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UDAL PLENOA
Bilkura arrunta
BILKURA DATUAK
EGUNA:

TOKIA

2016/06/07

Udaletxea

HASIERA ETA BUKAERA ORDUA

18:00 - 19:20
BILDUTAKOAK:
Lehendakaria:

María Ubarretxena Cid (EAJ-PNV)

Zinegotziak:

Ibon Arrupe Aldecocea (EAJ-PNV)
Juan Ramon Mendieta Garay (EAJ-PNV)
Ander Garay Zabaleta (EAJ-PNV)
Amaia Ceciaga Garmendia (EAJ-PNV)
Juan Karlos Garitano Ezkurra (EAJ-PNV)
Amaia Azpiazu Aramburu (EAJ-PNV)
Anuska Ezkurra Zubizarreta (EAJ-PNV)
Eneko Barberena Mondragon (EH BILDU)
Amaia Larrañaga Galdos (EH BILDU)
Eneko Fernandez Ortiz de Luzuriaga (EH BILDU)
Maialen Zabaleta Madinabeitia (EH BILDU)
Jose Luis Encinas Jose (EH BILDU)
Itxaro Artola Lizarralde (EH BILDU)
Urki Larrea Ibabe (EH BILDU)
Oscar Garcia Horrillo (PSE-EE)
Victoriano Fuentes Noguera (PSE-EE)
Igor Urizar Murgoitio (Baleike)
Eva Abuin Bideburu (Baleike)
Juan Luis Merino Sanabria (Irabazi Arrasate)

Idazkaria:

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Beste funtzionario
batzuk:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

BILDU EZ DIREN
UDALKIDEAK:

Anabel Legaz Canflanca (PSE-EE)

BERTARATZE
ETA IRTEERAK:

Bilkura hasi denetik bukaeraraino ez da bertaratze zein irteerarik izan.
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M. UBARRETXENA (Lehendakaria): Arratsaldeon denoi, beno gutxi gorabehera zinegotzi
guztiak gaude hemen, eta Plenoari hasiera ematera goaz.

1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA ONARTZEA.
2016ko maiatzaren 3ko bilkurako akta, aho batez, onartzen da.

2.- ESPEDIENTEA BEHIN BETIKO ONARTZEA, BATETIK, LUR ZATI BATEN
KALIFIKAZIOA ALDATZEKO, ZEINA OKUPATUKO DEN URIBARRI ETORBIDEA
1-3-5-7KO GARAJEEZ, ETA, BESTETIK, ZORU PUBLIKOAN ZORTASUNA
ERATZEKO. (2016HAFE0001)
Udal Plenoak, aho batez, Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko Batzordearen ondoko
diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen du:
IKUSITA Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko martxoaren 17an hartutako akordioaren
bidez, espedientea hasi zela lur zati baten kalifikazio juridikoa aldatzeko, 1,39 m 2-koa, Uribarri
etorbidea 1-3-5-7ko eraikineko alboan dagoena, jabetza publikotik desafektatzeko eta kalifikaturik
egoteko partzela soberakin moduan (ondare ondasuna).
Kalifikazio juridikoaren aldaketa hori emango da lur zati hori okupatu beharra dagoelako,
sestra azpian eta gainean, tximinia bat kokatzeko, eraikin horretan dauden garajeetako aireberritze
sistemaren airea ateratzekoa.
Halaber, espedientean sartzen da bi zortasun eratzea, garajeetako instalazioak kokatzeko.
.- Bata, sestra azpian eta gainean, 20,45 m2, onartze txabolak jartzeko.
.- Bestea, sestra azpian, 7,97 m2, airea ateratzeko tximiniarekin konektatzeko hodi
lurperatua jartzeko.
Bai lur zatia bai guneak, goian adieraziak, jasota datoz espedienteko dokumentazio
grafikoan.
KONTUAN IZANIK, espedientea jende aurrean erakutsita, Toki Erakundeen
Ondasunen Erregelamenduaren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera, hartarako ezarritako aldian ez
dela aurkeztu alegazio idatzirik:
IKUSIRIK izapidetutako espedientea eta Toki Erakundeetako Ondasunen
Erregelamenduaren 8. artikulu horretan eta bat datozen gainerako aginduek xedatutakoaren arabera,
Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko batzorde honek akordio hau hartu dezan proposatzen
dio Udalbatzarrari:
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I.- Onartzea 1,39 m2-ko lur zatiaren kalifikazio juridikoaren aldaketa, URIBARRI
ETORBIDEA 1-3-5-7ko eraikinaren alboan dagoena, jabetza publikotik desafektatzeko eta
kalifikaturik egoteko partzela soberakin moduan (ondare ondasuna), tximinia bat jartzeko eraikuntza
horretan dauden garajeetako aireberritze sistemaren airea ateratzeko, espedientean egiaztaturik
dagoen bezala.
Lursail hori jasota dago espedienteko dokumentazio grafikoan.
II.- Ahalmena ematea alkate-udalburuari, edo legez ordezkatzen duen alkateordeari, lur zati
horren onarpena emateko, Toki Erakundeetako Ondasunen Erregelamendu horren 8.3 artikuluan
xedatutakoetarako.
III.- Espedientean datozen zortasunak eratzea ere onartuko da beste akordio independente
batean.
Udalbatzaren osoko bilkurak espedientea erabakitze aldera, adierazi daiteke, Ondasunen
Erregelamenduaren 8. artikuluan ezarritakoaren arabera, dagokion akordioa hartzeko, beharrezkoa
dela Udalbatzako kideen legezko kopuruaren gehiengo osoaren aldeko botoa.
3.- BEHIN BETIKO ONARTZEA DESJABETZE ESPEDIENTE BATEN ONDASUNEN
ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA, “ZARUGALDE KALEA 37AN ERAIKINA BOTA ETA
INGURUA
EGOKITZEKO
OINARRIZKO
PROIEKTUA”
EXEKUTATZEKO.
(2015HDJA0003)
Udal Plenoak, aho batez, Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko Batzordearen ondoko
diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen du:
Juan Jose Otaduy Echevarria jaunak eta Marina Perez de Mendiguren Fernandez de Retana
andreak berraztertze errekurtsoa jarri dute osoko bilkurak 2016ko apirilaren 19an hartu zuen
akordioaren aurka, zeinaren bidez behin betiko onartu den ondasunen eta eskubideen zerrenda
“Zarugalde kalea 37an dagoen eraikina botatzeko eta ingurua egokitzeko oinarrizko proiektua”ren exekuzioaren
eraginez.
Errekurtsoa jarri dute, nahiz eta onartu den sotoaren alegazioa, haiek jarria alegazio aldian, hasieran
onartu ostean, ondasunen eta eskubideen zerrenda jasotzen duen eranskinak ez duelako jasotzen 71,23
metro koadroko sotoa.
Izan ere, 2016ko apirilaren 19ko osoko bilkurako akordioak aitortu zuen soto bat dagoela,
ondasunen eta eskubideen zerrendaren 1 zenb.ko finkarena, baina ez zuen jaso haren azalera.
Horregatik, udaleko zerbitzu teknikoek neurtu egin dituzte desjabetu diren ondasun guztiak, eta
ondorioztatu dute desjabetze espedienteko ondasunek neurri hauek dituztela:
Ondasunen
eta
eskubideen Azalera eraikia:
zerrendaren finka zenb.
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1 partzela

Beheko solairua: 68,50 m2 (c)
Sotoa: 95,00 m2 (c)

2. partzela

Beheko solairua: 29,10 m2 (c)

Benetako neurriak eta onartutako zerrendan jasotakoak desberdinak direnez eta ez dagoenez jasota
sotoaren azalera, egokia da onartzea berraztertze errekurtsoa eta atzera egitea espedientean ondasunen
eta eskubideen zerrendaren behin betiko onarpen aldira, 2016ko apirilaren 19ko osoko bilkuraren
aurreko tramiteak mantenduz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio
Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 66. artikuluaren arabera.
Horregatik, ondasunen eta eskubideen behin betiko zerrenda onartzeko, hau hartu behar da
kontuan:
Udaleko Osoko Bilkurak, 2016ko otsailaren 2an egindako bilkuran, desjabetu behar diren
ondasunen eta eskubideen zerrenda zehatza eta banakakoa egin zuen, “Zarugalde kalea 37an dagoen
eraikina bota eta ingurua egokitzeko oinarrizko proiektua” exekutatzeko.
Akordio hori argitaratu zen Gipuzkoa Aldizkari Ofizialean eta Lurralde Historikoko egunkari
hedatuenetako batean, interesdunei banaka jakinarazita, eta jendaurrean erakusteko aldian, hartarako
irekia, alegazio idatzi bat aurkeztu zuten Juan Jose Otaduy Echevarria jaunak eta Marina Pérez
Mendiguren Fernández de Retana andreak, desjabetzearen ondasunen eta eskubideen zerrendako 1
finkako jabeak (etxabea, ezkerra).
Aurkeztu zen idatzian, agertu direnek alegatu zuten haien jabetzako lokalak, beheko solairuan
70,38 metro koadroez gain, 71,23 metro koadroko soto bat; hortaz, eskatzen dute esandako hori
erantsi dadila espedientean eta kontuan hartu dadila prezio justua ezartzeko unean.
Lehenago aipatu den bezala, neurtu eta gero, egiaztatu da Zarugalde kalea 37-etxabea
ezkerreko lokal horrek beheko solairu bat duela 68,50 m2 -koa (c) eta soto bat 95,00 m2 -koa (c)..
Halaber, egiaztatu da ondasunen eta eskubideen zerrendako 2. finkak duela 29,10 m2 -ko (c)
azalera bat; hortaz, egokia da datua jartzea ondasunaren deskripzioan.
Ikusita azaldutako guztia, egokia da behin betiko onartzea desjabetze honek eragindako
ondasunen eta eskubideen zerrenda, baina ñabardura batekin, 1. finkari dagokionez, eraikineko
etxabea-ezkerreko lokala, izan ere, beheko solairua eta soto bat ditu, adierazitako azalera eraikiekin,
eta 2. finkari dagokionez azalera eraikia egokitu egin behar da apur bat.
Azaldutakoagatik, Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko batzorde honek hauxe
proposatzen dio Udalbatzaren osoko bilkurari:
0.- Onartzea Juan Jose Otaduy Echevarria jaunak eta Marina Pérez Mendiguren Fernández
de Retana andreak jarritako berraztertze errekurtsoa, eta horren ondorioz baliogabetzea osoko
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bilkurak 2016ko apirilaren 29an hartu zuen akordioa eta espedienteak atzera egitea ondasunen eta
eskubideen zerrenda behin betiko onartu zen aldira.
I. - Onartzea Juan Jose Otaduy Echevarria jaunak eta Marina Pérez Mendiguren Fernández
de Retana andreak egindako alegazioa, desjabetzeak eragindako ondasunen eta eskubideen
zerrendako 1. finkaren jabeak (beheko ezkerreko lokala), ondasun horrek beheko solairua eta sotoa
dituela jasotzeari dagokionez; edozelan ere, haren neurriak dira udaleko zerbitzu teknikoek
egindakoak, hau da, 68,50 m2 (c) beheko solairuan eta 95,00 m2 (c) sotoan. Eta aldatzea 2. finkaren
azalera, udaleko zerbitzu teknikoek hartutako neurrien arabera, hau da, 29,10 m2 (c).
II.- Onartzea desjabetzeak eragindako ondasunen eta eskubideen behin betiko zerrenda,
“Zarugalde kalea 37an dagoen eraikina botatzeko Oinarrizko Proiektua” exekutatzeko, akordio honen
eranskinean dagoena:
III.- Nahitaez desjabetzeko, deklaratzea okupatu behar direla aurreko atalean aipatzen den
zerrendan jasotako ondasunak eta eskubideak.
IV.- Adieraztea zerrenda horretako ondasunen eta eskubideen titularrei HAMABOST
EGUNeko epe batean (akordioa jakinarazten den egunetik aurrera) prezio bat proposatu dezaten,
elkarrekin ados jarrita erosteko, indarrean dagoen legerian ezarrita dauden balorazio irizpideak erabilita.
V.- Ahalmena ematea alkate-udalburuari, edo legez ordezkatzen duen alkateordeari, behar
diren jardunak egiteko ondasunen eta eskubideen balio justua zehazteko fasearen tramitazioan,
desjabetze espediente honen eraginez.
VI.- Presako deklaratzea, Lurzoaruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen 178-2 artikuluan
ezarritakoaren arabera, Arrasateko Udalak okupatzea ondasunak eta eskubideak, nahitaez
desjabetzeko (Nahitaez Desjabetzeko legearen 52. artikulua), beharrezkoak baitira “Zarugalde kalea
37an dagoen eraikina bota eta ingurua egokitzeko oinarrizko proiektua”n jasota dagoen jarduna
exekutatzeko.
Presako deklarazio hori oinarrituta dago honetan: Arrasate pasealekuan berriro
urbanizatzeko obrak exekutatu ostean eta ikusita zer gertu dagoen proiektu horren xede eremua,
eremu horrek behar du azkar egokitzea, zuzkidura erabilera publiko baterako.

4.- ARRASATEKO UDALAK ZERRAJERA KALEAN DAGOEN APRENDICES
ERAIKINAREN
JABETZA
ESKURATZEKO
SPRIREKIN
HITZARMENA
SINATZEKO PROPOSAMENA.(2016HERO0001)
IKUSITA SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA – ERALDAKETA
LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, SA (SPRI) sozietatea partzela honen jabea dela %100ean:
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Deskripzioa: HIRULURRA.- “A” PARTZELA, HAPO HIRI FINKAREN 2. ALDAKETA
PUNTUALEKOA, finken zerrendako “hamar” erreferentziaz adierazia Arrasateko
Planeamenduko Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualeko Zerrajera 2 Unitatea-U.12.3 Unitatearen
Birpartzelazio Proiektuan, Etxaluze eta Zalduspe artean dagoen inguruneko hiri lurra berritzeko,
eta gaur egun identifikatua “A” partzela moduan 80.- ZERRAJERA 2 eremuan Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren 2. Aldaketa Puntualak ezarrita. Gainazaleko hedadura da, Plan
Orokorraren aldaketa horrek ezarri duen antolamenduari egokituta, MILA ETA SEIEHUN
METRO KOADRO. Mugak: Iparrean, oinezko bideen eremuarekin erreka ondoan; ekialdean eta
mendebaldean, oinezkoen bideen eremuarekin eta lorategien eremuarekin; eta hegoaldean,
oinezkoen eta ibilgailuen bideen eremuekin bidegorri ondoan. HIRIGINTZA KALIFIKAZIOA
ETA ERAIKIGARRITASUNA: 80.- ZERRAJERA 2 eremuan Hiri Antolamenduko Plan
Orokorraren 2. Aldaketa Puntualak ezarritako antolamenduaren arabera, finka honen hirigintza
kalifikazioa da jarduera ekonomikoena, parke teknologikoa izateko, eta aprobetxamendua du zazpi
mila seiehun eta laurogei metro koadrokoa.
Partzelaren zati bat okupatzen du “Aprendices” izeneko eraikinak. Eraikin horrek okupatzen du
800 metro koadro inguru, eta iraganean zerbitzua eman zion Aprendices eskolari, Arrasateko
Unión Cerrajerarena.
Kargak eta zamak: Finkak ez du kargarik eta zamarik, eta egunean dago zerga eta ariel kontuetan.
Jasota geratzen da urbanizazio karga, finkari eragiten diona eta Jabetzaren Erregistroan jasota
dagoena, iraungita dagoela, dagokion urbanizazioa bukatuta egoteagatik. Karga hori da hauxe,
hemen jasoa: Finka hau atxikita dago, benetan, dagozkion urbanizazio kargak ordaintzera, ehuneko
bederatzi koma laurogeita bostaren urbanizazio kuota batekin, eta behin-behineko likidazioaren
saldoaren zenbatekoa da BERROGEITA SEI MILA LAUREHUN ETA LAU EURO ETA
HEMERETZI ZENTIMO, 19.118 finkaren lehen inskripzioan agertzen denaren arabera, bi mila
eta biko azaroaren hamabian egina. Jasota geratzen da karga hori, Jabetzaren Erregistroan jasota
badago ere, iraungita dagoela, dagokion urbanizazioa bukatuta egoteagatik.”
Erregistroko datuak: 19.118 zenb.ko partzela, Arrasatekoa, 625 tomoa, 370 liburua, 7 orria.
Katastroko datuak: 4168093 zenb.ko katastro erreferentzia.
Titulua: SPRIri dagokio, adjudikazioz Birpartzelazio Proiektuan, Jabetzaren Erregistroan izena
emanda 2007ko maiatzaren 11n.
Balioa: 1.208.115 €
Finka jasota dago kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan, zeina kudeatzen duen IHOBE
Ingurumen Agentziak.
IKUSITA Arrasateko Udala partzela honen jabea dela % 88,14an:
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Deskripzioa: HIRILURRA.- ONDORIOZKO FINKA 1. lur zatia, antolamendu eremuaren
mendebaldean, “AE 86.- ZALDUSPE eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Testu
Bategin”ean sartua, eremu horretara iristeko bideetako baten ondoan. Azalera du HIRU MILA
BOSTEHUN ETA HOGEITA HAMAZORTZI METRO KOADRO (3.538 m2). Mugak:
Iparrean mendebaldean eta hegoaldean udal partzela batekin, udalaren jabetza publikoko partzelak
hartzen dituena, AE 86.- ZALDUSPE esparruaren Birpartzelazio Proiektuaren Testu Bateginean
jasota daudenak, zeina onartu zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2015eko ekainaren 1ean, esparrua
izanik espazio libre eta berdeguneetarako, bide sistema bat egiteko eta hiri zerbitzuen
azpiegituretarako; eta ekialdean, birpartzelazio proiektu horren 2. partzelarekin.
Mota: ondare ondasuna.
Kargak eta zamak: Finka atxikita dago, benetan, dagozkion urbanizazio kargak ordaintzera, %
57,59ko portzentaje batean. Hala, urbanizazio kargaren zenbatekoa da, zeina kargatzen zaion finka
honi, 1.794.538,54 eurokoa da, BEZa sartu gabe.
Balioa: 2.992.784,40 €
Titulua: Partzela dagokio AE 86.- ZALDUSPE esparruaren Birpartzelazio Proiektuaren Testu
Bateginaren arabera, zeina behin betiko onartu zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2015eko ekainaren
1ean egindako bilkuran.
Erregistroko datuak: 24.652 zenb.ko partzela, Arrasatekoa, 815 tomoa, 485 liburua, 194 orria.
Katastroko datuak: Katastroan agertzeko prozesuan.
Finka jasota dago kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan, zeina kudeatzen duen IHOBE
Ingurumen Agentziak. Halaber, gaurko egunean leku horretan jarduerak egiten dira, kutsatzaileak
izan daitezkeenak EAEko ekainaren 25eko 4/2015 Legeak, Lurzorua kutsatzea saihestu eta
kutsatutakoa garbitzekoa, dioenaren arabera.
IKUSITA goian deskribatutako partzela AE.- 86 Zalduspe antolamendu esparruan
dagoela, zeina gaur egun buru-belarri sartuta dagoen hirigintza exekuzioan, eta hirigintzako
aurrekariak dira:
Hirigintza antolamendua:
2011ko martxoaren 3an Udalbatzaren osoko bilkurak behin betiko onartu zuen A.E. 86.- ZALDUSPE
eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Berezia.
AE 86.- ZALDUSPE eremua zehazten da eta mugatzen da Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren agiri
horretan, eta bat dator Arrasateko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren agirian jasotako mugaketarekin.
Exekuzio Unitatearen azalera da 29.020 m², honela banatuta: 6.102 m² lursail publikoa eta 22.918 m² lursail
pribatukoa.
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Mugak: Iparrean, Plan Orokorreko AE 85.- GAMEI eremuarekin; hegoaldean, Plan Orokorreko AE 87.GOSAMENDI eremuarekin; ekialdean, lurzoru hiritarrezinarekin; eta mendebaldean, Plan Orokorreko AE
80.- ZERRAJERA 2 eta AE 84.- OSASUNGUNEA eremuekin.
Hirigintzako jarduera programa:
2015eko urriaren 29an Tokiko Gobernu Batzarrak behin betiko onartu zuen AE 86.- ZALDUSPEko
Hirigintzako Jarduera Programa. Hura behin betiko onartu zen, Tokiko Gobernu Batzarrak 2012ko urriaren
29an egindako bilkuran hartutako akordioaren arabera.
Birpartzelazio proiektua:
2015eko ekainaren 1ean Tokiko Gobernu Batzarrak behin betiko onartu zuen AE 86.- ZALDUSPE
eremuaren Birpartzelazio Proiektuaren Testu Bategina.
Urbanizazio proiektua:
Ez dago idatzita eta urbanizazio obrak exekutatzeke daude, nahiz eta gaur arte exekutatu diren aldez aurretik
botatze lan batzuk, eta esparru barruan dauden lurzoru batzuk deskutsatu diren. Exekutatu barik daude botatze
lan batzuk, eta horren ondorioz, ukitutako jarduera batzuk birkokatu dira, baita ere, lurzorua erremediatzeko
obrak eta urbanizazio obrak, planeamenduak eta arlokako nahitaezko baimenek zehazten dituztenak.
Hirigintza kudeaketako hitzarmenak:
Udalak hirigintza hitzarmenak egiten aritu da, eta esparruan lurzoruak lortzeaz batera horrek ekarri dio beregain
hartzea hainbat konpromiso, errespetatu behar diren lokalak hutsiarazteari buruz. Udalak bermatzen du
konpromiso horiek ez dutela galaraziko hitzarmen hau betetzea eta ez dela egongo hirugarrenik lehentasunez
eskuratzeko eskubideekin, bigarren azalpenean deskribatutako partzelari buruz.

Horrela, finkak, aurreko IKUSITA paragrafoan deskribatua, eraikigarritasun global bat
dauka, 17.883 metro koadrokoa teknologia erabilera egiteko, planeamendu mugarik gabe, arlokako
mugarik gabe, galarazten dutenak aprobetxamendu hori guztiz gauzatzea.
IKUSITA SPRI eta Arrasateko Udala, hartarako egin dituzten gestioak direla eta, ados
agertu dira, eta Arrasateko Udalak erosiko du “Aprendices” izeneko eraikinaren finka eta SPRIri
entregatuko dio lehen IKUSITA paragrafoan deskribatutako finkaren % 35,58, zeina AE 89.Zalduspe eremukoa den.
Aurrekoak SPRIri ematen dio gutxieneko eraikigarritasun bat teknologia erabiltzeko lehen
solairuan eta goiko solairuetan, 6.362,77 metro koadrokoa. Halaber, Arrasateko Udalaren kontura
doaz urbanizazio gastu guztiak (mota guztietako obrak, proiektuak eta laguntza teknikoak sartuta),
botatze lanak, berriro kokatzea, lurzorua erremediatzea, eta abar, finka horretan SPRIren partehartzeari datxezkionak, finka egon arte eraikitze lizentzia Udalari eskatzeko eta lortzeko egoeran,
eraikin bat eraikitzeko, erabilera onartuarekin eta gehieneko eraikigarritasun horrekin, karga guztiak
beteta eta Udalak urbanizazioaren onarpena eginda. Horrek guztiak ematen dio, esandako %
35,58ko partizipazioari, 1.208.115 euroko balioa.
Arrasateko Udalak bukatuko du esparruaren hirigintza exekuzioa, bigarren azalpenean
deskribatutako partzelaren esparruarena, hitzarmen honetan ezarritako baldintzetan eta
helburuekin.
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IKUSITA SPRI sozietate publiko bat dela, atxikia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren
Garapen eta Lehiakortasun Sailari, helburua duena euskal enpresa ehunari laguntzea eta hura
bultzatzea, sustatuz haren lehiakortasuna eta haren posizionamendua merkatu globalean.
Bigarren IKUSITA paragrafoan deskribatutako partzela, SPRIk jasoko duena, egokiagoa da
aipatu helburuok lortzeko Udalarentzako trukaketa baino, zeinak ezin izan duen destinorik jaso
lursailak erosi zirenetik 1996an, eta, jakina, harrez gero, aurre egin behar izan dizkie jabetzari
datxezkion gastuei.
IKUSITA Udalaren ustez interesgarria dela SPRI edukitzea bazkide moduan, AE 86.Zalduspe eremuaren urbanizazioa garatzeko, izan ere, entitate horrek bere helburuen artean du
euskal enpresa ehunari laguntzea eta bultzatzea, sustatuz haren lehiakortasuna eta haren
posizionamendua merkatu globalean.
IKUSITA, gainera, Arrasateko Udalak interesa duela ekipamendu publikoak ezartzeko
lehen IKUSITA paragrafoan deskribatutako partzelan, lekurik egokiena baita, erdialdean dagoelako
eta ezaugarri egokiak dituelako.
KONTUAN IZANIK SPRI eta Arrasateko Udala, aipatu partzelak trukatzeko, prest
daudela truke hitzarmena edo kontratua sinatzeko.
IKUSIRIK espedienteko
Erregelamenduaren 112. artikuluan.

txostenak,

eta

zer

xedatzen

den

Toki

Korporazioetako

Ondasunen

Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko Batzordeak akordio hau hartzea proposatzen du:
I: Onartzea truke hitzarmen edo kontratu bat sinatzea Arrasateko Udalaren eta SPRIren artean,
xedapen hauekin:
LEHENA.- TRUKEA
Hitzarmen honen bidez Arrasateko Udalak eta SPRIk trukean ematen dute %100 lehen azalpenean
deskribatutako partzela eta % 35,58an bigarren azalpenean deskribatutako partzela, biak izanik euren
jabetzakoak, azalpen horietan adierazitako portzentajeen arabera. Horren ondorioz:
A) Arrasateko Udalak eskuratzen du kontratu honetako lehen azalpenean deskribatutako finka.
Eskuratzen du gorputz argi moduan, kargatik eta errentamendutik libre, eta jakin dakiela zelakoa den
haren egoera fisikoa, erregistro egoera eta hirigintza egoera, eta deklaratzen du ezagutza osoa duela
haren egoeraz, eta uko egiten diola edozein erreklamazio egiteari SPRIri, edozein kontzeptu dela-eta.
Partzela horretan eta dagoen eraikinean (lehen azalpenean “Aprendices” moduan aipatua),
Arrasateko Udalak inplementatuko du 4. eranskinean aipatzen den kultura ekipamendua, eta
horretarako konpromisoa hartzen du 4 urtean bukatzeko eraikina birmoldatzeko obrak. Halaber,
dagokion hirigintza egokitzea egingo da, eta partzelak hartuko du ekipamendu publikoko erabilera.
B) SPRIk eskuratzen du kontratu honetako bigarren azalpenean deskribatutako finkaren % 35,38ren
partizipazioa. Finkari esleitutako eraikigarritasunaren arabera, partizipazio portzentaje horrek esan
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nahi du ahalmena duela guztira 6.362,77 metro koadro eraiki eta lortzeko, azalera eraiki
pribatizagarria, aprobetxamendu portzentaje berberarekin (% 35,58) eraikigarritasun ez
konputagarrian hirigintza eraginetarako, eta finkaren elementu komunetan eta/edo eraikiezinetan.
Jasoarazten da Udalak finkaren % 52,56ko jabetza mantentzen duela.
Trukatzekoak diren partzelen balorazioa (lehenago zergena) baliokidea izanik, 1.208.115 euroko
kopuruan oinarritua, ez zaio egokituko ordainketari, trukatutako partzeletan balorazio aldea badago,
hori guztia albora utzi gabe aldeak egon daitezkeela dagozkion zergak aplikatzearen ondorioz.
BIGARRENA. - ESKRITURA PUBLIKOA ENTREGATZEA ETA EMATEA
Alde biek elkarri entregatzen dizkiote hitzarmen honetako partzelak, eta konpromisoa hartzen dute
dagokion eskritura publikoa formalizatzeko, hurrengo bi hiletan, Udalak izendatzen duen
notarioaren aurrean.
HIRUGARRENA.- UDALAREN BETEBEHARRAK
Udalak berariaz konpromisoa hartzen du egin behar direnak bukatzeko, hitzarmen hau sinatzen
denetik 8 urtean, idatzi gabe dagoen urbanizazio proiektua osorik exekutatu dadin, bat etorriz
hirugarren azalpenarekin eta beste edozeinekin, zeintzuk utziko duten orube hiritargarri eta
eraikitze izaera osoa eskuratzea baldin eta hirigintza lizentzia lortzen bada, bigarren azalpeneko
baldintzetan. Udalak beregain hartuko du urbanizazio proiektuaren kostua guztiz exekutatu arte,
exijitu gabe ezein kopururik SPRIri, truke honetan eskuratutako partzelaren truke (lagapenak,
hirigintzako gainbalioak, eta abar), hori guztia, albora utzi gabe unitate honetako beste partzela jabe
batzuei jasanarazi dakiekeela, dagozkion urbanizazio kuotengatik.
Estipulazio honetan deskribatutako betebeharrak dira, Arrasateko Udalak SPRIri entregatu
beharreko partzelaren egoerari dagokionez, AE 86.- Zalduspe eremuaren Plan Bereziaren 1.
partzelari buruzkoak. Gorabehera horren kaltetan joan gabe, beharrezkoak diren lanak exekutatu
beharko dira osotasunean, aipatu 1. partzelari emateko estipulazio honetako kualitateak, gaitasunak
eta baldintzak.
Arrasateko Udalak beharrezkoak direnak egingo ditu hitzarmena benetan betetzeko, eta beregain
hartuko ditu partzelaren urbanizazio egiteko behar diren jarduerak, kargak eta kostuak, aurreko
paragrafoan adierazitako baldintzetan, hor sartuta ere hirugarren batekin, publikoa edo pribatua,
lotutako edozein gorabeheraren erabakia.
Betebehar horretan sartzen da ere izapidetu behar dela ingurumen agintari eskudunaren aurrean
Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpena, zeinak deklaratuko duen finkaren bateragarritasuna
planeamenduan onartutako erabilerekin, Arrasateko Udalak exekutatuz agintari horrek adierazi
ditzakeen erremediatze obrak.
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Halaber, deskribatutako betebeharrak Udalak betetzearen ondorioz ateratako orubeak gaitasuna
izango du planeamenduan emandako gehieneko eraikigarritasuna hartzeko, baita ere, onartutako
erabilerak, ezelako mugarik gabe.
Kostu guztiak, estipulazio hau betetzeko behar direnak, Udalaren kontura doaz. Baldin eta, hala
aurreikusi duelako arau-xedapen batek, SPRIk beregain hartu behar izanez gero ordainketaren bat,
zerikusia duena Udalak estipulazio honetan beregain hartutako betebeharrekin, Udalak ordainez
emango dio oso-osorik gehienez ere 30 egunean SPRIk errekeritzen dionetik, eta edozelan ere
ordaintzeko gehieneko epea bukatu baino lehen, baldin eta Arrasateko Udalak igorritako kopurua
bada, kopurua gehituz diruaren legezko interesaren eguneroko sortzapenarekin, epe hori
igarotakoan.
Horrela, Arrasateko Udalak beregain hartzen du oso-osorik, liberatuz berariaz SPRI egin behar
diren gestioetatik eta SPRIren aldetik jabetzari datxezkion kostuak ordaintzetik, bigarren
azalpenean deskribatutako eta agi honen bidez eskuratutako partzelaren % 35,58tik, estipulazio
honetan deskribatutako lan eta betebehar guztiak guztiz bete arte, zeintzuk era ez mugatuan
laburtzen diren urbanizazio obren exekuzioan, Urbanizazio Proiektuarenak, lehendik zeuden
eraikuntzen botatze lanak, jarduerak berriz jartzea eta dagozkion kalte-ordainak ematea,
lurzoruaren kalitatea erremediatzeko obrak, eta abar. Hori guztia partzela urbanizatu bat sortu arte,
eta SPRIk eskatu dezake eta lortu dezake dagokion hirigintza lizentzia, erabilera teknologikoko
eraikin bat eraikitzeko, eraikigarritasun globala izanik 17.883 metro koadrokoa.
LAUGARRENA.- PENALITATEAK, EZ BETETZEAGATIK
Udalak betetzen ez badu hirugarren estipulazioko 8 urteko epe hori, kalte-ordaina eman beharko
dio SPRIri, hitzarmen honetako lehen estipulazioan agertzen den kopuruak egunero sortzen duen
diruaren legezko interesaren zenbateko baliokide batekin, partzelen balorazio ekonomiko gisa
(1.208.115 €).
Interes hori egunero sortuko da, 8 urteak igarotzen direnetik Udalak betebeharrak guztiz bete arte.
BOSGARRENA.- HITZARMENA SUNTSIARAZTEA
Igaroz gero 2 urte gehiago, HIRUGARREN estipulazioan ezarritako 8 urteko epea bukatutakoan,
Udalak bete ez dituela bere betebeharrak, partzela ematekoa orube hiritargarriko eta eraikigarriko
izaera, SPRIk eskatzen duenean hirigintza lizentzia, HIRUGARREN estipulazioan datozen
baldintzetan, SPRIk eskubidea izango du partzelaren jabetza itzultzeko Udalari, eta Udalak kopuru
hauek ordainduko dizkio SPRIri:
(i)
Udalak jaso duen partzelaren balioa (1.208.115 euro), gehiturik diruaren legezko interesa,
hitzarmena sinatu zenetik ordaindu arte igarotako denborari dagokiona.
(ii)
Edozelako gastuen zenbatekoa, hor sartuta zergak eta beste edozein, izaera publikokoa,
SPRIk benetan jasandakoak, aldi horretan partzelaren jabetzatik sortuak.
(iii)
SPRIk egindako gastu guztiak hitzarmena suntsiarazteko eta jabetza itzultzeko,
estipulazio honen arabera.
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Aurreko paragrafoan datorren gorabehera kausa izango da Hitzarmena suntsiarazteko. Kasu
horretan, Udalak SPRIri ordainduko dizkio ere ordura arte bere alde sortzen doazen interesak,
hitzarmen honetako LAUGARREN estipulazioan xedatutakoaren arabera.
SPRIk erabiltzen ez badu eskubidea hitzarmena suntsiarazteko, jarraituko da zigorrak ezartzen,
LAUGARREN estipulazioan ezarri bezala, Arrasateko Udalak beregain hartutako betebeharrak
bete arte edota SPRIk Hitzarmena suntsiarazi arte.
SPRIk eskubidea izango du Hitzarmena suntsiarazteko, estipulazio honetan aurreikusitako
ondorioekin, baldin eta Arrasateko Udalak aldatzen badu, aurrez SPRIrekin idatziz erabaki gabe,
partzelari emandako oraingo erabilera, deskribaturik dagoena BIGARREN azalpenean, edo sartzen
badu planeamenduan edo udal araudian edozein mugaketa, galarazten duena haren destinoa edo
gehieneko eraikigarritasuna, berari emandakoa eta Hitzarmen honetan aipatua, hori guztia 15
urteko epean Hitzarmen hau sinatzen denetik. Eskubide berbera edukiko du SPRIk, Udalak amaitu
arte partzelaren urbanizazioa eta partzelak hartu arte orube izaera, eraikitze lizentzia jaso dezakeena
erabilera teknologikoa izateko, nahiz eta etorri era aldaketa edo mugaketa hori etorri edozein
organok, entitate edo agintaritzak, udalekoa ez denak ere, onartutako erabakietatik, administrazio
egintzetatik edo arauetatik. Kasu honetan, Udalak SPRIri ordainduko dio, jasotako partzelaren
truke, 1.208.115 euro, eta kopuru hori gehituko da diruaren legezko interesarekin, hitzarmena
sinatu zenetik ordaindu arte igarotako denborari dagokiona.
Udalaren aldetik HIRUGARREN estipulazioan jasota dauden betebeharrak beteta, gorabehera hori
jakinaraziko zaio SPRIri, albora utzi gabe SPRIk ahalmena duela horren kontra joateko, baina horri
buruz esan beharko du, gehienez ere 30 egunean Udalak jakinarazten dionetik, zer betebehar ez
duen bete Arrasateko Udalak.
SEIGARRENA.- GASTUAK
Akordio hau dela-eta dauden gastuak, kontzeptu guztietan Jabetzaren Erregistroan izena eman arte,
bi aldeek ordainduko dituzte hainbanatuta. Trukearen ondoriozko eragiketek sortutako zergak
(Eskualdaketen gaineko zerga, Balio Erantsiaren gaineko zerga, Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren
gaineko zerga) ordainduko dira indarrean dagoen legeriaren arabera.
Horri buruz, truke honen xede diren ondasunen izaera eta helburua ikusita, Udalak eskualdatu
beharreko partzela lotua dago Balio Erantsiaren gaineko zergari eta SPRIk eskualdatu beharreko
partzela eraikia lotua dago Ondare Eskualdaketen gaineko zergari.
Aurrekoaren kaltetan joan gabe, aldeek adierazten dute, Gipuzkoako Foru Ogasunak ulertzen badu
Arrasateko Udalari egindako eskualdaketa dela eragiketa bat BEZari lotua, SPRIk dagokion faktura
egingo du, eta eragiketaren BEZ osoa zehaztuko du, zeina ordainduko duen Arrasateko Udalak
gehienez ere 30 eguneko epean, hura jasotzen denetik.
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ZAZPIGARRENA.- LEHENTASUNEZ ESKURATZEKO ESKUBIDEA.
Alde biek, orain eta gero lankidetzan jarduteko borondatea dagoenez, ematen dute lehentasunez
eskuratzeko eskubide bat, trukean emandako ondasunei buruz, baina Udalak eskubidea ezingo du
erabili SPRIren aurka, Udalak trukean ematen dion partzelaren eskualdaketa egiten dionean SPRIk
bere taldeko sozietate bati. Lehentasunez eskuratzeko eskubideak, elkarri aitortua estipulazio honen
arabera, gehienez ere iraungo du 10 urte arte hitzarmena sinatzen denetik, eta erabili ahal izango da
hirurogei egun naturaleko epean, modu frogagarrian jakinarazten den hurrengo egunetik aurrera,
gaur trukatutako finka saltzeko erabakia, prezioa eta eskualdaketaren gainerako funtsezko
baldintzak.
ZORTZIGARRENA.- TRUKATUTAKO PARTZELAREN ERABILERA
SPRIk baimena ematen dio Udalari, prekarioan erabili dezan partzelaren bere partizipazio
portzentajea eraikitze lizentzia eskatzeko egoeran egon arte, Hitzarmen honetan adierazitako
zentzuan, eta erabilera hori luzatu daiteke SPRIren akordioarekin, eraikuntzako obrak hasi arte,
udaleko zerbitzu publikoak emateko bakarrik, eta Udala arduratuko da gastu guztiez (Ondasun
Higiezinen gaineko Zerga barne), mantentzei, kontserbazioi eta hirugarrenei sortutako kalteei
lotutakoak edo, modu subsidiarioan, SPRIri konpentsatuz beregain hartu behar izan dituenengatik.
BEDERATZIGARRENA.ESKUDUNA

LEGERIA

APLIKAGARRIA

ETA

JURISDIKZIOA

Kontratu hau exekutatu eta iraungitzeko, aginduko dute toki administrazioetako ondareari buruzko
legeriak dioena eta zuzenbide pribatuko legeek eta gainerako xedapenek diotena.
Kontratutik sortzen diren auziak egongo dira jurisdikzio zibilaren menpe, eta bereziki Bergarako
epaitegien menpe. Nolanahi ere, bi alderdiek nahi izanez gero, auziak konpondu daitezke
arbitrajearen bitartez, indarrean dagoen legedian xedatutakoarekin bat.
II.- Ahalmena ematea alkate-udalburuari, edo legez ordezkatzen duen alkateordeari, aipatu
kontratua sinatzeko, eta dagokion eskritura publikoa emateko.
III.- Ahalmena ematea ere alkate-udalburuari, edo legez ordezkatzen duen alkateordeari,
SEIGARREN estipulazioa aldatzeko, baldin eta Gipuzkoako Foru Ogasunak, Udalak egin duen
kontsultan oinarrituta, xedatzen badu SPRIk eskualdatu behar duen partzela BEZari atxikia dagoela eta
ez Ondare Eskualdaketen Zergari.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Honi buruz irtenbentziorik?
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A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Kaixo alkate andrea, mahaikideok arratsaldeon guztioi. Bueno gaur mahai gainean Amaiak irakurri
digun dokumentazio guzti honek benetan uste dugu Arrasaterentzako berri on bat dela eta mahai
gainean jartzen duela gero eta gertuago daukagula, benetan Arrasatek behar duen eta azken urteotan
lortu nahi izan duen amets bat edo helburu bat dela kultur gune garrantzitsu bat izatea eta Arrasateko
kultur gune desberdin eta musika inguruan batez ere dinot musikan zeren aprendices eraikuntza
badakigu Arrasate musikal eta goikobalu joango direla benetan beharrezkoa den eta teknikoki
beharrezkoa den eraikuntza bat.
Guzti honekin bi mezu bat bideratu nahiko genuke, alde batetik prozesua eta bigarrena lorpena.
Lehena prozesua orain dela urte bat ekainaren 13an sartu ginela udaletxe honetara hemen mahai gainean
gauden guztiok eta ia ordutik gure alderdiak EAJ-PNVk eta udal gobernutik beti izan dugu gure helburu
nagusietako bat zala Aprendices eraikinaren jabegoa udalak berriz ere lortzea eta Aprendices eraikina
erlojuaren eraikuntzaren bueltan hor ganorazko kultur gune bat eraikitzea urte honetan bai gure
alkateak. Udal gobernuan gaudenok eta udaletxe honetako teknikariak lan handia egin dute urte batetan
zehar SPRIrekin akordioetara heldu nahian, hitzarmen honen xehetasunak aztertuaz, landuaz ez da izan
bide erraza zaila izan da.
Zeren eta SPRIk ere bere betebeharrak bete nahi zituen, bere interesak eta udalak ere argi geneukan
nahi genuela Arrasaterentzako eraikin hori berreskuratzea eta ahalik eta posible izango balitz eta horrela
izan da, hau da, inongo kargu ekonomikorik gabe zeren eta hau azaldu duten bezala zeren hau truke bat
izanda permuta bat, hau da, jabetza hori lortu du berriz ere udalak Arrasatek lortu du, arrasateko kultur
guneak Arrasateko kultur etorkizun bat izango du herri honek hor lortu da eta udalaren jabegoa
geneukan Zalduspeko terreno horretan lehenengo 35 ingurukoa SPRIren gain geratu da.
Urte guzti honetan baita ere kultur eragile ezberdinekin egon gara, kultur gune hori sortzeko bidean eta
beraien nahiak aztertuaz Bagara lantaldearekin eta era berean baita ere proiektua idazteko lehiaketa
martxan jarri izan dugun, hau da, garbi geneukalako hori zala helburua eta urte honetan lanean egon
gara eta bigarren mezua lorpena bai lortu dugu Arrasatentzako bai oraina eta bai etorkizuneko kultur
gune bat bermatzea eta hor izango dute kultur gune ezberdinak Arrasate musikal, goikobalu, beraien
egoitza benetan Arrasatek bai orain bai etorkizunean behar eta uste dut zoriontzeko gai bat dela eta
astebukaera honetan irakurri dudanez uste dut guztiok daukagu hemen ardura bat guztiok daukagu
lanerako konpromiso bat Arrasate hobe barrirako lan egiteko konpromiso bat eta uste dugu hitzarmen
honekin gertuago daukagula helburu hori lortzea. Besterik ez. Mila esker.
I.URIZAR (BALEIKE):
Arratsaldeon guztioi. Prozesua hain zaila eta hain luzea izan da pixkat bukaeran susmo eta buelta ugari
eman dotzagu honen gainean.
Eta Kargu ekonomikoak bueno jabetzak be baudauka bere balio ekonomikoa, gure ustetan prozesua
bukaera ez da batere behar bezala eraman, hainbeste urteetan zehar hainbat tirabira eragin dauen gai hau
presaka eta oposizioari baloraketa bat egiteko denborarik gabe uzteko intentzioa argi ikusi dugu.
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Gardentasun aldetik, be bai huts ugari nabaritu ditugu negoziaketan abian zeudenean herria eta oposizio
politikoa iluntasun osoan mantenduz osoko bilkuran galderak egin ziren eta erantzuna izan zan,
negoziaketak sekretuak dira eta ezin da informatu herritarrei eta de repentean hain prozesu luzearen
ondoren, inolako informazio barik bat batean aste baten zehar mahai gainean ekartzen da gaia, astelehen
baten hirigintza batzordean eta hiru eguneko epe baten diktamenan aldaketa egon da eta nahi da dida
batean egitea.
Gure ustetan honek ez dira formak horrelako gai garrantzitsu baten gutxiago ondion eta hainbeste lan
eta denbora eraman ondoren ez dugu ulertzen zergatik ze arazo dauen gauzak bere erritmoan
oposizioaz hitz eginez aurrera eraman nahi izateaz ez?
Eta klaro gauza honek susmo batzuk sortzen dizkigu. Batzordean eta hau adibide edo mahai gainean
jartzeko batzordean jarri jakun konbenio hau, akordio hau, apirilak 5koa dauka data jarrita eta guri
maiatzaren 30ean ekarri jakun. Orduan ulertuko duzue ez oso klaro edukitzea be bai nabaritu gauen gaia
despolitizatzen saiatu zaretela esaten bakarrik gauza 100% teknikariena da, hemen ez dago irizpide
politikorik eta bueno hau gure ustetan askotan erabiltzen duzuen trikimailua da baina erabaki guztiak
dira politikoak eta hain erabaki handiak direnean are gehiago eta prozesu hau bukatzea be modu
honetan guk uste dugu erabaki politiko bat izan dela.
Hala eta be argi eta garbi utzi nahi dugu ados gauzela Aprendices eraikina berritu eta egokitzeko
beharrarekin Arrasaten erreferentziazko kultur esparru bat ezartzearekin eta onuratsua iruditzen jakula
udala ondasunaren jabe izatea aurrera eraman beharreko hobekizunak egiteko baina puntu hori nahi
dugu behin eta berriz esan kosta egiten zaigu ulertzea gauzak apropos egin izan badira eta ez badago
inongo arazorik holan de repentea modu ilun eta azkarren baten egitea ez dugu batere ondo ikusi.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko. Beste norbaitek.
M. ZABALETA (EH-BILDU):
Lehenengo aldian egiten dugula berba. Arratsaldeon denoi. Herri batentzat kultura ezinbestekoa dela
uste dugu eta hau sortu, garatu eta ikasten dituztenek baliabide eta proposamenak edukitzea
garrantzitsua da.
Arrasaten musikal eta goikobaluren egoerak kezkagarria da hori ezin da ukatu, urteak daramatzate euren
jarduna jorratzen horretarako aproposak ez diren lokaletan ikasi zein ensaiatzen eta gai honi irtenbide
bat ematearen alde gaude, kultur taldeen egoerak kezkatzen gaituen bezala, udal gobernuaren lan egiteko
formak ere kezkatzen gaitu.
Lau pareta hauetatik kanpora parte-hartzea edo adostasuna bezalako hitzak erabiltzen diren bitartean
barruan gai honen inguruan, ez da egon ez bata ezta bestea ere.
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Udal gobernuaren lan egiteko eraren beste adibide bat daukagu mahai gainean, plenoan mozio bat
aurkezteko bozeramale batzordean baino 10 egun baino lehenago sartu behar da BAZen eta udalak 5
milio euro erabiliko dituen proiektu bat aztertu eta diktamenak ateratzeko aldiz, besterik ez dira behar.
Igorrek aipatu dauen kronologia errepikatu nahiko nuke, martxoaren 22ko plenoan Igorrek esan duen
bezala, Aprendicesen inguruan galdetu genizuen eta abokatuak negoziatzen ari zirela eta daturik ezin
zenituela eman izan zan erantzuna.
Baita beste inori baino lehen informazio alderdi politikoa emango zenutela eta horrela izanda, prentsan
argitaratu egun bat lehenago eman zeniguten Aprendicesen hitzarmenaren berri maiatzaren 30eko
batzordean, handik hiru egunetara ekainaren bian batzorde berezi batean hitzarmenaren inguruko gure
postura azaldu behar genuen informazio osatu gabe geneukalarik, anexoak falta ziren adibidez, anexo
horietako bat Aprendices berrerabiltzeko proposamena zen. Txostena edo orria 5 milioi euroko
proiektu bat, taula eta argazkiak barne biltzen dabiena hiru orrialdeko definizio bat baino gehiago dela
iruditzen jaku.
Ekainaren 2an bertan izan zen bozeramale batzordea hirigintzako batzorde berezia bukatu eta ordu
erdira eta gaur plenoa.
Uste dugu kontuan hartzekoa dela hitzarmenaren hasiera dela eta Igorrek aipatu dauen moduan
apirilaren 5a dela, lotsagarria iruditzen jaku ia bi hilabetetan gainontzeko alderdiei honen berri eman edo
iritzirik eskatu ez eta ondoren presaka plenoan hitzarmena onartzea zerbait ezkutatzen ari zaretela
pentsatzeko aukera ere ematen du. Galera pila bat datozkigu burura eta batzuk aipatuko ditut.
Definitu gabeko proiektu honetan erabiliko den diruak zein eragin izango du udaletxeko arketan
Arrasateko udalak baditu baliabideak koste horri aurre egiteko permutaren baldintzek zelan eragingo
diote udalari Zalduspe ingurua urbanizatzeko ze plan dago? Noiz hasiko da adibidez?
Arrasate musikalerako egoitzarako leku bakarra da Aprendices eraikina? horren inguruko eztabaidarik ez
da burutu oraingo legealdian. Zelan ulertzen da orain bi legealdi Arrasateko udalgintza inguruko hainbat
erakunde udala barne adierazitako interesen aurrean SPRIren pretentzioa erlojuaren eraikinaren zati bat
bereganatzea izatea epaitegira joatea eta orain kontrako epaia jaso ondoren orduan planteatutako
baloreen azpitik hitzartzeko prest egotea?
Horrelako hitzarmen batek udal plenora eraman aurretik udaleko indar politiko desberdinek artean
zabal eta argi planteatu eta eztabaidatzea eskatzen du eta ez egin den bezala presaka informazio osatua
eman gabe eta adostasun batera iristeko asmorik gabe eta zalantza barik interesgarria izan daiteke
herritarren iritzia jasotzea adierazitakoa kontuan hartuta EH bildu abstenitu egingo da.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko, Maialen. Beste interbentziorik?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
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Bai Igor zure interbentzioaren ostean eta Maialen zurean ostean eske berriz lehen egunean bozeramale
batzordean izan genuen argudiotara noia benetan eske guztiz harritzen nau guztiz harritzen nau nola
horrelako gai bat dela hain garrantzitsua Arrasatearrentzako horrelako dudakin eske esaten dezute
prozesua, emaitza presaka urte bat daramagu lanean udal gobernuan gaudenoi dagokigu kudeatzea, guri
dagokigu gestionatzea eta ez genuen esan gure abokatuekin eta SPRIrekin gauden akordioa sekretua
zanik ez? Esan genuen diskrezioa, ze horrendako gaiak diskrezioz lantzen direla.
Ez dira gai errazak baina guri dagokigu kudeatzea, gestionatzea hori da gure lana, gure konpromezua,
helburua hori da Arrasatearrek eskatzen digutena bozkatzen dutenean eta gu mahai honen inguruan
egotea aukeratzen gaituzte Arrasateren alde lan egitea gero esaten dezute denbora gutxi, denbora gutxi?
Zortzi urte daramate Arrasaten musikal Monterron jauregian, egon zarie inoiz han barruan? 500 neska
mutiko daukagu han barruan ikasle, irakasle, non danok entsaiatzen dabie batak bestearen gainean,
tronbon de varas pianoaren onduan, goikobaluk entsaiatzen leku batetan non dago leku bat non trajeak
ezin dabe eduki kriston humedadea daukienak goikobalu handi, goikobalu txiki, goikobalu gazte
ehundaka pertsona.
Kultur eragileekin ez garela egon Maialen eta zuk jartzen duzu dudan kultur eragileekin egon gara
zuetako batzuk? Bertan egon zarete zeren eta zabalik izan dira ateak eta guztiok egon zarete bilera
horietara gonbidatuta eta zuetako batzuk egon zarie hor eta hor eman diegu eta eman zaizue, uste dut
Bagarakoak etorri direla zuei azaltzera zertan genbiltzan eta beti jakin izan dezute gure helburua zela
hori lortzea baina ez gurea Arrasaten hoberako, kultur orain bat eta etorkizun bat izan dezan Arrasatek
benetan guztiz harritzen gaituena eta uste dut nire lantaldearen izenean hitz egiten dudana da nola
jartzen dezuten, ez diozuten guztion ez dut esaten zoriontzeko ze gure lana da, ez da gai bat
zoriontzeko ez dugu zorionik nahi ez? Ze gure lana da Arrasateren alde lan egitea baina ez dut ulertzen
nola arrasaterako hobe beharrerako dan gai baten hain garrantzitsua dan gai baten aurrean ezin
duzuten, ezin dugun guztiok aho batez gauzak onartu benetan harritzekoa da.
I.URIZAR (BALEIKE):
Lehenengo eta behin berriz erakusten duzue oso onak zaretela gaiak desbideratzen, hemen ematen dau
gu gauzela umeen aurka, gu gazela kulturaren aurka, musikan aurka baina guk hori ez dugu inoiz mahai
gainean jarri, hori zuek nahi duzue fokoa hor jartzea pixkat be gure kritikak desbideratzeko.
Hain garrantzitsua izan da urte baten zehar lanean egon da baina ze lan? Ze guk hemen galderak egiten
ditugunean ez dozkue ezebez ez dozkuzue ezebez, uste dut herritarrak merezi dabiela udaletxea izatea
guztiz gardena bai negoziaketekin eta bai prozesu guztiekin diskrezioa esaten duzue. Diskrezioa bai
baina osoko bilkura herritarren aurrean kontuak emateko da eta diskrezioa ikusita zuek ze ikuspegi
eramaten duzuen ba guztiz isiltasuna, iluna eta ez duzue inongo esplikaziorik ematen.
Bai hemen daukat eta gainera galdera zuzen bat egin dizuet erantzun bat jaso ahal dugun. Zergatik
apirilaren bostean egonda txostena mahai gainean ez duzue guri maiatzaren 30 ere arte eman.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
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Nik erantzungotzut Igor azkeneko flekoak SPRIrekin ez genituelako adostu zuekin bilera egin baino bi
egun lehenago. Ostiralean bukatu ziren azkeneko flekoak SPRIrekin eta astelehenean deitu zan
hirigintza batzordea. Hori izan da arrazoia eta teknikari asko egon dira hitzarmen hau lantzen goi
teknikariak eta niri ez baldin banauzu sinesten galdetu beraiei ze beraiek izan ziren SPRIrekin
kontaktuan ibili zirenak hirigintza batzordea deitu baina bi egun lehenago ostiralean eta hirigintza
batzordea deitu zan astelehenean eta gardentasunaz hitz egiten duzunean gustauko litzaidake gaur
bueno ba herritarrak enteratzea permuta bat ez dela beharrezkoa plenora ekartzea.
Permuta batek Tokiko Gobernu Batzarrak aprobatu dezake baina guk plenora ekartzen dugu
gardentasunaren gaiagatik horrelako gai oso garrantzitsua delako eta denbora gutxi iruditzen bazaizue
galdetu Arrasate musikalei ea beraiei denbora gutxi iruditzen zaien edo ez. Azkeneko interbentzio ronda
egingo dugu Eneko eta bozketara pastuko gara.

I.URIZAR (BALEIKE):
Gauzatxo bat bakarrik Maria begiratu hirigintzako aktak
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Igor Enekori eman diot hitza baina bueno.
I.URIZAR (BALEIKE):
Barkatu uste dut niri eman doztazula, barkatu Eneko. Ez begiratu hirigintzako aktak Maria ondo ze han
zure hirigintzako buru den Ibonek esan zozkun osoko bilkurara ekartzen zala SPRIk espreski eskatu
zuelako ez gardentasuna eta ez behin eta berriro behin gauzak desegituratzen.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Enekori ematen diot hitza.
E. BARBERENA (EH-BILDU):
Eskerrik asko. Arratsaldeon denoi. Gu lehen egin dugun galdera da eta zenbat egun behar dan mozio
bat ondo tramitatzeko behar dira plenoa baino 10 egun lehenago ez? Gutxi gorabehera mozioak
eskatzen dabelako behar dela prozedura ondo egin ahal izateko testua garaiz izatea etab ez?
Mozioak garrantzitsuak dira ez noa ni hori ukatzera baina kasu hontan bost miloi arrazoi daz mahai
gainean auzi hontan ez? Esan da zortzi urte doala arrasate musikal egoera kaskarrean bai egia da zortzi
urte egonda blokeaturik ere eraikin hori epai batek desblokeatu duen arte eta zortzi urteetan tokatu zaio
bai bilduri eta baita ANVri krisi ekonomiko gordin bat gestionatzea ez?
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Eta nik uste dut ondo irten garela hortik udal bezala etengabe eta ados nago Igor mahaikidearekin
etengabe nahi zaigu hemen oposizioari nahi zaio esatea kulturaren edo herriko eragileen edo
teknikarien aurka gaudela inondik inora guk ez ditugu teknikariak hemen erdian jarriko beraien lana
respaldatzen dugu.
Guk ez dugu kultur taldeen aurka egingo beraien lana respaldatzen dugu guk egin nahi duguna da lan
eta lan modu duin eta txukun baten eta horrek eskatzen digu dokumentazioa aztertzeko epe bat, horrek
eskatzen digu egin beharreko kontsultak egiteko epe bat, horrek eskatzen digu horrenbeste diru,
horrenbeste urterako zorpetze ahal den gai bati buruzko iritzi fundatu bat izatea eta horretarako nahiz
eta zuek urtebete egon honekin bueltaka eta guk intuitu de hecho martxoaren 22an galdetu bagenizuen
intuitzen genuelako zerbait ari zela hor egosten ez?
Baina guk ez genuen horren berri zehatzik bagenekien Kultur Ola ere martxan zegoela egia da, gure
kide bat han egonda Bagarakoak egon dira gurekin baina ze emaitza izango zen emaitza hori izango zen
eraikin bat, emaitza hori izango zen SPRIrekin permuta bat, iruditzen zait dela zuzenbidean esaten den
moduan kausalitatean pauso gehiegi ematea aldi berean, hau da, kausalitateak muga bat du, hau da,
kausa eta efektuak ez dute guztiz funtzionatzen modu automatiko baten.
Laburbilduz, gu abstenituko gara gaiak duen garrantziagatik, hau da, abstenituko gara bai formatan ez
zaigulako iruditzen oposizio moduan eta udal barruan gaia modu eredugarrian egin denik eta iruditzen
zaigulako 5 milioi euro badala kopuru nahiko esanguratsua arretaz aztertzeko baina bestalde abstenituko
gara ere gaiak baduelako garrantzia nahi diogulako soluzio bat ematea Arrasate musikal eta goikobaluren
egoerari kultur gune bat beharra konpartitzen dugulako nahiz eta nahiko genukeen horren aukera
gehiago aztertu eta zentzu hortan bueno gu ez gara izango honen oztopo baina ezta ez gaude pozik gaia
eraman den moduarekin hori da esan genuena.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Eneko. Anuska.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Ez dut bueltaka jarraituko gai honekin bakarrik Eneko nik inondik inora ez dut esan zaudetenik ez
teknikarien ez kultur taldeen aurka hori ez da nire ahotik irten. Hori bakarrik azpimarratu.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bozketara pasatuko gara.
Bertaratuak
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Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

10

EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)

10 EH-BILDU(7), BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
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Beraz, onartua geratu da.
5.- ATXIKITZEA TRAFIKO ZUZENDARITZA ETA FEMP ARTEAN SINATUTAKO
LANKIDETZA HITZARMENARI, INFORMAZIOA TRUKATZEKO ETA ELKARREN
ARTEAN LANKIDETZA ADMINISTRATIBOA IZATEKO EGINA. (2016RBAR0018)
Udal Plenoak, aho batez, Ogasuneko Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta akordio
mailara jasotzen du:
Duela gutxi Trafikoko Buruzagitza Nagusia erakunde autonomoak eta Espainiako Udalerrien eta
Probintzien Federazioak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute, udalerrietako herritarrek joan beharrik
izan ez dezaten TZN/DGTko bulegoetara Trafikori legez jakinarazi behar diotenean bizileku
aldaketa bat izan dutela.
Arrasateko Udalarentzat interesgarria denez tramite hori erraztea bere herritarrei, beharrezkoa da
atxikitzea aipatu lankidetza hitzarmenari, zeinak oinarrian erregulatzen dituen betebehar eta eskubide
hauek bi erakundeentzat:
TBN eta FEMP artean sinatutako hitzarmenaren hirugarren klausulak ezartzen du zer betebehar
duten buruzagitza probintzialek, eta laugarren klausulak zer betebehar duen toki erakundeak; hona
hemen betebeharrok deskribatuta:
Hirugarrena.- Trafikoko buruzagitza probintzialen eta lokalen betebeharrak:
1. Eguneraturik edukitzea ibilgailuen eta gidarien zentsuko helbideen datuak, Ibilgailuen
Erregistroan, eta Gidarien eta Arau-hausleen Erregistroan.
2. Hitzartzea Toki Erakundearekin (Udala/Aldundia, Kabildoa, Irlako Kontseilua, kasuen
arabera) zer sistema erabili behar den helbide berriak komunikatzeko, sustatuz ahal den
neurrian bitarteko telematikoak erabiltzea (artxibo informatikoa, helbide elektronikoa eta
abar). Ezin bada, beste baliabide batzuk erabili ahal izango dira, hala nola posta, faxa eta
abar.
3. Helbide aldaketak idaztea Ibilgailuen Erregistroan, eta Gidarien eta Arau-hausleen
Erregistroan, komunikazioa jaso eta hurrengo hamar egun baliodunetan, eta zirkulazio
baimen berri bat egitea.
4. Hitzartzea Toki Erakundearekin zer sistema erabili matrikulatutako ibilgailuei buruz
Ibilgailuen Erregistroan jasota dauden datuak eskuratzeko, sustatuz sistema telematikoak
erabiltzea edo, hala badagokio, datuak bidaltzea formatu elektronikoan.
5. Sustatzea Toki Erakundeetako lanpostuen eta jendearentzako arretaren presentziaren
instituzionalizazioa Trafikoko Buruzagitza Probintzialen eta Lokalen bulegoetan.
6. Toki Erakundearen eskura jartzea, hil bakoitzaren lehen hamabostaldian, aurreko hilean
izandako aldaketak, ibilgailuei dagozkienak, betiere zerga ondorioa badute TMIZ
kudeatzeko, sustatuz ahal den neurrian komunikazioa egin dadin sistema telematikoak
erabilita.
7. Hitzartzea Toki Erakundearekin zer sistema erabili arazketagatik bajak komunikatzen
direnean, sustatuz bitarteko telematikoak erabiltzea.
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8. Bidaltzea FEMPri Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak emandako jarraibideak, TMIZri buruz
zerga kudeaketari eraginez gero.
Laugarrena.- Toki erakundearen betebeharrak
1. Onespena eskatzea erroldatzera datozen herritarrei, zirkulazio baimenaren edo gida
baimenaren helbide aldaketagatik, kopiaren eskaera eredua betetzeko, zeina hitzarmen honen
III. eranskinean dagoen edo, hala badagokio, lauki bat jartzea erroldaren ziurtagiriaren
eskaeraren eredu ofizialean, herritarrak zirrimarratu dezan, legenda honekin: “eskaera
honekin baimena ematen diot Arrasateko Udalari jakinarazi diezaion Trafikoko Buruzagitza
Probintzial edo Lokalari nire zirkulazioko baimenaren edo gida baimenaren helbide
aldaketa”.
2. Helbide aldaketak jakinaraztea Trafikoko Buruzagitza Probintzial edo Lokalari, lurralde
eremuari dagokiona, gehienez ere hamar egun baliodunetan, eskaera sartu denetik.
3. Hitzartzea Trafikoko Buruzagitza Probintzial edo Lokalarekin zer sistema erabili behar den
helbide berriak komunikatzeko, sustatuz ahal den neurrian bitarteko telematikoak erabiltzea
(artxibo informatikoa, helbide elektronikoa eta abar). Ezin bada, beste baliabide batzuk
erabili ahal izango dira, hala nola posta, faxa eta abar.
4. Hitzartzea Trafikoko Buruzagitza Probintzial edo Lokalarekin zer sistema erabili
matrikulatutako ibilgailuei buruz Ibilgailuen Erregistroan jasota dauden datuak eskuratzeko,
sustatuz sistema telematikoak erabiltzea edo, hala badagokio, datuak bidaltzea formatu
elektronikoan.
5. Hitzartzea Trafikoko Buruzagitza Probintzial edo Lokalarekin zer baliabide eduki ibilgailuei
buruzko aldaketak bidaltzeko, betiere zerga ondorioa badute TMIZ kudeatzeko, sustatuz
ahal den neurrian komunikazioa egin dadin sistema telematikoak erabilita.
6. Hitzartzea Trafikoko Buruzagitza Probintzial edo Lokalarekin zer sistema erabili
arazketagatik bajak komunikatzen direnean, sustatuz bitarteko telematikoak erabiltzea.
7. Egiaztatzea interesdunak legezko baldintzak betetzen dituela zirkulazioko baimenaren edo
gida baimenaren helbide aldaketa eskatzeko.
8. Jasotzea ibilgailuaren zirkulazioko baimena, zeina bidaliko den Trafikoko Buruzagitza
Probintzial edo Lokalari eta emango zaion helbide aldaketaren eskatzaileari baimenaren
fotokopia bat, behar bezala erkatua, zeinetan diligentzia bat estanpatuko den, IV.
eranskineko formatuaren eta edukiaren arabera.
KONTUAN HARTUTA, atxikitze hori egiteko, lehenik eta behin udaleko osoko bilkurak
onartu behar duela TBN eta FEMP artean sinatutako hitzarmenari atxikitzeko eskaera. Geroago,
protokolo bat sinatu beharko da deskribatutako hitzarmenari atxikitzeko, Arrasateko alkatearen eta
Gipuzkoako Trafikoko buruzagi probintzialaren artean.

21

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0006

Horregatik guztiagatik, Ogasun Batzordeak akordio hau hartzea proposatzen dio udaleko
osoko bilkurari:
1. Onartzea Udala atxikitzea lankidetza hitzarmenari, sinatua Trafikoko Buruzagitza
Nagusia erakunde autonomoaren eta Espainiako Udalerrien eta Probintzien
Federazioaren artean, informazioa trukatzeko eta administrazio lankidetza izateko
elkarren artean.
2. Ahalmena ematea Arrasateko alkateari lankidetza hitzarmen horri atxikitzeko protokoloa
sinatzeko.

6.- MARTXOAREN 31AN 2016 URTEKO AURREKONTUAREN EGOERAREN BERRI
EMATEA.
2016ko aurrekontuaren exekuzio egoerari buruzko informazio bidaltzen du batzordeak 2016-03-31ri
buruz, zenbaki laburpen hauen arabera:
A - GASTUAK (Datuak mila eurotan)
A.1 - ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO GASTUAK (AURREKO
URTEALDIETAKOAK)(Aukea sartuta)
ZENBATEKOA
GUZTIRA

ORDAINKETA
GUZTIRA

1.788,66

1.647,90
92,13%

BAJAK

ORDAINDU
BARIK 2016-0331N
140,76
7,86%

A.2 - TXERTATUTAKO KREDITUAK (EXEKUZIOAN DAUDEN GASTUAK,
2015KO AURREK. LIKIDAZIOTIK)
ZENBATEKOA
GUZTIRA

BAIMENDUA

ERABILIA
(adjudikatua)

ONARTUTAKO
OBLIGAZIOAK
(exekutaturik)

ORDAINDUA

SOBERAKINA

2.571,72
100%

2.531,38
98,43%

1.895,70
73,71%

361,36
14,05%

258,04
10,03%

40,34
1,57%

A.3 – 2016KO URTEALDI KORRONTEA EDO
AURREKONTUA (mila euroan)
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KAPITULUA

AURREK.

GASTU
BAIMENDUA

GASTU
ERABILIA
(adjudikatua)

I Pertsonalaren
gastuak

10.468,59

2.332,79

2.332,79

2.332,79

1.534,04

8.135,8

100%

22,28%

22,28%

22,28%

14,65%

77,72%

10.069,59

3.790,56

3.568,68

1.181,72

971,39

6.279,03

100%

37,64%

35,44%

11,73%

9,64%

62,36%

27,13

5,49

5,49

5,49

5,49

21,64

100%

20,23%

20,23%

20,23%

20,23%

79,77%

4.867,05

671,37

670,57

607,11

196,92

4.195,68

100%

13,79%

13,77%

12,47%

4,04%

86,22%

VI Inbertsioak

7.217,88
100%

1.628,21
22,55%

333,75
4,62%

158,18
2,19%

19,59
0,27%

5.589,67
77,45%

VII Kapit.
transferentziak

793,90

275,47

275,47

275,47

275,47

518,43

100%

34,69%

34,69%

34,69%

34,69%

65,31%

VIII .Finant. aktib.

265

181,61

181,61

6,61

6,61

83,89

100%

68,53%

68,53%

2,46%

2,49%

31,47%

IX Mailegu amortz.

714,83

179,57

179,57

179,57

179,57

535,26

100%

25,12%

25,12%

25,12%

25,12%

74,88%

34.423,98

9.065,08

7.547,93

4.4746,95

3.189,09

25.358,90

100%

26,33%

21,91%

13,78%

9,26%

73,67%

36.995,71

11.596,45

9.443,64

5.108,32

3.447,12

25.399,26

100%

31,34%

25,52%

13,80%

9,31%

68,66%

II Ondas. eta zerb.
erost.
III Maileguen inters.

IV Transferentzia
korronteak

URTEALDI
KORRONTEA
GUZTIRA
URTEALDI
KORRONTEA +
TXERTATUTAKO
KREDITUAK
GUZTIRA

AGINDUTAK ORDAINDUA ERABILGARRI
OA
(exekutaturik)

A.4 – DATOZEN EKITALDIAK (mila euroan)
URTEA

GASTU
BAIMENDUA

GASTU
ERABILIA
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2017

344,32

2018

11,89

155,95
45,29%
11,89
100%

2019

90

90

GUZTIRA
DATOZEN
EKITALDIAK

446,21

257,84

100%

57,78%

B – DIRU SARRERAK

B.1 ITXITAKO URTEALDIETAN DAUDEN ORDAINDU GABEKO SARRERAK (AURREKO
URTEALDIETAKOAK)
ZENBATEKOA
GUZTIRA

KOBRANTZAK
GUZTIRA

7.227,42
100%

1.847,68
25,56%

BAJAK

KOBRATZEKO
DAUDENAK
2016-03-31n
5.379,73
74,43%

B. 3 2016KO URTEALDI KORRONTEA - AURREKONTUA (mila eurotan)
ONARTUTAKO
KOBRANTZA KOBRATZEKO
ESKUBIDE
GARBIAK (% DAUDENAK (%
GARBIAK
onartutako
onartutako
(likidatutako dirueskubideei buruz) eskubideei buruz)
sarrerak)

AURREK.
DESBIDERATZ.

KAPITULUA

AURREK.

I Zuzeneko zergak

7.672,64

1.782,54

148,48

1.634,06

-5.890,10

100%

23,23%

8,32%

91,67%

-76,77%

II Zeharkako zergak

650

82,43

27,35

55,08

-567,57

100%

12,685

33,17%

66,82%

-87,32

III Tasak eta prezioak

7.120,82

2.463,07

2.242,69

220,38

-4.657,75
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100%

34,58%

91,05%

8,94%

-65,41%

15.016,36

4.047,21

3.578,10

469,12

-10.969,15

100%

26,95%

88,40%

11,59%

-73,05%

178,60

20,20

18,14

1,06

-158,40

100%

11,31%

94,74%

5,25%

-88,69%

VI Inoren. errealak.

230,30

2,31

2,31

-227,99

100%

1%

100%

99%

VII Kapit. transf.

243,20

6,24

3,62

2,62

-236,96

100%

2,56%

57,94%

42,04%

-97,44%

90

6,61

6,61

-83,39

100%

7,34%

100%

-92,66%

IV Transferentzia
korronteak
V Ondare. sarrerak

VIII Finan. akt. aldak.

IX Maileguak

876,81
100%

-876,81
-100%

URTEALDI
KORRONTEA
GUZTIRA

32.078,73

8.410,61

6.019,37

2.391,24

-23.668,12

100%

26,21%

71,56%

28,43%

-73,79%

DIRUZAINTZAKO
SOBERAKINA,
2015EKO
LIKIDAZIOKOA

4.916,97

URTEALDI
KORRONTEA +
SOBERAKINA +
TXERTATUTAKO
ZORDUNKETAK
GUZTIRA

36.995,71

8.410,61

6.019,37

2.391,24

-25.585,10

100%

22,73%

71,56%

28,43%

-77,27%

7.- TGBAK 2016EKO 1. HIRU HILABETEAN ONARTUTAKO
ALDAKETEN ESPEDIENTEEI BURUZKO INFORMAZIOA

KREDITU

2016ko Aurrekontua betetzeko arauen, 4. atalean, 9. artikuluan ezarritakoaren arabera, Tokiko
Gobernu Batzarrak onartutako kreditu aldaketen espedienteei buruz informazioa Udalbatzarrari
hiruhilero bidaltzeari dagokionez, Ogasun Batzordeak, kronologiaz ordenaturik, 2016ko 1.
hiruhilekoan onartutako espedienteen laburpen honen berri ematen dio Udalbatzarrari:
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- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2016-2-11koa, onartzen duena “1.0800.202.165.00.00 –
Gabonetako argien alokairua eta instalazioa” kontu-saila sortzea, 20.073,90 €-an,
“1.0800.601.153.00.00 – Bide publikoen urbanizazioa” kontu-sailetik bideratutako kreditu
transferentziaren bidez.
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2016-02-18koa, onartzen duena4.500 €-an handitzea
“1.0210.481.335.50 – AED diru-laguntza” kontu sailaren diru-kopurua, “1.0100.226.929.00.99 –
Kreditu globala” kontu-sailetik bideratutako kreditu transferentziaren bidez.
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2016-03-10koa, onartzen duena 300 €-an handitzea
“1.0900.622.323.00.00 – Hezkuntza inbertsioak” kontu sailaren diru-kopurua, “1.0100.226.929.00.99
– Kreditu globala” kontu-sailetik bideratutako kreditu transferentziaren bidez.
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2016-03-17koa, onartzen duena2.813,08 €-an handitzea
“1.0700.601.491.00.01 – Inbertsioa teknologia berrien ezarpena” kontu sailaren diru-kopurua,
“1.0100.226.929.00.99 – Kreditu globala” kontu-sailetik bideratutako kreditu transferentziaren bidez.
- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa, 2016-03-17koa, onartzen duena 2015eko aurrekontuaren
likidazioa eta, aldi berean, 2016 urteko aurrekontura kreditu txertatuak bidaltzea, eta horrek dakar
guztira
2.571.724,97 euro gehitzea hainbat kontu-sailetan.
8.- ELEKTRIZITATE ETA ARGITERIA PUBLIKO UNITATEKO LANPOSTU BATEN
KATEGORIA DELA ETA, LANPOSTUEN ZERRENDAREN ALDAKETA
PROPOSATZEA. (2016PRPT0001)
Udal Plenoak, aho batez, Pertsonal eta Enplegu Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta
akordio mailara jasotzen du:
Udalbatzarrak, 2015ko abenduaren 29an egindako bilkuran, Udal honetako funtzionarioei eta lan
kontratuko langileei erreserbatutako plazen plantila onartu zuen, bai eta lanpostuen zerrenda ere.
Plantila, legeak ezartzen duenaren arabera, aurrekontua onartu eta gero aldatu ahal izango da,
indarrean dagoen urtean, hauei erantzuteko: zerbitzu berriak ezartzea, hurrengo urtealdirako
geroratzea onartzen ez duten zerbitzuak handitzea, kentzea edo hobetzea, bai eta barneko
administrazio antolaketako irizpideez ere.
Bestalde, eta Lanpostuen Zerrendari dagokionez, aipatu behar da agiri hori etengabe eguneratu behar
dela, berez duen izaera dinamikoarengatik eta uneoro izan dadin Udal honetako antolaketa beharren
benetako adierazpidea.
Oraingo honetan, Obra, Zerbitzu, Mantentze eta auzoetako arloburuak eta zinegotziak, gaia aztertu
eta gero, adierazi dute komeni dela elektrizitate lantaldearen langileen tipologia eta izaera
birformulatzea, eta eskatzen dute peoi elektrikari plaza (E sailkapen taldekoa) amortizatzea, hutsik
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geratuko dena, eta elektrikari plaza (C2 sailkapen taldekoa) berri bat sortzea horren ordez,
egiturazko izaeran eta izaera finkoan.
Horren arabera, Pertsonal buruak emandako txosten teknikoa ikusirik, Pertsonal Batzordeak
Udalbatzarraren iritzipean jartzen du akordio hau hartzea
1.- Karrerako funtzionarioen Plantilla Organikoa aldatzea modu honetan:
-

Amortizatzen da:
o Peoi elektrikari plaza (E sailkapen taldea, administrazio bereziko eskala, zerbitzu
bereziak azpiezkala, ofizio langileak mota eta peoi kategoria).

-

Sortzen da:
o Elektrikari plaza (C2 sailkapen taldea, administrazio bereziko eskala, zerbitzu bereziak
azpiezkala, ofizio langileak mota eta elektrikari-ofizial kategoria).

2.- Lanpostuen zerrenda aldatzea modu honetan:
-

Amortizatzen da:
o Peoi elektrikaria (158. kodea):

IDENTIFIKAZIOA

ESKATUTAKO BALDINTZAK

Har

Dedik.

Udh

DK

KE

DBK

Res.

ST

Sing

Horn

Eskala

Azpiesk

Mota

Titulua

F

Normal

7,0

10

640

--

AU

E

EB

L

AB

ZB

LP

Elektrizitatea

-

Besterik
B1.

HE

Derrig.data

1

2014/12/18

HE

Derrig.data

Sortzen da:
o Elektrikaria (63-2 kodea).

IDENTIFIKAZIOA
Har
F

Dedik.
Normal

Udh
11

DK
17

KE
790

ESKATUTAKO BALDINTZAK
DBK
--

Res.
AU

ST
C2

Sing
EB

Horn
L

Eskala
AB

Azpiesk
ZB

Mota
LP

Titulua
LHI
elektrikaria

Besterik
B1.
Instalatzaile
txartela.

2

3.- Aldaketa hori argitaratzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

9.-ANDRES BODALO ZINEGOTZIAREN EGOERA SALATZEKO, IRABAZI UDAL
TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA
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Arrazoiak
Jaen en Comuneko (JeC) zinegotzia eta Andaluziako Langileen Sindikatuko (SAT) kidea den
Andres Bodalo Pastanak 30 urte daramatza langileen eskubideak defendatzen, gehien bat, bera
parte den Andaluziako jornalarienak. Beti defendatu izan ditu hauel lan baldintza duinak izatea,
hitzarmen kolektiboen ezarpena eta lan baldintzen hobetzea. Azken udal hauteskundeetan hautatua
izan zen zinegotzia bezala Jaengo udaletxean, eta horrek herritarren bermea ematen dio.
Kondenatua izatearen akzioak Jodarreko (Jaen) udalaren aurrean egindako kontzentrazioa batetan
gertatu ziren. Bertan, kontzentrazioa bultzatzen zuten herritarrak konfrontazio txiki batean
murgildurik zeuden eta Andres denbora guztian animoak baretzen saiatu zen.
Hala ere, Andres 3 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorrarekin kondenatua izan da autoritateari eraso
egitearren. Sententzia neurriz kanpokotzat jotzen dugu, aurkezturiko indultuaren eskaera, espetxe
zigorra bete beharra ez izateko aukera bakarra bezala geratzen delarik.
Bodaloren familia, hiru belaunalditako 6 pertsonak osatua, 12 urteko seme bat barne eta 6 urteko
biloba gaixotasun kronikoarekin, egoera ekonomiko larri batean aurrean gelditzen da. Andres,
familia honen diru iturri bakarra da, beste andaluziar asko bezala errenta eta langabeziak sufritzen
dituelarik. Honela, Espainiako Gobernu Ministerioak indultua emateak, neurriz kanpoko zigorra
zuzentzeko balioko duela uste dugu.
Azaldutako ekintzak jakinera emanda, Arrasateko udal osoko bilkurari ondorengo akordioak
proposatzen zaizkio:
1. Andres Bodalo Pastranari indultua eman eta berehala aske uztea.
2. Akordio hau udalerriko herritarrei eta baita Ministroen kontseiluari jakinaraztea.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beti mozioa aurkezten dabenak edukitzen dau uste dut ez Amaia normalean hitz egiteko zelan esaten
da prioridadea edo lehentasuna orduan horregatik.
J.L MERINO (IRABAZI):
En definitiva la moción que presentamos es una campaña que se está haciendo en todo el estado
para pedir el indulto de Andrés Bódalo, entendiendo que es una persona que ha estado luchando por
la clase trabajadora, por los jornaleros en Andalucía, jornaleros y jornaleras en Andalucía. Ha
participado en las marchas de la dignidad ha estado en todos los frentes de lucha social y
consideramos que es muy desproporcionada la pena que se le ha impuesto.
Hay que recordar que por corrupción por malversación de fondos públicos están imputados cientos
por no decir miles de cargos públicos tanto del PP como del PSOE y entran por una puerta y salen
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por otra y por un pequeño altercado ocurrido en una jornada de lucha en el ayuntamiento de Jodar
en Jaén se le ha impuesto esta pena consideramos también que esto es un ataque y persecución al
movimiento sindical
O.GARCIA (PSE-EE):
Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos. Me parece tal despropósito que no sé por dónde
empezar Juan Luis. Bien voy a empezar diciendo y además lo pienso de corazón que tenemos cosas
muchísimos más cercanas y más importantes para tratar que cosas que pasan en Jaén aun así
entiendo que se presente esa moción y a mi también me parece desproporcionado meterle tres años
y seis meses a una persona por golpear a otra.
Pero es que no es el caso, es que no es el caso, es que este señor que lucha por los derechos de los
trabajadores y por el bienestar de las personas fue condenado previamente por otras acciones. Entre
ellas, gran luchador de los trabajadores por destrozarle el chiringuito una heladería en concreto en
Úbeda en el año 2002 a una propietaria que también me imagino que la estaría pasando canutas
porque no quería hacer huelga. Ole con el respeto a los derechos de los trabajadores, un derecho del
trabajador es trabajar y en el momento que tú le impides ejercer ese derecho están siendo tan fascista
como el que más.
Tiene más este señor y es que y paso a leer que bueno parte de la resolución judicial de lo que es la
sentencia dice: tras escucharse un grito “hay viene el Ibarra vamos a por él” relata la resolución
varias de los participantes en las sentadas se abalanzaron sobre el concejal pequeña concentración
una 70 o 80 personas contra una persona desprotegida que venía a tomarse un café, eso es cosa mía,
arrinconándole contra la pared a escasos metros de la entrada del ayuntamiento siendo golpeado con
los puños por Andrés Bódalo Pastrana y otro dirigente recibiendo varias patadas de otras personas.
Ibarra resultó lesionado gracias a dios de levedad con un hematoma e identificó a Bódalo como su
agresor como hicieron varios policías locales. Uno en concreto pudo verlo dándole un puñetazo en
la barriga. Esto es un extracto de la sentencia judicial.
Incluso te podría comprar la idea de que me parece desproporcionado tres años y medio por haber
quitado el trabajo a una persona y por haberle pegado una paliza a otra. Pero es que es que hay más.
Es que hay más es que en el año 2005 bueno en el año 2010 el sindicato obrero del campo hizo a la
consejería de agricultura una intervención de estas famosas que hace el sindicato del campo de las
cuales muchas comparto y otras no. En este caso fue ocupar dicha consejería el señor Bódalo se
encaramo a la barandilla de la azotea y al grito de vuelvo a leer un extracto de una sentencia judicial:
al grito de “fascistas de mierda, franquistas cabrones” lanzó manotazos y patadas con gran violencia
a dos policías que pretendían desalojarlo provocando contusiones y traumatismos a cuatro de ellos.
Me parece que ya los 3 años y medio tampoco están tan desencaminados. Una persona que se dedica
a utilizar la fuerza y la violencia cada vez que tiene un problema o se mete en un altercado, no creo
que sea una persona de la cual tenga que tener ni compasión, ni tenga que pedir el indulto es que
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además pasa otra cosa que es que podría haber recurrido pero según sus palabras la procuradora que
le estaba llevando el tema tuvo un problema y no metió el recurso a tiempo. Bueno vamos a darle el
indulto a esta persona. ¿Sabes lo que hace falta para dar un indulto a una persona? El
arrepentimiento.
Se le ha preguntado por activa y por pasiva a este señor si se arrepiente de los hechos de los que ha
sido acusado y condenado y ¿sabes lo que ha dicho? No me arrepiento de haber utilizado la
violencia. Como quieres que yo apruebe algo que va en contra de mis principios. Mis principios son
la igualdad, la libertad, la no violencia, el respeto al prójimo, y cuando una persona se salta todos
esos principios, se les pasa por el arco del triunfo hablando mal y pronto y dedica todos sus
esfuerzos a crear conflicto y a dar palizas a compañeros míos porque quizá no lo haya dicho pero el
edil que fue agredido fue un compañero mío del partido.
La persona que se dedica a todo eso no merece ni me respeto ni mi compasión. Gracias.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Juan Luis.
J.L MERINO (IRABAZI):
Haber Oscar yo no voy a juzgar los hechos que haya que ha hecho este señor ni mucho menos atrás.
Estamos hablando de la desproporción de la pena. Yo no voy a hablar ni de Griñan, ni de Chavez,
que han estafado 854 millones. Yo me siento orgulloso de Andres Bódalo, orgulloso lo que vosotros
os avergonzáis, escondéis vuestras miserias en Andalucía, haciendo clientelismo y este señor estaba
luchando por todo eso. Por el respeto de los jornaleros, de la clase obrera, de la clase campesina, eso
es lo que estaba luchando. No vamos a justificar que utilice, que haya utilizado o se haya
sobrepasado en alguna ocasión. No es justificable lo que estamos hablando de la desproporción de la
pena. Griñan y Chavez entraran por una puerta y saldrán por otra y este estará tres años y medio ahí
condenado.
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Beste interbentziorik?
Ia azkena eta ia.
O.GARCIA (PSE-EE):
Argi geratzeko gauzak Andres Bodalori ez diote sartu para que queden claras las cosas no tranquilo,
para que queden claras las cosas Andres Bódalo no se le han metido tres años y seis meses por
haberle pegado una paliza al concejal del partido socialista no. Andres Bódalo se le han metido tres
años y seis meses porque es reincidente en acciones violentas ¿vale? Es reincidente tiene
antecedentes penales. Es una persona violenta si tu te enorgulleces de una persona violenta, me estas
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decepcionando mucho y creo que me estas decepcionando mucho a gran parte de la gente que te ha
votado.
No estoy yo aquí para juzgarlo por lo cual olvida lo que te acabo de decir. ¿Vale? Pero por respeto al
respeto y al trabajo que hace Andrés Bódalo para la clase trabajadora. Voy a volver a recordarte un
pequeño dato, pequeño y te lo he dicho antes en el 2002 le quitó de comer a una persona
destrozándole su puesto de trabajo porque no le interesaba que estuviese abierto que él había
convocado una huelga. Ole el respeto, ole el trabajo por los trabajadores y ole por Andrés Bódalo.
Yo no quiero a gente así cerca de mí y ojala que si se demuestra que Griñan y Chavez han cometido
un delito ojala lo paguen y devuelvan lo que han robado.
Y lo digo claro que yo no juego con dos monedas como juegas tú, no estoy orgulloso pero condena
la violencia no, no, este señor se le condena por haber utilizado la violencia si, cuatro veces. Cuatro
condenas, por eso se le meten tres años y medio. Por eso, por reincidencia, no, no, no, por eso
también, todo lo que haga falta y más.
Yo no voy a decir que se lo merezca, yo no voy a decir que me siento orgulloso del chorizo de
turno, no. Tu sin embargo te sientes orgulloso de alguien que le quita el pan a un trabajador, una
trabajadora y de alguien que se dedica y se jacta de dar palizas a gente como tú y como yo, servidores
públicos, concejales,
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Haber Oscar eta Juan Luis nik uste dut zuen posturak argi gelditu direla. Gero zuen artean nahi
baldin baduzue jarraitu dezakezue hoin beste bateri emango diot hitza norbaitek gehiago nahi du.
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Askotan irten da pleno hontan lurralde eremuaren gaia ez? Haber Jaengo gai bat Arrasaten
garrantzitsua den edo ez. Ni horrelakoetan akordatzen naiz, gerra denboran aitona umeetan Belgikan
egon zala monja batzukin babespean eta pentsatzen dut monja harei euskal herriko gai bat
interesatzen bajaken, guri be arrasatearrei kanpoko gaien inguruko interesa behintzat minimoa dela
ez?
Hitz egin dugu hemen Bruselaseko atentatuei buruz, hitz egin dugu baita errefuxiatuei buruz eta
zentzu hortan bueno EH-Bildu internacionalista da eta elkartasunez ikusten dugun gaien inguruan
be busti behar garela ez?
Indultoak ez dira modurik onenak hobea de justizia baina holako kasu baten aurrean EH-Bilduk
ikusten dabena da babestu beharra mozioa. Oso ondo, hoixe.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Eneko. Anuska.
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A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bai bueno, Eneko doian harira, guk egia da ez dela lehen aldia eremuaren kontua atera dugula mahai
honetan eta egia da, batzutan arrotza egiten zaigulako bai Merino jauna edo beste mahaikide batek
ekartzen dezuten mozio bat baina gaur hori ez da izango gure argudioa.
Nik azalpen argiak eman ditu Oskarrek eta bueno gure taldetik bakarrik esatea egia da Oskarrek dion
moduan, ez dela izan zigor bat gauza konkretu bategatik baizik eta hiru kondena gehiago gehitzen
zituela eta hori da erantzuna zigor garrantzitsuena hori egia da, guk ez dugu inoiz guk ez dugu dudan
jartzen Bodalo jaunak langilegoaren alde egin duen lana hori dudan ez dugu jartzen baina bai era
guztietako biolentziaren aurka agertzen gara, dinogun bezala lau kondenak gehitzen ditu eta
horregatik izan da zigor hau eta guk mozio honi ezin diogu babesa eman. Mila esker.
M.UBARRETXENA (lehendakaria):
Norbaitek gehiago hitza nahi du? Eva.
E.ABUIN (BALEIKE):
Baleike taldearen iritzia irakurri behar dut orain. Gaur egun telebistan hauteskunde aurreko datak
diren heinean egunero erakusten zaizkigu Venezuelako kontu ugari preso politikoak behin eta
berriro eztabaidaren erdian jarriz, baina ez gara hain urruti joan behar preso politikoak aurkitzeko
78ko erregimenaren egungo krisi honetan botere faktikoek indarkeri eta bortizkeriaz erantzuten dute
ahalmena galtzeko arriskuan ikusten dutenean euren burua.
Horretarako askotan eskura duten herramintak eta instituzioak erabiliz, kasu konkretu honetan
Andres Bodalo sindikalista eta zinegotzian isladatzen da erregimenaren erreakzio hau baina badaude
beste hainbat kasu, Alfonena adibidez dagoeneko 9 hilabete baino gehiago daramatzala
espetxeraturik greba orokorrean parte hartzegatik edo orain dela denbora gutxi Airbuseko greban
parte hartu zuten zortzi langile epaitegira eraman zituzten zortzi urteko kartzela zigorra
mehatxupean hau guztiagatik babestuko dugu mozioa eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Nik uste dut ia nahikoa dala hitz egindako guztiak hitz egin ditugu eta mozioa bozkatzera pasatuko
gara.
Bertaratuak

20

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

10 EH-BILDU (7), BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)

Berdinketa egon denez, berriz ere bozkatu da. 2. Bozketan emaitza berdina izan da. Honakoa:
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Bertaratuak

20

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

10 EH-BILDU (7), BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
10 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (2)

Beraz, Alkatearen kalitatezko botoz mozioa ez da onartua izan.
10.- ALKATETZAKO EBAZPENEN BERRI HARTZEA
Alkatetzen ebazpenen berri ematen da.
11.- GALDE-ESKEAK.

I.URIZAR (BALEIKE):
Bai baleikeko udal taldetik nahiko genuke erakutsi ardura erakutsi nahi dugula berdintasun eta
ongizate batzordean deialdian maiztasuna urriegixak iruditzen zaizkigulako. Udal gobernuak arlo
hauekin ematen dio garrantzia urriaren exenplu.
Gaiak ez daudela esaten digute baina akaso gizarte guztiz berdintsu baten bizi ga?, akaso ez dago
ongizate mailan gehiago egiteko? Guk uste dugu hau guztia dela borondate politikoaren islada dela
eta nahi izanez gero, lan egiteko bide ugari daukagu ahalegindu gara proposamenak egiten adibidez,
ongizatean aurreko hilean egin gauen proposamen bat baina gai ordenan ez dugu ikusten hori
konteplatzen danik.
Orduan guk uste dugu nahi izanez gero, gaiak badaz eta espero dugu borondate politikoa erakustea
udal gobernu aldetik, berdintasun eta ongizate arloan lan gehiago egiteko. Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Igor. Bueno lehen ere gai hori atera danez guk konparaketa bat egingo dugu aurreko
lau urteko gobernuetako berdintasun batzordeetako deialdian kopurua zenbatuko dugu, alderatuko
dugu gobernu honen maiztasun horrekin eta datuak mahai gainean daukagula ikusiko dugu
aldaketaren egon den edo lehenengoko funtzionamenduarekin jarraitzen dan edo ez.
Eta ikusten baldin bada datu objetiboekin aldaketa bat egon dela eta maiztasuna orain txikiagoa dela
neurriak hartuko ditugu.
Beste galdera eskaerarik?
E.FERNANDEZ (EH-BILDU):
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Nik gura nauen Igorren galdera berbera berrestea eta nik badaukat datu batzuk eta ba die
berdintasunean doazela hiru hilabete eta erdi batzorde barik, hori bertan batzordean salatu dugu eta
bueno maiztasun hori pentsatzen jat salatzekoa dela larria dela baina beste datu batzuk badaukagu
eta esan gauen batzordean, adibidez, aktak jasotzeko epea seguramente aurreko legealdiarekin
konparatzen badugu ez dau edukiko antzik bez, guk jaso dugu akta batzuk 186 egun beranduago, 96
egun beranduago,89 dago aktaren bat hoin dala 257 egun ondion itxoitzen gazena zortzi hilabete eta
piko die eta nik entzuten dotenean hemen noia urte bat parte hartu barik plenoetan baina bueno
entzuten dut askotan batez ere gobernuko bozeramaleei kudeaketa eredu berria daukazuela zabalzabalik zauziela infomazioa dana emateko. Entzun nauen berdintasun arloan zehazki 2015eko
abenduko pleno baten gauzak poliki eta ondo egiten ari garela ba niri pentsatzen jat hau ez dela
kudeaketa ganorazko bat, holan salatu dut batzordean batzordeburuak be bere erantzukizuna onartu
dau, proposatu dau neurri zuzentzaile batzuk baina bueno gustauko jaten hitzetatik ekintzetara
pasatzea eta bueno errespetuagatik herritar danoi eta gure lanari Enekok lehen esan dauen moduan,
gure daou lan egitea, gure dou batzordeak egotea, gure gau informazioa edukitzea, gure gau
partehartzea ba haber hasten garen pilak jartzen mesedez.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Igorrei esan dotzaten bezala, begiratuko dugu aurreko lau urteetan zenbat berdintasun batzorde
deitu dien eta datu objetiboekin ikusiko dugu ba orain maiztasuna gutxiagoa den edo ez? Eta
gutxiagoa baldin bada neurriak hartuko ditugu.
Beste galderarik?

J.L MERINO (IRABAZI):
Esta mañana he intentado, lo intento el miércoles pasado con una llamada a Maria para hacer algún
tipo de declaración por la muerte del presidente saharaui Mohamed Abdel Abdelassid y hacer una
declaración institucional de apoyo al pueblo saharaui y a la comunidad saharaui de Debagoiena y
bueno no me cogió pues no podría tal.
Hoy he intentado hacerlo también y bueno me han dicho que mande un correo pero que no son las
formas, claro las formas son pues ir a la comisión y traer el punto de Aprendices, esas son las formas
¿no? Se traspasan todos los limites cuando se quiere y cuando no se quiere no se traspasan. Como
no ha podido ser acordar esa declaración pues nosotros vamos a hacer la nuestra y la voy a leer.
Irabazi Arrasatek quiere trasladar su más profundas condolencias a la familia de Mohamed Abdel
Abdelassid presidente de la república árabe saharaui democrática y a la asociación saharaui de
debagoiena y al conjunto del pueblo saharaui.
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Mohamed Abdel Abdelassid fue fundador del frente Polisario desde el 76 y desde el 76 su secretario
general con su ejemplo y su esfuerzo ha encabezado la lucha titánica del pueblo saharaui por la
liberación nacional durante los años de guerra y bajos los duros años del exilio y la ocupación
marroquí un compañero y amigo que ha compartido hasta sus últimos días el exilio de su pueblo en
los campamentos de refugiados saharaui de Tinduf.
Desde Irabazi Arrasate queremos mostrar nuestro profundo dolor por su muerte queremos
solidarizarnos en estos difíciles momentos con el pueblo saharaui y su legítimos representante del
frente Polisario para continuar recurriendo juntos el camino hacia la ansiada independencia del
Sahara occidental
Esa será sin duda la mejor manera de honrar la memoria del presidente Abdelassid.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Juan Luis nik esatea zuk goizean deitu didazunean esan didazula bilera bat nahi zenuela plenoa baino
20 minutu edo ordu erdi lehenago planteatzeko deklarazio institucional bat irakurtzea, nik esan dizut
ez neukala arazorik eta nahi baldin bazenuen bilera egitea posible zela eta bidaltzeko mesedez
korreoz bozeramale guztiei bilera eskatuz.
Esan didazu ea nik egin nezakeen nik bidaltzea hori bozeramaleei, esan dizut zure proposamen bat
baldin bada ulertzen nuela egokiena zela zuk bidaltzea, zuk erantzun didazu momentu honetan ezin
dut nire etxea margotzen nago eta ez daukat ordenadorerik eta nik esan dizut irabaziko norbait
edukiko duzu korreo hori bidali dezakeenik eta esan didazu, bale horretan egingo dut eta saiatuko
naiz.
Baina gero nik egunean zehar ez dut korreorik jaso eta ez dut informazio gehiagorik eduki. Orduan
mesedez goazen esatera gauzak gertatu diren moduan.
J.L MERINO (IRABAZI):
Maria como ha sucedido, claro como ha sucedido ose no, no
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eso ha sucedido Juan Luis
J.L MERINO (IRABAZI):
No son las formas. Lo primero que me has dicho. Las formas no son así.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
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Nik esan dizut prest nengoela bilera baterako eta zuk bidaltzeko korreoa eta zuk esan didazu zuk
bidali es ke ni etxea margotzen nago. Eta esan dizut ba ez proposamena baldin bada egokiena da zuk
bidaltzea eta gero zuk ez duzu bidali. Esan dizut ba irabaziko norbaitekin jarri kontaktuan edukiko
du ordenadorea. Hombre Juan Luis mesedez, orduan orain ez jarri nire ahotan nik esan ez dotena
O GARCIA (PSE-EE):
Maria barkatu nik aklarau dezaket dana:
J.L MERINO (IRABAZI):
Teneis el correo todos a la una y media, no me vengais a mi con..
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Galde eskaera gehiago ez baldin badago?
I.ARTOLA (EH-BILDU):
Igual Oskarek horretaz hitz egin nahi zauen, nik gaiaz aldatu behar dutelako.
O.GARCIA (PSE-EE):
Gauza honi buruz nik pixkat argi dezaket Mariak ez dotzu esan horrek ez diela formak, nik esan
dotzut. Nik esan dotzut ez da Maria izan ni esan dotzut, ze zure deia hamaika eta pikotan hartu dut
eta esan didazu ea posible litzateken bilera bat edukitzea plenoa baino lehen eta nik esan dotzut nire
alderdia bazeukala bere bilera bat eta ezinezkoa izango litzakeela argitzearren besterik ez.
Nik esan dotzut ez zitzaidala bidezko iruditzen zuk mahai gainean jarri dituzun formak. Ni izan naiz
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Itxaro.
I.ARTOLA (EH-BILDU):
Gaiez aldatuz eta nolabait ongizateko batzordera bueltatuz 2016ko aurrekontuan partida bat gorde
zan aterpetxea neguko babes etxea gauzatzen edo bueno edo arazo hori konpontzen hasteko. Guk
galdetu izan dugu ongizate horretaz bost hilabete pasau dira ez daukagu ezeren berririk eta gureko
geunke jakin zeozer egin dan, ze asmo dauen bestela, besterik barik.
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M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno Mankomunitatean jorratzen ari gara. Kontua da hor gipuzkoako dekretua egon zan decreto
cartera de servicios eta hor esaten da eskualdeka hainbat zerbitzu ipini behar direla martxan eta
zerbitzu horietako bat baina gehiago daude baina horietakoa da aterpetxea eta hori egin behar da
eskualdeka eta justo debagoiena da eskualdeka eskualde horretan sartuta dauden herri guztiak
kasualitatez mankomunitatean gaudela.
Orduan gai hori mankomunitatera eraman zan ze han erabaki behar dugu eskualdeka aterpetxe hori
non kokatu behar den ze izan leike Arrasaten edo izan leike beste herri baten edo oñati esate
baterako pisu tutelatuak ba Oñatin jarri dira baina jarri ahal zitezkeen beste heri batzuetan ere.
Bermatu behar dena da eskualdeka zerbitzu horrek ematea. Orduan aurreko mankomunitateko
juntan gaia atera genuen gelditu zan mankomunitatea izan zitekeela foro egokia ba han gaudelako
justo eskualdean gauden herri guztiak gai hauek aurrera eramateko eta gelditu ginen herri bakoitzak
berea aztertuko zauela cartera de servicios horretan esaten diren bermatu behar diren zerbitzu
horrek herri bakoitzak ze errekurtso dauzkan aurre egiteko, proposamen horrek mankomunitatera
eramango genituela ia pixkat etxeko lanekin joateko eta han mankomunitateko junta normala
bukatzen dugunean azkeneko puntuan beti gai hauek tratatuko diela. Saiatuko gara behintzat han
danon artean haber gai garen bete edo bermatu behar den zerbitzu guztiei aurre egiteko eta hola
dago gaia.
Beste galderarik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon berriz. Ez daki dan Vancouver edo Montreal, Montreal da ekonomia sozialaren foro
bat egongo da bertan eta agertzen da mundu mailako hainbat udalekin batera Arrasateko udala
babesle moduan eta bueno sarean enteratu gara honen berri eta nahiko genuen jakin babesletza hau
zertan gauzatzen dan, zer suposatzen dion Arrasateri horrek? Ea landuko oposizioarekin fororen
baten eta apur bat jakin mina piztu dozku eta hoixe zan galdera.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bai gonbidatuak izan gara foro horretan parte hartzea Euskadi mailako beste herri eta hiri batzuk
gonbidatuak izan dira, besteak beste, Bilbo eta bueno guri gustatuko litzaiguke parte hartzea eta
batez ere Montrealekin harremanak estutzea eta babesle horren zeharik ez dago. Gonbidatu egin
gaituzte forora joatea pentsatzen ari gara agoan interesgarria izango dela arrasateko udaletxea ere
bertan egotea eta horri buruzko erabakia hartzen danean edo horri buruzko informazioa nahi baldin
baduzue ba jorratuko dugu.
Hori da babesletza ez dauka inongo ez dauka inporte ekonomikorik da babesletza bakarrik da
zabaltzea hor jorratuko diren gaiak, gizarte ekonomiaren zabalkunde bat egitea, sareei edo elkarteei
informazioa zabaltzea eta babeslearen figura horretan egiten duena da informazio zabaltzea baina ez
37

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0006

dago inondik inolako beste aporte ekonomiko, ez beste nolabaiteko aportaziorik. Beste galderarik?
Orduan gaurko plenoari amaiera emango diogu. eskerrik asko denoi.

Eta beste gairik ez dagoenez, Udal Plenoburuak, arratsaldeko 19:20tan, amaiera ematen dio
bilkurari. Eta nik Idazkariak hori guztia ziurtatzen dut akta hau jasoz.

Arrasaten, 2016ko ekainaren 8a

IDAZKARIA

LEHENDAKARIA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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