarako
eta
herritarrak
kontzientziatzeko neurriak sustatzea, «joko
garbia» kontzeptuaren inguruan, bereziki
eskola kirolaren arloan.
j) Lan programak eta neurriak sustatzea,
oro har kirol jardunaren bidez etorkinak
gizartekotzen laguntzeko.
k) Kirol arloan euskararen erabilera
normalizatzen laguntzeko neurriak ezar
daitezen sustatzea.
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f) Arrasateko Kirol taldeetako hiru ordezkari,
honako bakoitzetik bat: kirol indibidual,
kolektibo, aisialdikoa.
g) Eskola-kiroleko ordezkari bat.
h) Bi ikastetxeetatik ordezkari bana.
i) Mondragon Unibertsitateko ordezkari bat.
j) Berdintasun alorretik ordezkari bat.
k) Hirugarren adinekoen egoitzatik ordezkari
bat.
l) Kirol egokituaren arloko ordezkari bat.
m) Bazkide bat, hautagaitza aurkezten
dutenen artean zozketa bidez aukeratua.
n) Gazteria arlotik ordezkari bat.
ñ) Kontseiluko hiruk gutxienez eskatuta,
adituak, beste udal teknikariak edo herritar
interesatuak izenda ditzakete.
4. artikulua. Ordezkatzea eta eskuordetzea
Baldin eta gaixotasun edo bestelako kausa
justifikaturen bat gertatu bada, kontseilariak
ordezkoa bidali ahalko du, betiere, bilera
baino lehen jakinarazten bada.
5. artikulua. Eginkizunak
a)
Lehendakaria.
4.e)
puntuko
gainontzekoen eskubide eta betebeharrez
gain honakoak izango ditu:
 Kontseiluaren ordezkari izatea.
 Bilkura
arruntetarako
eta
berezietarako deia egitea.
 Kontseiluaren
sorrerarako
deia
luzatzea.
 Kide berriak izendatzea proposatzea.

 Gai zerrenda onartzea.
 Bileretako buru eta moderatzaile
izatea.
 Herritarren parte-hartzea bermatzea.
 Kontseiluko
proposamen
eta
ekimenak Udal kirol batzordeari
helaraztea.
 Berdinketa
kasuak
haustea,
kalitatezko botoa erabiliz.
b) Lehendakari ordea: Lehendakaria
ordezkatuko du hura falta denean.
d) Kontseilu idazkaria: Ez da eskubide osoko
kide izango, ahotsa bai eta aholkatzeko
gaitasuna ere bai, baina ez du boto
eskubiderik edukiko.

político
con
representación
en
el
Ayuntamiento.
f) Tres representantes de los clubes deportivos
de Arrasate, uno de cada uno de los
siguientes: deporte individual, colectivo y de
ocio.
g) Un representante del deporte escolar.
h) Un representante de cada centro
educativo.
i) Un representante de la Universidad de
Mondragón.
j) Un representante del área de igualdad.
k) Un representante de los centros de la
tercera edad.
l) Un representante del área del deporte
adaptado.
m) Un usuario elegido por sorteo de entre
quienes presenten su candidatura.
n) Un representante del área de Juventud.
ñ) A petición de al menos tres Consejeros, se
podrán nombrar expertos, otros técnicos
deportivos o ciudadanos interesados.
Artículo 4. Sustitución y delegación.
En caso de enfermedad u otra causa
justificada, el consejero o la consejera podrá
enviar a un sustituto o una sustituta en su
lugar, siempre y cuando se avise antes de la
reunión.
Artículo 5. Funciones.
a) Presidente/Presidenta. Aparte de los
derechos y deberes del punto 4.e) tendrá
los siguientes:
Ser representante del Consejo.
Convocar las sesiones ordinarias y
extraordinarias.
 Convocar
la
constitución
del
Consejo.

Proponer la designación de nuevos
consejeros o nuevas consejeras.
 Aprobar el Orden del Día.
 Presidir y moderar el desarrollo de las
reuniones.
 Garantizar
la
participación
ciudadana.
 Presentar a la Comisión de Deportes
las iniciativas y propuestas del
Consejo.
 Dirimir los empates mediante el voto
de calidad en caso de empate.
b) Vicepresidente/a: sustituirá al Presidencia
en su ausencia.
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Bileretara joatea
Lehendakariari
gai
zerrenda
proposatzea.
Bileretako aktak egitea.
Deiak,
gai
zerrendak
eta
kontseiluan
sortzen
diren
dokumentuak bidaltzea.
Kontseiluaren
erabakiak
izapidetzea.
Kasuan kasu, laguntza juridiko
egokiekin, aztertzen diren gaien
lege alderdien gaineko aholkuak
ematea.
Idazkari gisa dagozkion gainerako
eginkizunak egitea.

e) Gainontzeko kontseilarien eskubide eta
betebeharrak:







Erabakietan
parte
hartzeko
eskubidea eta betebeharra.
Kontseiluan
aztertzeko
gaiak
proposa ahal izatea.
Hartutako
erabakien
inguruko
udalaren betetze mailaren kontuak
eskatu ahal izatea eta idatzizko
erantzuna jasotzea.
Kirol
gaietarako
kontseiluan
hartutako erabakiak errespetatzea.
Gutxienez
hiru
ordezkariren
sinadurarekin,
honako
proposamenak egin ahalko dituzte:
araudia aldatzea, kide berriak
hautatzea
edo
kideren
bati
boterea kentzea, gaikako lan
batzordeak egitea eta ez-ohiko
bilera bat deitzea.

6. artikulua. Gaikako lan batzordeak.
a) Gai zehatzei buruzko lan eta txostenak
egiteko Gaikako lan batzorde bereziak
sortuko ditu Kontseiluak, beharrezko ikusten
duen kasuetan.
b) Kideak kontseiluak berak proposatu eta
onartuko ditu; lehendakari eta idazkari
bana eduki beharko dute, eta, gutxienez,
guztira hiru kidez osatuko dira.
c) Aholkularitza izaera izango du batzorde
honek, eta landutako gaiak Kontseiluari
helaraztea izango da horren funtzioa.

d) Secretario/a del Consejo: No será
miembro de pleno derecho, podrá
participar y también asesorar pero no
tendrá derecho a voto. Sus funciones:
Asistir a las reuniones.
Proponer al Presidente el Orden del
Día.
 Levantar acta de las reuniones.
 Enviar convocatorias, órdenes del
día y cuanta documentación
genere el Consejo.
 Tramitar los acuerdos del Consejo.
 Asesorar, con los correspondientes
apoyos jurídicos, en su caso, sobre
los aspectos legales de los temas
que se traten.
 Desempeñar
cuantas
otras
funciones le sean inherentes a su
condición de Secretario/a.
e) Derechos y deberes de los demás
consejeros y consejeras:










Derecho y deber de participar en
las resoluciones.
Derecho a proponer temas que
deban tratarse en el Consejo.
Derecho a solicitar los datos
correspondientes
al
nivel
de
cumplimiento del Ayuntamiento en
cuanto
a
las
resoluciones
aprobadas, y a recibir respuesta por
escrito.
Respetar las resoluciones aprobadas
en el Consejo.
Con la firma de al menos tres
representantes se podrán realizar las
siguientes propuestas: cambiar la
normativa,
elegir
nuevos
representantes o quitar el derecho a
uno de ellos, formar comisiones de
trabajo y convocar reuniones
extraordinarias.

Artículo 6. Comisiones de Trabajo.
a) El Consejo creará Comisiones de Trabajo
para la realización de trabajos e informes
sobre materias concretas, siempre que lo
considere necesario.
b) El Consejo designará los miembros de las
Comisiones; tienen que tener un presidente
y un secretario, y, al menos, contará con tres
miembros en total.
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7. artikulua. Kontseilu-kide izaera galtzea
Honako momentuetan galduko dute
mahaikide izaera
a) Norberak nahi duenean.
b) Beraiek ordezkatzen duten erakundeak
erabakitzen duenean.
c) Kontseiluaren erabakiz.
d) Ordezkari politikoen kasuan, legealdia
amaitzen
denean.
Ordezkari
berrien
proposamenak udal-aldi berria hastean
helaraziko
dizkiete
alderdi
politikoek
Kontseiluko Lehendakariari.
II. TITULUA
ANTOLAKUNTZA ETA FUNTZIONAMENDUA
8.artikulua. Egoitza
Arrasateko Udaletxea izango da Arrasateko
Kirol Kontseiluaren egoitza.
9. artikulua. Maiztasun egutegia.
a) Gutxienez, urtean lau aldiz bilduko da
bilkura arruntak egiteko.
b) Eraketa bileraren ostean, Kontseiluak
bilkura
egunak,
orduak,
lekua
eta
maiztasuna adostuko ditu.
c) Gai zerrendek eta egoerak eskatuta
Lehendakariak ez-ohiko bilerak dei ditzake.
Baita,
gutxienez,
hiru
kontseilarik
proposatuta ere.
10. artikulua. Deialdia egiteko modua.
a) Deialdia eta dokumentazioa, partaideek
adierazi duten helbidera bidaliko dira.
b) Ahal dela, ingurugiroaren babesari
begira, dokumentazioa bidaltzeko garaian,
udalak posta elektronikoa lehenetsiko du.
c) Deialdia, gutxienez, 15 egun lehenago
igorriko zaie partaideei.
d) Ohiko nahiz ez ohiko deialdietan 10 egun
lehenago igorri ahalko dute gairen bat
ordezkariek, 7 egun lehenago deialdia
berriz egingo da.
e) Deialdi batera 3 partaide baino gutxiago
azalduz gero, bigarren deialdi bat egingo
zaie 30 minutu beranduago. Bigarren kasu
horretan, daudenekin egingo da batzarra.
Betiere, beharrezkoa da lehendakaria eta
idazkaria edo haien legezko ordezkariak
egotea.
11. artikulua. Erabakiak hartzeko modua.
a) Bileretako gaien inguruko erabakiak

c) Su función será asesorar e informar sobre
los temas trabajados al Consejo.

Artículo 7. Pérdida de la condición de
consejero o consejera.
Perderán la naturaleza de representante en
los siguientes momentos:
a) Por decisión propia del consejero o
consejera.
b) Por decisión de la entidad que represente
el consejero o consejera.
c) Por decisión del Consejo Asesor.
d) En el caso de los representantes políticos,
cuando termine la legislatura. Cuando
empiece la nueva legislatura los partidos
políticos
propondrán
los
nuevos
representantes al Presidente.
TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 8. Sede.
Será el Ayuntamiento de Arrasate la sede
del Consejo Asesor del Deporte.
Artículo 9. Calendario de frecuencia.
a) El Consejo Asesor se reunirá de forma
ordinaria como mínimo cuatro veces al año.
b) En la reunión de constitución del Consejo,
éste acordará el horario, el lugar y la
periodicidad para sus reuniones.
c) Según el Orden del Día y situaciones de
necesidad el Presidente podrá convocar
reuniones extraordinarias. También podrá
hacerlo a propuesta de al menos tres
miembros.
Artículo 10. Forma de convocatoria.
a) La convocatoria y la documentación se
enviarán a la dirección que los participantes
hayan facilitado.
b) A poder ser y por el respeto al medio
ambiente, el ayuntamiento priorizará el
correo electrónico, para el envío de
documentación.
c) Se informará de la convocatoria, al
menos, con 15 días de antelación.
d) Los representantes podrán remitir con, al
menos, 10 días de antelación, algún tema
que se quiera tratar en el Consejo. En ese
caso, se volverá a enviar la convocatoria
con 7 días de antelación.
e) En caso de que aparezcan menos de 3
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eskubide osoko kideen gehiengo soilaz
hartuko dira.
b) Berdinketa kasuak hausteko, alkateak
kalitatezko boto eskubidea izango du.
c)
Eskubide
osoko
ordezkariek
gehiengoaren erabakiaren aurka boto
partikularra eman dezakete, bilkura bukatu
aurretik adierazten badute. Ondoren,
idazkaritzara bidali beharko dituzte, idatziz,
bilkura bukatu eta bost egun naturaleko
epean.
12. artikulua. Erabakiak jasotzeko modua.
a) Idazkariak bilera bakoitzeko akta egingo
du, eta eman duten helbidera bidaliko die
ordezkari guztiei.
b) Aldi berean, bilera hasi aurretik, aurreko
batzarreko akta irakurri eta egin beharreko
zuzenketak egin ondoren, onartuko da.
c)
Bilerako,
bertaratutako
guztiek,
deialdiaren orria sinatuko dute.

13. artikulua. Udalari informazioa eskatzea.
Udal zerbitzuek Kontseiluak egindako
informazio eskaerei erantzun beharko diete,
gehienez ere 30 egun naturaleko epean.
Epe hori, kontseiluko txostena jasotzen
duten egunetik hasiko da. Txosten hau
lehendakariak edo idazkariak helaraziko
die.
14. artikulua. Xedatu gabeko egoerak.
Araudi honetan aurreikusten ez denerako,
Toki
Erakundeen
Antolamendua,
Funtzionamendua eta Lege Araubideari
buruzko Araudiak xedatutakoa hartuko da
kontuan.

participantes, se volverá a convocar la
reunión a los 30 minutos. En el segundo caso,
se celebrará la reunión con los que estén.
No se podrá celebrar la reunión a falta
del/la presidente/a y el/la secretario/a o su
delegado legal.
Artículo 11. Forma de resolución.
a) Las resoluciones de los temas tratados en
las reuniones se aprobarán por mayoría
simple de los miembros.
b) El alcalde tendrá derecho al voto de
calidad para dirimir los empates que pueda
haber.
c) En caso de desacuerdo con las
resoluciones, los consejeros y las consejeras
de pleno derecho tendrán derecho al voto
particular, siempre y cuando se comunique
antes de finalizar la reunión. Después, lo
tendrán que enviar a secretaría antes de
cinco días naturales.
Artículo 12. Forma de hacer constar las
resoluciones.
a) El secretario del Consejo levantará el
acta correspondiente y les enviará a todos
los miembros.
b) Asimismo, antes de dar comienzo a la
reunión, se leerá el acta de la reunión
anterior y, tras hacer las correcciones
correspondientes, se procederá a su
aprobación.
c) Los asistentes firmarán la hoja de
convocatoria antes de dar comienzo a la
reunión.
Artículo 13. Solicitud de información al
Ayuntamiento.
Los distintos servicios municipales deberán
contestar a las solicitudes de información
requeridas por el Consejo en un plazo no
superior a 30 días naturales, a contar desde
la recepción del informe, que se realizará
por conducto de la Presidencia o
Secretaría.
Artículo 14. Situaciones no previstas.
Para todo lo no previsto en la presente
normativa se tendrá en cuenta lo estipulado
en el reglamento sobre Ordenación,
Funcionamiento y Régimen Legal de las
Entidades Locales.
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III.ERANSKINA
ALKATEAK EMAN DITUEN EBAZPENEN ZERRENDA
2014/01/23tik UDAL PLENOKO DEIALDI HAU EGIN ARTE
Kodea

Espedientea

Espedientearen gaia

N15/00224

2015PER10005

Microstation programaren lizentzia baten hiruhilabeteko mantenua

N15/00225

2015PER10004

Nomina programaren urte beteko mantenua

N15/00226

2015PER10003

MUNIGEX programaren urte beteko mantenua

N15/00227

2015PBIF0010

Saioa Urrutia ordezkatzea aldi baterako ezgaitasuna dela eta

N15/00228

2015PBIF0012

Haritz Gorroño kultur ekintzetako laguntzailea ordezkatzea, aldi baterako ezgait

N15/00229

2015PBIF0014

Xabier Ayastuy bitarteko funtzionarioa izendatzea

N15/00230

2015PER10002

Presentzia kontrolaren programaren urte beteko mantenua

N15/00231

2015ZZER0016

Lapurdi 1, 3, 5, 7, 9, 11 eta Legargain 16, 18, 20 eta 22ko garajeetako erkidego

N15/00232

2015PER10006

Urte osoko antibirus lizentzien mantenua

N15/00233

2014RIRE0147

P SDO EXENCION EN RECARGO DEL IBI.

N15/00234

2015PER10007

BAZ-eko programaren urte beteko mantenua

N15/00235

2015PER10008

Udaltzaingoko Gespol programaren urteko mantenua

N15/00237

2014ZERA0047

P PDO RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO POR CAIDA DE RAMAS.

N15/00238

2015SHAL0037

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00239

2015SHAL0038

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00240

2015SEAL0036

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00241

2015SEAL0038

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00242

2015SEAL0035

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00243

2015SEAL0037

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00244

2015SHAL0039

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00245

2015SHAL0040

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00246

2015SEAL0039

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00247

2015SEAL0040

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00248

2015SEAL0041

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00249

2015PBIF0008

Bitarteko funtzionarioa izendatzea, udaltzain moduan lan egiteko, Isidor Ugarter

N15/00250

2015SEAL0042

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00251

2014PBIF0108

Ofizial elektrikari bat kontratatzea.

N15/00252

2015DZAT0014

P SDO. FRACCIONAMIENTO DE PAGO

N15/00253

2015REKU0010

p SDO DEVOLUCION RECARGO EN EL IBI.

N15/00254

2015NMAT0008

P SDO CESION MATERIAL MUNICIPAL

N15/00255

2015SHAL0041

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00256

2015SHAL0042

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00257

2015SEAL0043

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00258

2015SEAL0044

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00259

2015SHAL0043

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00261

2014CHOZ0017

Udaltzaingoarentzat garabia-ibilgailuaren erosketa.

N15/00262

2015REKU0011

PDO ALEGACIONES AL COBRO DE RECARGO POR TASAS DOMICILIADAS.

N15/00263

2015REKU0012

P PDO ALEGACIONES CONTRA RECARGO DE IMPUESTO.

N15/00264

2015REKU0013

PO SDO DEVOLUCION DEL RECARGO DE LA PLUSVALIA

N15/00265

2015SEAL0045

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00266

2015SEAL0046

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00267

2015SEAL0047

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA
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Kodea

Espedientea

Espedientearen gaia

N15/00268

2015SHAL0044

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00269

2015SHAL0045

JON ALZA

N15/00270

2014SATZ0010

RENOVACION PADRONAL DE EXTRANJEROS 01-08-2014

N15/00271

2014SATZ0010

RENOVACION PADRONAL DE EXTRANJEROS 01-08-2014

N15/00272

2015ZZER0022

Elurte Planari hasiera ematea.

N15/00273

2015REKU0014

p SDO DEVOLUCION DE CUOTAS DE IBI

N15/00274

2015REKU0015

P PDO RECURSO CONTRA EL COBRO DEL IAE.

N15/00275

2015REKU0016

PDO RECURSO DE REPOSICION RELATIVO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DEL

N15/00276

2015RISU0002

PDO. RECURSO DE REPOSICION EXP. SANCIONADOR Nº 997/2013

N15/00277

2015RISU0003

PDO. RECURSO DE REPOSICION CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO 679/2013

N15/00278

2015PER10010

Udal Artxibategiko argazkiak kudeatzeko disko kabina

N15/00279

2015PHZK0001

Egitekoak betetzeko zerbitzu eginkizuna, Euskaltegian 5S proiektua ezartzeko

N15/00280

2015PMUR0001

Borja Franco: lan jarduna %34 murrizteko eskaera (2015-02-01/2015-06-30)

N15/00281

2014CPOB0002

San Josepe Kalea berriro urbanizatzea. 1A Fasea

N15/00282

2015HJKA0001

RCA 771/2014 VODAFONE ESPAÑA SAU

N15/00283

2015ZAZT0002

p SDO REDUCIR LOS METROS OCUPADOS EN EL MERCADO

N15/00284

2015RISU0001

PDO. ALEGACIONES CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO

N15/00285

2014ZERA0048

Informando de reclamación de daños en vehículo presentada por Agustin Horrillo G

N15/00286

2015RISU0004

P PDO RECURSO CONTRA PROVIDENCIA DE APEMIO.

N15/00287

2015PBIF0018

Bitarteko funtzionarioa izendatzea Euskaltegiko irakasle moduan lan egiteko 2015

N15/00288

2015PBIF0015

ITURBIDE EGOITZA: erizain bat ordezkatzeko eskaera

N15/00289

2015SEAL0049

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00290

2015SHAL0047

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00291

2015SHAL0046

david merino machio

N15/00292

2015SEAL0048

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00293

2015SEAL0051

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00294

2015SEAL0050

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00295

2015SHAL0048

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00296

2015SHAL0049

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00297

2015SHAL0050

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00298

2015ZEAT0004

Txatxilipurdi Elkartea; otsailaren 7rako formazioa saioa antolatzeko Labeko gela

N15/00299

2015PBIF0019

Bitarteko funtzionarioa izendatzea Euskaltegiko irakasle moduan lan egiteko, Sai

N15/00300

2015SHAL0051

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00301

2015SEAL0052

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00302

2015SEAL0053

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00303

2015SEAL0054

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00304

2015SEAL0055

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00305

2015SEAL0056

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00306

2015SEAL0058

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00307

2015SEAL0059

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00308

2015SHAL0054

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00309

2015SEAL0060

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00310

2015ZZER0024

Uribarri auzoko Grandena baserria; argi puntuari dagokion gastua ordaintzeko esk

N15/00311

2015ZTXI0007

Trabajos de eliminación de pintadas en fachadas en la zona de (Zarugalde, Aragon

N15/00312

2015ZAZE0001

OTSAILAK 6 TXOKOLATADA AZOKAN

N15/00313

2015NMAT0009

EKAINAREN 20 AN MOTORRERO EGUNA OSPATZEKO BAIMENA ESKATZEA.
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Kodea

Espedientea

Espedientearen gaia

N15/00314

2015SHAL0052

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00315

2015SHAL0053

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00316

2015SHAL0055

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00317

2015SEAL0057

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00318

2015SHAL0056

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00319

2015SHAL0057

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00320

2015SHAL0058

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00321

2015SHAL0060

P SDO CAMBIO DE DOMICILIO EN EL PADRON DE HABITANTES

N15/00322

2015PNOA0003

Kontsumorako mailegua

N15/00323

2015PNOA0004

Kontsumorako mailegua

N15/00324

2015PBIF0017

Bitarteko funtzionarioa izendatzea, administrari laguntzaile moduan lan egiteko,

N15/00325

2015ZERT0002

Elurte-izozteen aurkako gatza erostea.

N15/00326

2014ZZEH0022

Jordan Barquero Martinez; infracción con materia de guarda y custodia de perros

N15/00327

2014ZZEH0012

Mikel Fernández Sánchez; infracción de normativa sobre tenecia de animales de ra

N15/00328

2014ZZEH0007

RAMON RAMILA AZPIAZU;INFRACCION NORMATIVA SOBRE TENECIA DE ANIMALES DE
RAZA CANI

N15/00329

2015PBIF0021

Bitarteko funtzionarioa izendatzea, sorosle moduan lan egiteko

N15/00330

2015PBIF0016

ITURBIDE EGOITZA: erizain bat ordezkatzeko proposamena

N15/00331

2015ZZER0022

Elurte Planari hasiera ematea.

N15/00332

2015ZKOM0003

P SDO PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE POR LAS OBRAS REALIZADAS

N15/00333

2015UZEH0001

Trafiko zehapen espedienteak izapidatzea

N15/00334

2015PBIF0020

Bitarteko funtzionarioa izendatzea, udaltzain moduan lan egiteko, Igor Zabalaren

N15/00335

2015DZAT0015

P SDO FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DEL RECIBO DEL AGUA

N15/00336

2015DZAT0016

P SDO PAGO FRACCIONADO DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE PAGO

N15/00337

2015DZAT0017

SDO FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DEL VADO

N15/00338

2015DZAT0018

SDO FRACCIONAMIENTO PARA EL PAGO DEL VADO

N15/00339

2015SSEC0002

Espainako bandera jarri ez izanagatik administrazioarekiko auzi-errekurtsoa (17/

N15/00340

2015SHAL0059

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00341

2015SHAL0061

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00342

2015SHAL0062

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00343

2015SEAL0061

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA (2015SHAL0064 eskaerakin lotura)

N15/00344

2015SHAL0063

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00345

2015SHAL0065

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00346

2015SHAL0066

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00347

2015SEAL0062

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00348

2015SHAL0067

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00349

2015SEAL0065

P BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00350

2011SSEC0008

Udal Korporazioa 2011-2015: Antolaketa

N15/00351

2015ZEAT0005

MIRARI ARANDO ILARDUIA (TXATXILIPURDI ELKARTEA); Otsailaren 12an formazio saioa

N15/00352

2015ZAZT0003

SDO DE PUESTO DE VENTA AMBULANTE EN EL MERCADILLO

N15/00353

2014ZAZT0033

AZOKA TXIKIAN SALMENTA POSTU BATEN ESKAERA

N15/00354

2014ZAZT0032

SDO AUTORIZACION VENTA AMBULANTE EN MERCADILLO

N15/00355

2015SHAL0068

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00356

2015SHAL0069

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00357

2015SHAL0070

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00358

2015SHAL0072

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00359

2015SHAL0071

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA
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Kodea

Espedientea

Espedientearen gaia

N15/00360

2015SEAL0063

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00361

2015SEAL0064

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00362

2013SEOB0070

BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA

N15/00363

2014SEOB0026

BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA

N15/00364

2014SEOB0068

BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA
31 eta 4 espedienteak batera tramita

N15/00365

2014SEOB0033

BIZTANLEEN ERROLDAN BAJA EMATEKO ESKAERA

N15/00366

2014CPOB0007

Takolo-Goiru artean GI-2620 errepidearen zeharbidea berriro ere urbanizatzeko l

N15/00367

2015NOTK0002

Araba Etorbidea eta Intxausti kalea lotzen dituen ibilbidea egokitzea

N15/00368

2015PIKA0003

"Jendaurrean efikaziaz hitz egitea" - IVAP-HAEE

N15/00369

2015SHAL0073

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00370

2015SHAL0074

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00371

2015SHAL0075

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00372

2015SHAL0076

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00373

2015SEAL0066

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00374

2015SEAL0067

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00375

2015UZEH0002

Trafiko zehapen espedienteak izapidatzea

N15/00376

2015SHAL0077

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00377

2015SHAL0078

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00378

2015SHAL0079

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00379

2015SEAL0068

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00380

2015SEAL0069

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00381

2015PKHL0001

Maite Barreña „berdintsun agentea‟ bajaz dagoela eta, ordezkapena egitea

N15/00382

2015PER10011

Herriko ur kontagailuen irakurketak egiteko 4 aparailu

N15/00383

2015PPRA0002

"Menpekotasun egoeran dauden pertsonen arreta" zikloko bi ikasleen praktikaldia

N15/00384

2015PPRA0003

"Laneko arriskuen prebentzioa" zikloko ikasle baten praktikaldia

N15/00385

2015PBIF0022

Xabier Ayastuy bitarteko funtzionarioa izendatzea, atezain moduan lan egiteko

N15/00386

2015NMAT0004

OTSAILAREN 28AN OSPATUKO DEN MERKEALDI AZOKARAKO HAINBAT ESKAERA

N15/00387

2014ZAZT0031

Dar de baja al adjudicatario del puesto nº 11 Javier Ferrero Balaguer

N15/00388

2015NMAT0010

SDO PERMISO Y DIVERSAS SOLICITUDES PARA CELEBRACION DE HOMENAJE A ISAIAS
CARRASC

N15/00389

2015RHIZ0004

p SDO BONIFICACION DEL IMPUESTO DEL VEHICULO

N15/00390

2015PPRA0004

Iturbide Egoitzan sukaldaritzako praktikak

N15/00391

2014RHIZ0052

P SDO BONIFICACION EN IMPUESTO VEHICULOS.

N15/00392

2015ZKOM0001

p SDO ABONO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE LOS LOCALES SITOS EN
OKENDO 4

N15/00393

2014ZZEH0023

Jesus Sande Tome;infraccion en la guarda y custodia de animales.

N15/00394

2015RHIZ0005

p SDO EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

N15/00395

2015HOBT0025

VENTANAS - LEIHOAK

N15/00396

2015RHIZ0006

p SDO EXENCION EN EL IMPUESTO DE VEHICULOS.

N15/00397

2014ZERA0047

P PDO RECLAMACION POR DAÑOS SUFRIDOS EN VEHICULO POR CAIDA DE RAMAS.

N15/00398

2015RHIZ0007

p SDO EXENCION EN EL IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA: SS-0670BK

N15/00399

2015RHIZ0008

p SDO EXENCION DEL IMPUESTO DE VEHICULOS.

N15/00400

2015RHIZ0009

P SDO EXENCION EN IMPUESTO VEHICULOS

N15/00401

2015SEAL0071

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00402

2015SHAL0080

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA
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Espedientearen gaia

N15/00403

2015SEAL0070

BIZTANLEEN ERROLDAN ALTA EMATEKO ESKAERA

N15/00404

2015SHAL0081

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00405

2015SHAL0082

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00406

2015SHAL0083

BIZTANLEEN ERROLDAN BIZILEKUA ALDATZEKO ESKAERA

N15/00407

2015SKOM0001

Meatzerreka eta Kurtzetxiki kanpaina. 2015eko otsaila-martxoa

N15/00408

2015ZAZE0002

P OTSAILAREN 27 AN TXOKOLATADA ANTOLATZEKO BAIMENA ESKATZEA.

N15/00409

2015NMAT0015

P OTSAILAREN 25 ETA 26 AN SEBER ALTUBE PLAZAN KARPA BAT JARTZEKO BAIMENA
ESKATZE

N15/00410

2015PHZK0002

"Administraria- Dirubilketa" lanpostua zerbitzualdian betetzea

N15/00411

2015PBIF0024

Iñaki Urionabarrenetxearen hutsunea betetzeko bitarteko funtzionarioa izendatzea

N15/00412

2015PBIF0023

Maite Azpiri karrerazko funtzionarioa ordezkatzea

N15/00413

2014CPOB0009

URBANIZACIÓN UDALA BEHEKOA FASE 2 Y 3
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