Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0007

UDALPLENOA
Bilkura arrunta

BILKURA DATUAK
EGUNA:

TOKIA

2016/07/12

Udaletxea

HASIERA ETA BUKAERA ORDUA

18:00 - 21:15

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)
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)
Anabel Legaz Canflanca (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:

Eneko Barberena Mondragon (EH BILDU)
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BERTARATZE
ETA IRTEERAK:

Bilkura hasi denetik bukaeraraino ez da bertaratze zein irteerarik izan.

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 31ko eta ekainaren 7ko bilkuretako aktak, aho batez, onartzen dira.
2.- PROPOSAMENA ANPORRETA/ITURRITXIPI
EROSTEKO. (2016IING0018)

TONTORREKO

PARTZELA

Udal Plenoak, aho batez, Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko Batzordearen ondoko
diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen du:
Ingurumen teknikariak egindako txostenaren berri eman da, zeinetan planteatzen baita
Udalak erostea Landa katastroko 6. poligonoko 36. partzela, non Anporreta/Iturritxipiko tontorra
dagoen, txostenean aipatzen diren arrazoiengatik, horien artean hauek:
.- Azken urteotan Arrasateko Udala dabil hainbat jardun egiten, bideraturik daudenak balioan
jartzera natura ondarea, aisialdi aktiboa, aisia eta lurraldea ezagutzea, mendi ibili/mendizaletasuneko zaleen
aldetik.
.- Jardun lerro horretan, eta bat etorrita udalerriko hainbat gizarte eragilek adierazi dituzten
kezkekin, aztertu da partzela hori erostea, Arrasateko udalerrian erreferentzia elementu bat izateagatik eta
askotan erabiltzen dutelako paseariek eta mendizaleek.
.- Erosteko proposameneko partzelak forma errektangularra du, eta azalera da 3 Ha ingurukoa
(32.262 m2, eskrituren arabera), eta dago mendiaren tontorrean eta haren iparreko mendi hegalean, Epele
errekatxoko noranzkoan. Tontorra dago partzelaren hegoalderen dagoen eremuan.
.- Partzelan dagoen landaretza da baso landaketa batekoa, intsinis pinua, 15 urte ingurukoa, zeinak
ezkutatu egiten duen tontorra eta inguratzen duen ikus arroa.
.- Partzelaren hego mugan, gerra zibileko lubaki baten hondarrak daude; lubaki hori doa luzetara
Anporretako tontorretik E-W noranzkora; haren kontserbazio egoera da nahiko ona.
.- Halaber, Kultura sailak eta Arrasate Zientzia Elkarteak emandako informazioan oinarrituta, leku
horretan monumentu megalitiko bat zegoen.
.- Tontorra, inguruatzen duen ingurunea, handik ikusi daitekeena paisaia, hango ikus arroa, eta
dauden erreferentzia historikoak eta bar balioan jartzeko, proposatzen da hemen jasota daudenak egitea:
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Pinudia moztea tontorrean bertan (585 m) eta behar den gainazala ere bai, bistak eta paisaia
errekuperatzeko (estimatzen da 1 Ha baino azalera txikiagoa, eta pinudia moztuko da 550 m
kotatik gorantz).Ingurua garbitu eta egokitzea.
Kultura sailarekin elkarlanean, aztertzea hondar megalitikoak izan diren eta, hala badagokio,
horiek errekuperatzea eta balioan jartzea.

-

Gainerako lursaileko bi hektareak mantentzea oraingo egoeran.

-

Lubakia “errekuperatu” eta “zaharberritzea”, interesa erakusten duten gizarte eragileekin
lankidetzan.

-

PR” ibilbide txiki bat diseinatu eta homologatzea, zeinak zeharkatuko duen Anporretako
tontorra, Besaide, Gipuzkoako Mendi Federazioa, eta abarrekin elkarlanean.

Txosten horretan jasotzen da ere partzelak zenbat balio duen eta proposatutako jardun
bakoitzak zer kostu duen (balioetsia) eta zer epe izango duen exekuzioak
Txosten horretako planteamendua aztertuta, Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko
batzordeak proposatzen dio udaleko osoko bilkurari akordio hau hartzea:
Erostea V.U.E jaunari landa katastroko 6. Poligonoko 36. Partzela, zeinetan dagoen
Anporreta/Iturritxipiko gaina (tontorra).
Partzela horrek azalera hau du, Landa Katastroko datuen arabera, 30.343 m.
Partzela horren erregistro datuak dira:
Finka: Arrasateko 1971
* Tomoa: 480
* Liburua: 287
* Orria: 106

Partzelaren erregistro azalera da hogeita hamabi mila berrehun eta hirurogei metro
koadrokoa.
*

II.- Finkatzea aurreko salerosketaren prezio moduan 19.357,20 € (zorua eta
gainespazioa).
III.- Gastuak, salerosketaren eskritura emateko eta Jabetzaren Erregistroan inskribatzeko,
Arrasateko Udalaren kontura doaz, eta hiri lurren balio gehitzeari buruzko zerga saltzailearen
kontura.
IV.- Ahalmena ematea alkate-udalburuari, edo legez ordezkatzen duen alkateordeari,
salerosketa eskritura egilesteko.
Erosketa horri aurrekontu estaldura emateko (zergak, eta notario eta erregistro gastuak
barne), onartzea 2016ko aurrekontuaren kreditu aldaketako espediente bat, gehitzeko 20.000
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euroan “1.0500.622.151.00.00 – Ondare ondasunak erostea” kontu sailaren diru kopurua,
finantzatua transferentziako erregimenean, gutxituz, kopuru berdinean “1.0500.601.153.24.02 Garaia-Takolo-Fase G proiektua” kontu sailaren diru kopurua, eta uztea 2017ko aurrekonturako
balioan jartzeko proposatu direnak egin eta finantzatzeko.
3.- ARRASATEKO UDALAREN ZERBITZURA ARI DIREN LANGILEEN LANBALDINTZAK HOBETZEKO GOBERNU TALDEAK ETA ENPRESA KOMITEAK
SINATU DUTEN AKORDIOA ONARTZEA.
Udal Plenoak, aho batez, Enplegu eta Pertsonaleko Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta
akordio mailara jasotzen du:
Ikusita, 2016-07-06ko dataz, udal honetan duela hilabete batzuk hasitako negoziazio kolektiboaren
prozesuaren lehen fasearen baitan, Alkateak eta Pertsonal arloko delegatuak eta enpresa komiteko
ordezkariek sinatu duten AKORDIOA, 2015-2019ko legealdi osorako balioa duena, Arrasateko
udalaren zerbitzura ari dien langileen langileen lan-baldintzei buruzkoa, eta zehazki ordainsarien
arloari dagozkion honako neurriak jasotzen dituena:
“1/ NEURRI OROKORRAK

-2016 URTEA
-

SOLDATA OROKORRA % 1 IGOTZEA (Estatuko Aurrekontu legeak baimentzen duen gehiena).
Izaera kontsolidagarria izango luke igoera honek, eta ondorioz udalhitz-taulen eguneraketa suposatuko luke.
(iada burututa)

-

2012 urteko APARTEKO PAGAren azken zatia (%49,73) ITZULTZEA, Estatuko 2016ko Aurrekontuetan
aurreikusitakoaren arabera (12. xedapen gehigarria). (iada burututa)

-

ELKARKIDETZAri EKARPEN BEREZI BAT EGITEA, udalak 2012-uztaila/2013-abendua bitartean egin gabeko
ekarpenen balio berekoa. Ekarpen horren kopurua, 255.000 € hainakoa da.

-

PRODUKTIBITATE OSAGARRI BAT ORDAINTZEA, guztira, gehienez, 275.345,47 €ko kopurua izango duena, hiru
pagetan ordaintzeko, 2016ko EALaren 19.7 artikuluan ezarritakoaren ildotik.
Izaera ez-kontsolidagarria izango du. Produktibitate osagarria legearen arabera arautuko da, eta helburua
izango du ‘errendimendu berezia, aparteko jarduera eta lana egiteko izaten den interesa eta ekimena’
ordaintzea. Produktibitatearen ordainketa egiteko hainbat irizpide ezarriko dira.
Produktibitate Osagarriaren baldintzek irizpide hauek jarraituko dituzte:




Plantilla osorako baliagarriak izatea
Langile guztiek betetzeko margena ematen dutenak
2016-2017 urteei soilik eragingo dienak

Kanpoko enpresa baten laguntza izatea posible ikusten da eskaintza legalki bermatze aldera. Kanpoko
enpresaren eta sindikatu eta gobernuaren elkarlana ezinbestekoa izango da baldintzak zehazterakoan.
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Produktibitate Osagarriaren baldintzek Sindikatuen oniritzia izan beharko dute derrigor.
-

EUDELek egin lezakeen proposamen retributiboa ontzat emango litzateke, udalaren eskaintza hau gainditzen
duen neurrian.

-2017 URTEA
-

ORDAINSARIAK ESTATUKO AURREKONTUEN LEGEAK baimentzen duen tamaina maximoan IGOTZEA.

-

PRODUKTIBITATE OSAGARRI BAT ORDAINTZEA, guztira, gehienez, 183.563,62 €ko kopurua izango duena, bi
pagatan ordaintzeko.
Izaera ez-kontsolidagarria izango du eta 2016ko parametroak jarraituko ditu.

-

EUDELek egin lezakeen proposamen retributiboa ONTZAT EMATEA, udalaren eskaintza hau gainditzen duen
neurrian.

-2018 eta 2019 URTEA
-

ORDAINSARIAK ESTATUKO AURREKONTUEN LEGEAK baimentzen duen tamaina maximoan IGOTZEA.

-

Bere kasuan, EUDELek Sindikatuekin negoziazio prozesu orokorrean adostuko lituzkeen ORDAINSARI-TAULAK
APLIKATUKO LIRATEKE

-

Akordioaren epea lau urtekoa da; hala ere, EUDELek sindikatuekin adostutako proposamenik egingo ez balu
urte horietarako, bi aldeek biltzeko konpromisoa hartzen dute, egoeraren azterketa eta balorazioa egiteko,
eta une horretan eman litezkeen baldintzen arabera egokia eta justifikatua ikusiz gero, dagokiona
erabakitzeko.

2/ BESTELAKOAK


(UDALTZAINAK); PRAKTIKALDIETAKO ORDAINSARIAK karrerako funtzionarioak dituztenekin berdinduko
dira, Polizia Akademiako aldia amaitu eta gero, praktikaldiaren zazpigarren hilabetetik hasita. Lau urteko
atzera eragina izango du.



(UDALTZAINAK); BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK karrerako funtzionarioak dituztenekin
berdinduko dira, zazpigarren hilabetetik aurrera. Ez du atzera eraginik izango.



(UDALTZAINAK); 55 URTEZ GORAKOEI GABEKO TXANDA ez egitea onartuko zaie. Kasu horretan ez dute
gabeko plusik jasoko.



(UDALTZAINAK); EPAITEGIETARA JOATEA DELA ETA, gabeko txandari eragiten dionean, lanetik lehenago
ateratzeko eskubidea, plusen ordaina jasoz. Ez du atzera eragina izango.



AbEz EGOERETAN, gaixotasun profesionalegatik edo lan-istripuegatik denean, aurreikusitako plusen
ordaina jasotzeko eskubidea izango da. Urte t’erdiko atzera eragina izango du.



DEDIKAZIO BEREZIAK: Gaia berraztertu egingo da.”
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Eta ikusita, baita ere, udal idazkariak eta kontu-hartzaileak aurkeztu duten txostena, ohartaraziz eta
nabarmenduz produktibitate osagarria modu egokian aplikatu ahal izateko legez bete beharreko
baldintzak zeintzuk diren.
Enplegu eta Pertsonal batzorde informatiboak, gaia aztertura, hauxe proposatu du:
 Berrestea aipatu akordioa, zeina aplikatuko den organo eskudunek neurri bakoitza onartzen
dutenetik aurrera.
 Edozein erara, akordio horretan jasotako produktibitate osagarriaren aplikazioa egin ahal
izateko, aldez aurretik ezinbestekoa izango da haren banaketa irizpideen balorazio sistema
edo araudia lantzea, beti ere langile bakoitzaren errendimendu bereziari edo aparteko
jarduerari lotuta, eta gero Udalbatzarrak berariaz onartzea.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bai arratsaldeon alkate andrea, mahaikideok. Arratsaldeon bereziki gaur Osoko bilkura honetara
gerturatu zareten guztioi, arratsaldeon. Bueno puntu honetan mezu labur bat bai balioan jarri nahi
genuke bai bi aldeetatik, bai enpresa komiteak, ELA eta LAB sindikatuak ordezkaturik eta bestalde, udal
gobernuak bi aldeak egin dugun, egin duten ba lana eta esfortzua akordio batetara iristeagatik eta hau
berretsi ez? Balioan jartzea akordio hau. Besterik ez, mila esker.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko. Beste interbentziorik?
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Gu ere pozten garela akordio batera iristea baina ez dugu ahaztu behar aurreko legislaturan mahai
gainean jarri genuen hainbat eta hainbat arlo ekonomikoa eta horri esker, uste dut lortu egin dela
akordio hori aurten. Eskerrik asko.
J.L MERINO (IRABAZI):
Si bueno felicitar a los trabajadores y a los sindicatos de este ayuntamiento por lograr este acuerdo que
nos lleva al final de la legislatura con una normalidad y una paz social digamos entre comillas y
felicitarles y que estamos de acuerdo con ellos.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko. Beste interbentziorik ez baldin badago puntua bozkatzera pasatuko gara.
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4.- ZAS SARERA ATXIKITZEKO PROPOSAMENA (ZURUMURRUEN AURKAKO
SAREA)(2016GGIZ0030)
Udal Plenoak, aho batez, Gizarte Ongizateko Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta
akordio mailara jasotzen du:
Euskal Herriko hainbat gizarte eta erakunde-ekimenek jarduerak eta programak garatzen
dihardute 2011. urtetik Zurrumurrurik EZ / antiRumores deritzon sentsibilizazio sozialerako
estrategiaren barruan.
Zurrumurrurik EZ terminoak Bartzelonako Udalak 2010ean sorturiko marka, BCN
antiRUMORS, du oinarri eta haren finkapen eta hedapen-prozesuan garaturiko metodologietan
(estatuko eta Europako lurralde askotara zabaldu direnetan) oinarritzen da.
Gizarte-eraldaketarako estrategia da, giza eskubideen eta kulturartekotasunaren aldeko eta
arrazismoaren kontrako ikuspegitik. Etorkinen eta errefuxiatuen inguruko oinarririk gabeko zurrumurruak,
estereotipo negatiboak eta aurreiritziak izatea eta zabaltzea oztopo dira pertsonen arteko harremanetarako,
intolerantziaren aldeko diskurtsoa elikatzen dute eta, gerora, berdintasunik eza, gizarte-zatiketa eta
diskriminaziorako haztegi bilakatzen dira. Beharrezkoa da pertsonen eta taldeen ideia, ulertzeko modu,
estereotipo eta kontzeptuetan eragitea geure gizarte, norbanako eta talde mailako jardunbideetan jarreraaldaketa eragiteko.
Estrategia honen ezaugarri dira erakunde publikoen, gizarte-erakundeen eta modu
pertsonalean parte hartzen duten pertsonen bultzada komuna eta politika publikoen eta herrimugimenduen ekintzen osagaiak uztartzea.
Zurrumurrurik EZ estrategiak lotura estua dauka genero-ikuspuntu, gizarte-inklusio,
funtzioaniztasun, erlijio-aniztasun, sexu-orientazio, belaunaldien arteko orientazioarekin eta abarrekin.
Izan ere, horietan guztietan dauden estereotipo negatiboek, aurreiritziek eta zurrumurru faltsuek
ondorio negatiboak eragiten dituzte kohesio sozialari dagokionez.
Eusko Jaurlaritzak 2011. urtean Aurre egin zurrumurruari ekimena abian jarri zuenetik,
lantaldea modu jarraituan eta aldian-aldian mantendu da, eta, horri esker, lurraldean eginiko
zurrumurruen aurkako ekimen asko elkarrekin lotu ahal izan dira. Horrez gain, estatuko eta
nazioarteko antzeko ekimenen arteko loturak eta lan-eremuak ezarri dira, laguntza handia izan
dutenak, hala nola, Europako Kontseiluarena eta Integraziorako Europako Funtsarena.
Ikusiz eta sinestuta beharrezkoa dela elkarlanerako gune hau sendotzea sinergiak sortzeko,
Ustetan garaia dela euskal estrategia desberdinak bateratuko dituen izendapen komun bat
sortzeko,
Partehartzaile bakoitzaren autonomia eta erabiltzen dituen lan metodologia eta tresnak
errespetatuz,
Horiek guztiak kontutan izanik, Gizarte Zerbitzuen batzordeak Udal Plenoari porposatzen dio ZAS!
Zurrumurruen Aurkako Sarea / Red Vasca antiRumores sareari atxikitzea, hurrengo helburuekin:
1. Zurrumurruen aurkako estrategian, praktika egokien jakintza eta azterketarako gunea izatea,
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diskriminazioaren eta xenofobiaren aurkako prebentzio eta lanarekin batera.
2. Elkarlanean edo koordinaturik lan esperientziak garatu, arreta berezia jarrita formakuntza
prozesuen diseinuari, ezagutzarako dokumentazio eta materialen sorkuntzari, eta zurrumurruen
aurkako ekintzen katalogo bat garatzeari, zein sareko kideen artean partekatu ahal izango den eta
interesgarritzat jo dezaketen erakunde eta instituzioei eskainiko zaien.
3. Kanal bat sustatu, Euskadin sorturiko zurrumurruen aurkako esperientzien berri emateko eta
haien gizarte eragina biderkatzeko.
4. Gizarte eta instituzio eragile berriak sarera gehitu eta haiekin esperientziak eta helburuak
partekatu.

M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Orain bi pertsonek eskatu dutenez publikotik hitza hartzea, gure barne araudiak dioen moduan
beraiei dagokie orain hitza.
X.ZUBIZARRETA (Publikotik):
Arratsaldeon. Bueno ordenantza hau dela eta irakurri nuenean benetako ardura sartu zitzaidan
euskarazko testuari eman diozuen tratua dela eta. Testuari tratua eman diozue baina euskarari tratu
txarra eman diozue eta tratu txarra esaten dudanean hitzak daukan zentzu osoan.
Nik uste dut hor dagoen publikatu duzuen testuarekin euskarazko testuarekin ez dela posible gaiari
buruz hitz egitea garantia minimo batekin. Izan ere, artikulu bat baino gehiago dago, ez dena ulertu
ere egiten. Hobeto esango dut, badauka bi edo hiru interpretazio igual egiteko bat baino gehiago eta
beste askotan ba sintaxiari ematen diozun ostiko pila onargarria ez da.
Klaro nire kezka handiena ez da artikulu baten zuzenketa bat egin leikela edo hobeto ipini edo ez,
kontua da hortik ondorioztatzen dudala Arrasateko udaletxean gobernu taldean behintzat erabiltzen
dan hizkuntza ez dela euskara.
Eta testu honetan desde luego oso garbi gelditzen da nolabaiteko itzulpen bat egin dela. Gero
erantzun moduan jaso dut gutun bat Alkateak sinatua eta gutun horretan esaten da hainbat
talderekin eta hainbat eragilerekin hitz egin omen duzuela eta noski ba taldeetakoak edo eragile
moduan aurkeztu ez garenok ez dugu aukerarik eduki gure gaiari buruz hitz egiteko baina klaro
kontua ez da hori bakarrik, kontua da nire kasuan behintzat nik egin dudan helegite horri buruz
nonbait ez duzue ezertxo ere esan, zeren eta nire erantzunean behintzat ez duzue aipatu ere egiten,
nik aipatu dudan gaia, hau da, hizkuntzarena.
Gero heldu zait ere onda moduan ba hori udaletxeko teknikoek egindako testua dela seguru nago
izatekotan itzulpen bat dela baina hori inondik ere ez da erantzuna, nik tekniko batek ondo edo
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gaizki egin badu ez da nire ardura kasu honetan, exijitu behar dudana da erabaki hori erabaki politiko
bat da, testu hori erabilia izan balitz ordenantza hau tratatzeko zuek testu hori ez zenuten dagoen
bezala publikatuko.
Lehen esan dudan moduan, ez da posible testuari buruz eztabaidatzea behar dan moduan dagoen
moduan idatzita egonda. Orduan hitza eskatu badut izan da berriro ere exijitzeko eskatzeko kontuan
eduki dezazuen hori eta hedaduraz beste lan guztietako ere gure hizkuntzari ematen ari zareten baino
tratu hobeago bat eman diezaiozuen, zeren eta nire iritzian hau ez da Arrasateko udaletxeak eman
beharko lukeen nibel minimoa hizkuntzaren tratuari dagokionez. Besterik ez.
I.TEMPRANO (Publikotik):
Buenas tardes yo soy Iñaki represento aquí al sindicato de Comisiones Obreras y nuestra critica
podemos decir ya la realizamos las alegaciones en su momento al texto de la ordenanza viaria y
nosotros nos centraremos exclusivamente en el artículo 17 que es que afecta al tema sindical.
Primero que desde el punto de vista de sindicato consideramos que es un artículo que no es
necesario y que sobre todo entorpece la acción sindical de una manera que además es digamos
peyorativa porque solamente entorpece la acción de los trabajadores, el empresario cuando hay un
conflicto no necesita poner pancartas ni poner nada. Solamente los que tienen que poner son los
trabajadores.
Y por lo tanto, desde ese punto de vista pues ya nos parece que se desequilibra más el conflicto
dentro de la empresa ¿vale? También sobre todo nuestra crítica a este artículo se centra dos puntos
que son el tema de las autorizaciones y de los lugares habilitados.
Las autorizaciones ¿porque? Porque muchas veces no da tiempo a pedir una autorización y no
consideramos que sea necesario el pedir una autorización para poner una pancarta o un cartel de
protesta en torno a una situación que se de en una empresa y luego los lugares habilitados es otra
cosa que más daño hace porque evidentemente las pancartas, carteles y demás que pudiéramos
poner en un conflicto sindical van destinadas a lograr una presión hacia el centro de trabajo,
nosotros tenemos que poner, el cartel o la pancarta a un kilómetro donde está la empresa o a
quinientos metros o adonde sea en los lugares que necesitamos para realizar esta función pues se
está reduciendo esta capacidad de presionar ¿vale?
Por lo tanto, estas son las dos principales. Nosotros podemos entender que el resto de la ordenanza
pueda servir para determinadas cosas pero en este caso en el artículo 17. No lo consideramos
necesario desde el sindicato lo consideramos como un exceso y como un exceso que además como
he dicho antes perjudica exclusivamente a los trabajadores y un exceso que además que lo único que
va a hacer es cuando se desata un conflicto en una empresa es generar más tensión dentro de la
empresa porque cuando hay una situación en la que se está despidiendo a compañeros a trabajadores
y la gente quiere visualizar de alguna manera el conflicto quiere poner pancartas, quiere lo que sea.
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Si tenemos que andar diciéndoles el Ayuntamiento nos obliga a pedir una autorización para no
poner en esa pancarta o nos obliga poner unos carteles o no podemos poner los carteles al lado de la
empresa, lo único que estamos haciendo es por usar un término cabrear más a la gente, no aportar
nada a ese conflicto y además estamos consiguiendo un desapego de los trabajadores de las
instituciones públicas porque las van a ver como que lo único que hacen exclusivamente es limitar su
acción y su capacidad de protesta y de reacción que en estos días hace más falta que nunca ¿vale?
Yo no voy a decir nada más, yo creo que con estas cosas es suficiente creo que hubiera sido sobrado
con una redacción que hubiera protegido, lo hemos comentado en las alegaciones con una redacción
que hubiera protegido el patrimonio histórico y de urbanístico de la ciudad, que hubiera protegido el
derecho al honor de la personas que puedan ver lesionadas dentro de un conflicto, de una protesta y
que hubiera protegido la seguridad de las personas y de los vehículos que nada falta en caso de
ponerlos en rotondas o demás con eso es más que suficiente. Esto como he dicho nos parece un
exceso que va a generar más tensión de la que ya se dan en los conflictos. Más tensión que además
desde nuestro punto de vista perjudica exclusivamente a los trabajadores y a los trabajadores y que
además es totalmente innecesario. Nada más.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Orain diktamena irakurriko du Amaiak eta gero interbentzio turnoa irekiko dugu.
5.- “BIDE GARBIKETARI BURUZKO ORDENANTZAREN” BEHIN BEHINEKO
ONARPENAREN ONDOREN AURKEZTUTAKO ALEGAZIOEN AZTERKETA, ETA
BEHIN BETIKO ONARTZEKO PROPOSATZEA. (2015ZZER0156)
Udaleko zerbitzu teknikoek txostena aurkeztu dute, zeinetan, “bide garbiketari buruzko ordenantza”
behin-behinekoz onartu eta gero, aurkeztutako alegazioak aztertzen diren, ordenantza
proposamenaren behin betiko onartze prozeduran.
Halaber, txostenak hurrengoa adierazten du:
a) 2016ko martxoaren 22an egindako bilkuran, udaleko osoko bilkurak hasierako izaeraz
onartu zuen “kale garbiketa arautzeko ordenantza” eta, baita ere, akordioa jende aurrean
jartzea 30 egunean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean dagokion iragarkia argitaratu eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita, interesdunek bidezkotzat jotzen dituzten
erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ditzaten. Halaber, akordioan aipatzen zen,
behin betiko onartutzat joko zela ordenantza, aipatutako epean erreklamaziorik edo
iradokizunik aurkeztu ezean, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985
Legearen 49. artikuluak xedatutakoarekin bat.
b) Legez ezarritako epean, alegazioak aurkeztu dituzte pertsona fisiko eta juridiko hauek:
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Jon Garay Sanabria, Utzune Urrizalki Jauregi, Oskar Pérez de Albéniz Ormaetxea,
ARRASATE ZIENTZIA ELKARTEA, Juan Ramón Garai Bengoa, Arrasateko EH
BILDU,
EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ, Jokin Urra Irasuegi, José Miguel Salaberri
Urizar, Roberto
Del Campo Serrano, Manoli Bueno Sánchez, Juan José Nafarrete, Amaia
Unzurrunzaga, Carmen
Urizar Irasuegui, Miguel Salaberri Urcelay, Rosa María Moreno
Martínez, Rubén Martínez
González, Belén Nafarrete Bolinaga, Igone Salaberri Urizar, SARE
ARRASATE, STEILAS
SINDIKATUA, Cayetano Carabias Sánchez, GORRIPIDEA, Xabier
Zubizarreta Lasagabaster,
LAB SINDIKATUA, ARRASATE EUSKALDUN DEZAGUN,
ARRASATEKO EZKER
ABERTZALEA, ARRASATEKO LIBRE TALDEA, SANTAMAS
KOMISIÑUA, BESTE BAT ST. PAULI MONDRA, EMAKUMEEN MUNDU MARTXA,
ARRASATEKO AEK
EUSKALTEGIA, Aintzane Salaberri Urizar, COMISIONES
OBRERAS ALTO DEBA, Peru
Altube Kazalis, Olaia Murua Zuazubiskar, Idurre Amozarrain
Mendizabal, Ainara Kortabarria
Rajado, Txaro Zubillaga Agirre, Xavier Sánchez Torres,
Manex Agirre Aranguren, Jokin Zubiria
Lagunilla, Oihana Aranburu Iriarte, Amets Beltrán de
Gebara Arexolaleiba, Fco. Javier Trojaola
Larrea, Arantza Zubillaga Agirre, María Pilar Iriarte
Oruna, Amaia Etxabe Goikoetxea, Larraitz Trojaola Berezibar, Mª Carmen Campos Martinho,
Julen Arregi Altuna, Joseba Ormaetxea Arana,
Xabier Vallina Agiriano, Beronika Garai Urkia,
Enrike Letona Biteri, Eñaut Iturbe Anduaba, Asier Garay Zabaleta, Mª Jesús Berecibar Uriarte,
Haritz Zubiate Gorosabel, Iker Sampedro Larrañaga,
Daniel Larrea Mendizabal, Xabier
Arizabaleta Oquina, Aitor Etxabe Okina, J.I. Gaztañaga
Bidaurreta, Juan José Saenz Bengoa,
Jon Gómez Mondragón, Iñaki Gurrutxaga Iñurritegi, Begoña
González
Etxebarria,
Mª
Soledad Alonso González, Junkal Pérez Lizarralde, Amaia Uriarte Arana, BALEIKE
UDAL
TALDEA, José Luis Encinas José (546 sinaduraz lagunduta), IRABAZI
ARRASATE,
Blanca
Merchán Ropero (“STOP DESHAUCIOS DEBAGOIENA”), MUNDU SOLIDARIOA
HELBURU (5 sinaduraz lagunduta), EKIN EMAKUMEAK ELKARTEA eta
Paco
Morales
Peña (“ESK Arrasate”).
c) Egindako alegazioen edukiaren arabera, hurrengo taldeetan edo bakarka aurkezten dira:
2.a. 3.2 eta 17. artikuluak zuzenean ezabatzea eskatzen dutenek.
3.2 artikulua herritarren arteko salaketa bultzatzen duelako, horrek herritarren
artean sortu dezakeen arazoekin, eta zuzenagoa delako herritarren arteko
elkarlana bultzatzea, salaketa baino.
Eta 17 artikuluaren kasuan, ez duelako lagunduko konpontzera herritar batzuen
kaleko arte/komunikazio ikuspuntua eta beste batzuen garbitasun
sentsibilizazioaren arteko gatazkan. Halaber, aipatzen da isunek eta zigorrek
bizikidetzari eragiten diotela, eta ez direla bultzatzen sentsibilizazioa edo
hezkuntza, eta eskatzen dute benetako prozesu parte-hartzailea irekitzea.
Alegazioak pertsona hauek egin dituzte: Jon Garay Sanabria, Juan
Ramón Garai Bengoa, Jokin Urra Irasuegi, José Miguel Salaberri Urizar,
Roberto Del Campo Serrano, Manoli Bueno Sánchez, Juan José Nafarrete,
Amaia Unzurrunzaga, Carmen Urizar Irasuegui, Miguel Salaberri Urcelay, Rosa
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María Moreno Martínez, Rubén Martínez González, Belén Nafarrete Bolinaga,
Igone Salaberri Urizar, Cayetano Carabias Sánchez eta Aintzane Salaberri
Urizarek.
2.b. 3.2 eta 17. artikuluak ezabatzea eskatzen dutenek, aurrekari bezala
azalduz batetik, martxoaren 22an osoko bilkurak onarturiko ordenantza
inposizioa dela, udal gobernuak herriko talde politiko, sozial edota
sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta asko
esateko dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo berezirik ez
gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez dela
beharrezko ikusten horrelako ordenantza onartzea behin betiko eta
berehalakoan, eta eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon gustukoa
den ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien beharrak, iritziak eta
nahiak ahal beste kontuan hartuta.
3.2 artikulua herritarren arteko salaketa bultzatzen duelako, horrek
herritarren artean sortu ditzakeen arazoekin, eta zuzenagoa delako herritarren
arteko elkarlana bultzatzea, salaketa baino.
Eta 17 artikuluaren kasuan, ez duelako lagunduko konpontzera
herritar batzuen kaleko arte/komunikazio ikuspuntua eta beste batzuen
garbitasun sentsibilizazioaren arteko gatazkan. Halaber, aipatzen da isunek eta
zigorrek bizikidetzari eragiten diotela, eta ez direla bultzatzen sentsibilizazioa
edo hezkuntza, eta eskatzen dute benetako prozesu parte-hartzailea irekitzea.
Alegazioak pertsona eta elkarte hauek egin dituzte: Utzune Urrizalki
Jauregi, Oskar Pérez de Albéniz Ormaetxea, EUSKAL HERRIAN
EUSKARAZ, SARE ARRASATE, Peru Altube Kazalis, Olaia Murua
Zuazubiskar, Idurre Amozarrain Mendizabal, Ainara Kortabarria Rajado, Txaro
Zubillaga Agirre, Xavier Sánchez Torres, Manex Agirre Aranguren, Jokin
Zubiria Lagunilla, Oihana Aranburu Iriarte, Amets Beltrán de Gebara
Arexolaleiba, Arantza Zubillaga Agirre, Amaia Etxabe Goikoetxea, Mª Carmen
Campos Martinho, Julen Arregi Altuna, Joseba Ormaetxea Arana, Xabier
Vallina Agiriano, Beronika Garai Urkia, Haritz Zubiate Gorosabel, Iker
Sampedro Larrañaga, Daniel Larrea Mendizabal, Xabier Arizabaleta Oquina,
Aitor Etxabe Okina, J.I. Gaztañaga Bidaurreta, Juan José Saenz Bengoa, Jon
Gómez Mondragón, Iñaki Gurrutxaga Iñurritegi, Begoña González Etxebarria,
Mª Soledad Alonso González, Junkal Pérez Lizarralde eta Amaia Uriarte Arana.
2.c. 3.2, 4.1 eta 17. artikuluak ezabatzea eskatzen dutenek, aurrekari bezala
azalduz batetik, martxoaren 22an Osoko Bilkurak onarturiko ordenantza
inposizioa dela, udal gobernuak herriko talde politiko, sozial edota
sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta asko
esateko dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo berezirik ez
gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez dela
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beharrezko ikusten horrelako ordenantza onartzea behin betiko eta
berehalakoan, eta eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon gustukoa
den ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien beharrak, iritziak eta
nahiak ahal beste kontutan hartuta.
3.2 artikulua herritarren arteko salaketa bultzatzen duelako, horrek
herritarren artean sortu ditzakeen arazoekin, eta zuzenagoa delako herritarren
arteko elkarlana bultzatzea, salaketa baino.
4.1 artikulua, huts legala sortzen delako, esatean “xedapen osagarriak
alkateak edo Garbiketa Zerbitzuaren zinegotzi arduradunak edozein unetan ematen baditu
xedapenak”.
Eta 17 artikuluaren kasuan, ez duelako lagunduko konpontzera
herritar batzuen kaleko arte/komunikazio ikuspuntua eta beste batzuen
garbitasun sentsibilizazioaren arteko gatazkan. Halaber, aipatzen da isunek eta
zigorrek bizikidetzari eragiten diotela, eta ez direla bultzatzen sentsibilizazioa
edo hezkuntza, eta eskatzen dute benetako prozesu parte-hartzailea irekitzea.
Alegazioak pertsona eta elkarte hauek egin dituzte: Arrasateko EH
BILDU, LAB SINDIKATUA, Fco. Javier Trojaola Larrea, Larraitz Trojaola
Berezibar, Enrike Letona Biteri, Eñaut Iturbe Anduaba, Asier Garay Zabaleta y
Mª Jesús Berecibar Uriarte.
Blanca Merchán Ropero andreak (“STOP DESHAUCIOS
DEBAGOIENA”) aurkezturiko alegazioan, aurrekari berdinekin, baita ere,
eskatzen du 3.2, 4.1 eta 17 artikuluak ezabatu, ordenantzaren onarpena atzeratu
eta parte-hartze prozesu bat zabaltzea, arrazoiketa hauekin:
3.2 artikuluaren kasuan delazioa sustatzen delako herritarren artean,
horrek sortu lezakeen arazoarekin.
4.1 artikuluaren kasuan, araudiaren aldaketa Udalaren ordezkaritza
gehiengoaren esku lagatzen delako, herritarren eta giza izaerako elkarteen aurre
partaidetzarik gabe.
Eta 17 artikuluaren kasuan, zerikusia zuzena duelako herritarren
adierazpen eta informazio eskubideekin, ez baitute nahiko baliabiderik haien
erreibindikazioak herritarrei azaltzeko. Azpimarratuz Udalak edo Bankuek
baliabideak dituztela beren informazioa herritarrei emateko, eta etxetik
kaleraturiko familia batek ordenantza honekin ez duela aukerarik banku eta
aurrezki-kutxengandik jasandako injustiziaren berri emateko.
2.d. 3.2, 4.1, 17, 20 eta 21. artikuluak ezabatzea eskatzen dutenek, aurrekari
bezala azalduz batetik, martxoaren 22an osoko bilkurak onarturiko
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ordenantza inposizioa dela, udal gobernuak herriko talde politiko, sozial
edota sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta
asko esateko dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo berezirik ez
gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez dela
beharrezko ikusten horrelako ordenantza onartzea behin betiko eta
berehalakoan, eta eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon gustukoa
den ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien beharrak, iritziak eta
nahiak ahal beste kontuan hartuta.
3.2 artikuluak herritarren arteko salaketa bultzatzen duelako, horrek
herritarren artean sortu ditzakeen arazoekin, eta zuzenagoa delako herritarren
arteko elkarlana bultzatzea, salaketa baino.
4.1 artikuluak esaten duenean “xedapen osagarriak alkateak edo Garbiketa
Zerbitzuaren zinegotzi arduradunak edozein unetan ematen baditu xedapenak”.
17 artikuluak, ez duelako lagunduko konpontzera herritar batzuen
kaleko arte/komunikazio ikuspuntua eta beste batzuen garbitasun
sentsibilizazioaren arteko gatazkan. Halaber, aipatzen da isun eta zigorrek
bizikidetzari eragiten diotela eta ez direla bultzatzen sentsibilizazioa edo
hezkuntza, eta eskatzen dute benetako prozesu parte-hartzailea irekitzea.
20 artikuluan, arau hausteen balorazio oinarriak subjektiboki ipinita
daudelako eta herritarrak salatzera bultzatzen dituelako, eta horrek bizikidetza
kaltetzen duela.
21 artikuluan, ez direlako zehazki aipatzen zeintzuk diren arau hauste
arinak, larriak eta oso larriak.
Halaber, esaten dute, hizkuntzari dagokionez, euskarazko testuak ez
duela kalitate nahikorik eta berridatzi egin beharko zela, eta ordenantzarekin
adierazpen askatasuna mugatu nahi dela.
Alegazioak elkarte hauek egin dituzte: Arrasateko EZKER
ABERTZALEAk eta ARRASATEKO LIBRE LANTALDEAk. Azaldutakoaz
gain, azken horiek adierazi dute Udalak bere gain hartuko duela epaile eta
zigortzeko aukera, funtsak biltzeko eta prozedura bizkorrak erabiliz. Baita ere,
esaten dute herritarrei adierazpen espazioak mugatuko zaizkiela, azaldu gabe
informazio panelak non egongo diren eta noiz garbituko diren.
2.e. Ordenantzarekin desadoztasuna eta berria lantzeko prozesu parte
hartzailea zabaltzeko eskaerak (sinadurak), aurrekari bezala azalduz
batetik, martxoaren 22an osoko bilkurak onarturiko ordenantza
inposizioa dela, udal gobernuak herriko talde politiko, sozial edota
sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta asko
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esateko dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo berezirik ez
gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez dela
beharrezko ikusten horrelako ordenantza onartzea behin betiko eta
berehalakoan, eta eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon gustukoa
den ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien beharrak, iritziak eta
nahiak ahal beste kontutan hartuta.
Alegazio idazkiak aurkeztu dituzte: José Luis Encinas Josék (546
sinadurarekin) eta “MUNDU SOLIDARIOA HELBURU” (5 sinadurarekin).
2.f. “Arrasate Zientzia Elkartea”ren alegazioak:
-

Ezabatzea adierazpen eskubidearen aurre kontrola edo kartelak
ipintzeko baimen beharra.
Ezabatzea kartelen kopuruaren inguruan esandakoa, kartel soil batek
panela bete dezakeelako.
Parte hartze prozedura zabaltzea izan zitekeela biderik egokiena.
Proposatzen du gune gehiago sortzea kartelak ipintzeko, eta
proposatzen ditu: bolardo erraldoiak, panelak eta panel elektronikoak
(gune zehatzak proposatuz).
Udalak sustatzea herrian ditugun balio artistiko eta arkitektonikoak,
eta errespetatzeko beharra.
Egunak jartzea ipinitako kartelak kentzeko.

2.g. “Steilas Sindikatua”ren alegazioa:
Ordenantza bertan behera uztea. Martxoaren 22an osoko bilkurak
onarturiko ordenantza inposizioa dela, udal gobernuak herriko talde politiko,
sozial edota sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta
asko esateko dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo berezirik ez
gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez dela beharrezko
ikusten horrelako ordenantza onartzea behin betiko eta berehalakoan, eta
eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon gustukoa den ordenantza lantzeko,
herritar eta talde guztien beharrak, iritziak eta nahiak ahal beste kontuan hartuta.
Halaber, esaten dute adierazpen askatasuna ez doala kaleen
garbitasunaren aurka, eta haren araudiak ez lukeela joan behar kale garbiketaren
ordenantzaren barruan.
2.h. “Gorripidea”ren alegazioak:
Ordenantza onartu aurretik moratoria eskatzen du. Martxoaren 22an
Osoko bilkurak onarturiko ordenantza inposizioa dela, udal gobernuak herriko
talde politiko, sozial edota sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik ez
dielako eman eta asko esateko dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo
berezirik ez gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez dela
15

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0007

beharrezko ikusten horrelako ordenantza onartzea behin betiko eta
berehalakoan, eta eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon gustukoa den
ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien beharrak, iritziak eta nahiak ahal
beste kontuan hartuta.
-

Adierazpen eta informazio eskubideen mugatzea dagoela.
Prozedura itxia izan dela herriaren parte-hartzeari buruz.
Lan mahaiak sortzea ordenantza egokiago bat idazteko.
Haien kezka dela paretek jasotzen dutena (hedabideetan agertzen ez
dena), ingurumena, parte-hartze eza, eta horrelako ordenantza baten
helburua dela herriaren zati aktibo bat isiltzea.

2.i. Xabier Zubizarreta Lasagabasteren alegazioak:
-

Ordenantzaren behin-behineko euskarazko testuari tratu txarra eman
zaiola aipatu ondoren, zenbait adibide azalduta, eskatzen du
ordenantzaren testua erretiratzeko, ulertezina eta aplikaezina delako.
Prozedura parte-hartzailea irekitzea, denon artean adostasunik ahalik
eta zabalena lortze aldera.
Udalak ematen dituen diru laguntzez gain, euskarari behar duen lekua
eman diezaiola.

2.j. “Arrasate Euskaldun Dezagun”en alegazioak:
Adierazpen askatasunerako eta informazioa zabaltzeko espazio
publikoa erregulatzearen alde daudela azaldu ondoren, eta adierazita euskarak
historikoki kalera irteteko izan duen beharra, ordenantzak mugatuko lukeena,
informazioa zabaltzeko eskubide eta aukerak mugatzen direla, ordenantzak
irakurketa eta erabilera subjektiboa ahalbideratzen dituela, eta ordenantzak
konfrontazio egoerak sortu ditzakeela herritarren artean, alegazio hauek
aurkezten ditu:
3. artikulua ezabatzea konfrontazioa sortu dezakeelako.
4. artikulua aldatzea, 4.1 artikuluak juridikoki segurtasun falta sortu
dezakeelako.
17. artikulua kentzea, bertan dauden neurriak herriko erakundeekin
adostuz, dagoenetan eguneroko lana modu larrian mugatzen eta
zailtzen zaielako. Adibide bezala: 17.3: kartelak jartzeko gune gutxi,
kartelen neurriak zehazten dira ordenantzan, ez da eperik eta
prozedurarik zehazten kartelak ez ohiko tokietan jartzeko baimena
eskatzeko. 17.4: pankartak jartzeko gune gutxi, oso kasu gutxitan
aurreikusten da baimena ematea, ez da eperik eta prozedurarik
zehazten pankartak jartzeko baimena eskatzeko eta 17.7: asko
mugatzen da pegatinak euskarri komunikatibo bezala erabiltzea, edo
pegatinen erabilera ezin da kontrolatu.
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2.k. “BESTE BAT! ST. PAULI MONDRA”ren alegazioak:
Adostasun eza 3.2, 17, 17.3, 17.4, 17.6 eta 17.7 artikuluekin.
Martxoaren 22an Osoko bilkurak onarturiko ordenantza inposizioa dela, udal
gobernuak herriko talde politiko, sozial edota sindikalei prozesuan parte
hartzeko aukerarik ez dielako eman eta asko esateko dutelako, eta bestetik,
Arrasatek ez duela arazo berezirik ez gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria
mailan, ondorioz ez dela beharrezko ikusten horrelako ordenantza onartzea
behin betiko eta berehalakoan, eta eskatzen du prozesu bat zabaltzea denon
gustukoa den ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien beharrak, iritziak
eta nahiak ahal beste kontuan hartuta.
-

Adierazpen askatasunik gabe ez dagoela askatasuna.
Arauek liskarrak sortuko dituztela herritarren artean.
Adierazpen askatasuna mugatuko dela.
Baliabideak kentzen zaizkiela taldearen ekitaldien inguruan
informazioa zabaltzeko.
Aipatutako artikuluek ez dutela erlaziorik garbitasunarekin, Udalak
erabiliko dituela kontrolatzeko eta sentsurarako.
3.2 artikulua erabili daitekeela herritarren artean mendeku pertsonal
moduan, eta, era berean, Udalak 17.3 artikulua eragileekin.

2.l. “EMAKUMEEN MUNDU MARTXA”ren alegazioa:
Ordenantza bertan behera uztea. Martxoaren 22an Osoko bilkurak
onarturiko ordenantza inposizioa dela, udal gobernuak herriko talde politiko,
sozial edota sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta
asko esateko dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo berezirik ez
gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez dela beharrezko
ikusten horrelako ordenantza onartzea behin betiko eta berehalakoan, eta
eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon gustukoa den ordenantza lantzeko,
herritar eta talde guztien beharrak, iritziak eta nahiak ahal beste kontuan hartuta.
Halaber, esaten dute adierazpen askatasuna ez doala kaleen
garbitasunaren aurka, eta haren araudiak ez lukeela joan behar Kale
Garbiketaren ordenantzaren barruan.
2.m. “ARRASATEKO AEK EUSKALTEGIA”ren alegazioak:
Zalantzak eta zehaztapenak 3.2, 16.1 eta 17 artikuluekin. Martxoaren
22an Osoko bilkurak onarturiko ordenantza inposizioa dela, udal gobernuak
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herriko talde politiko, sozial edota sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik
ez dielako eman eta asko esateko dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela
arazo berezirik ez gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez
dela beharrezko ikusten horrelako ordenantza onartzea behin betiko eta
berehalakoan, eta eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon gustukoa den
ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien beharrak, iritziak eta nahiak ahal
beste kontuan hartuta.
-

Adierazpen askatasunik gabe ez dagoela askatasuna.
Ordenantzaren inguruan harreman prozesua zabaltzea herriko talde
eta interesdunekin.
Ez da zuzen ikusten prozesu formal arrunta zabaltzea, eta harreman
zuzenen bidezko prozesu bat ez zabaltzea.
Puntu gehienekin adostasuna, baina zilegi ikusten dute kontuan
hartzea beste eragile batzuk zer dioten.
Dagokigun gaian aurreko agintaldiko lana jarraitzeko beharra.
Zertan zehazten den 3.2 artikuluko kolaborazio beharra.
16.1 artikuluak esandakoaren zehaztapena.
17 artikulua: entzute handiko kultura ekimenak, zehaztasun falta,
aukerarik egongo da kartelak kentzeko epeak adosteko? Baimenak
esan beharrean, nahikoa ez da Udalari berri ematea, panel kopurua
txikia da, aukera egongo da panel elektronikoak erabiltzeko? Aukera
egon daiteke Udalak denon esku jartzeko berariazko toki bat
bestelako komunikazio bideetan?

2.n. “SANTAMAS KOMISIÑUA”ren alegazioak:
17. artikulua ezabatzea. Martxoaren 22an Osoko bilkurak onarturiko
ordenantza inposizioa dela, udal gobernuak herriko talde politiko, sozial edota
sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta asko esateko
dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo berezirik ez gizabide-jarreran,
ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez dela beharrezko ikusten horrelako
ordenantza onartzea behin betiko eta berehalakoan, eta eskatzen da prozesu bat
zabaltzea denon gustukoa den ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien
beharrak, iritziak eta nahiak ahal beste kontuan hartuta.
Taldearen lanerako kalearen erabilerarako ezartzen diren mugak, isun
eta mehatxuak larritzat jotzen da.
2.o. “COMISIONES OBRERAS ALTO DEBA”ren alegazioak:
3.2 eta 17. artikuluak ezabatzea. Adierazpen askatasunik gabe ez
dagoela askatasuna. Martxoaren 22an Osoko bilkurak onarturiko ordenantza
inposizioa dela, udal gobernuak herriko talde politiko, sozial edota sindikalei
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prozesuan parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta asko esateko dutelako,
eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo berezirik ez gizabide-jarreran, ezta kalezikinkeria mailan, ondorioz ez dela beharrezko ikusten horrelako ordenantza
onartzea behin betiko eta berehalakoan, eta eskatzen da prozesu bat zabaltzea
denon gustukoa den ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien beharrak,
iritziak eta nahiak ahal beste kontuan hartuta.
3.2 artikuluak delazioa sustatu dezakeelako eta berez Konstituzioan
dagoenez, beharrezkoa ez dela.
17. artikuluak adierazpen eskubidea mugatzen du bi baldintza ezarriz:
leku zehatzen inposaketa, interes lekuetatik urrun gera daitezke eta aurre
baimena, honen tramitazioak erreibindikazio baten epeetan izan dezakeen
ondorio negatiboekin.
Zenbait proposamen: 17.3 artikulua, ezabatu toki zehatzak eta aurre
baimenaren beharra gune onartuak ez diren kasuetan, 17.4 artikulua, ezabatu
toki zehatzak eta aurre baimenaren beharra, 17.5 artikulua, ezabatu aurre
baimenaren beharra, tenporalitatea eta edukiak, 17.6 artikulua, ezabatu,
sustatzaileek ezin dituztelako kontrolatu, eta 17.7 artikulua, ezabatu,
sustatzaileek ezin dituztelako kontrolatu.
2.p. “BALEIKE UDAL TALDEA”ren alegazioak:
Herriko ondasun eta kaleak ahalik eta itxura onena izan dezaten,
eraikin historikoak babestea eta kale garbiketa arautzea positibotzat ikusita,
ordenantza idaztean beste zenbait faktore kontuan izan beharra (hiritarren
aldarrikapen eskubidea, parte hartze eskubidea…), ordenantzaren garatze
prozesu eskasa, eta ordenantzak zenbait eskubide gaitzesteak, ondorio bezala
dakar “BALEIKE”k aurkeztea osotasuneko emendakina ordenantzari, 3.2, 6.2,
6.7, 6.8, 6.11, 6, 11.1, 12.2, 12.5, 17, 17.3 (partzialki) artikuluak ezabatzea eta
13.1, 14.1, 17.3 (partzialki) artikuluak aldatzea.
Halaber, adierazten du adierazpen askatasunik gabe ez dagoela
askatasunik. Martxoaren 22an Osoko bilkurak onarturiko ordenantza inposizioa
dela, udal gobernuak herriko talde politiko, sozial edota sindikalei prozesuan
parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta asko esateko dutelako, eta bestetik,
Arrasatek ez duela arazo berezirik ez gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria
mailan, ondorioz ez dela beharrezko ikusten horrelako ordenantza onartzea
behin betiko eta berehalakoan, eta eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon
gustukoa den ordenantza lantzeko, herritar eta talde guztien beharrak, iritziak
eta nahiak ahal beste kontuan hartuta.
3.2, abstraktua, arbitrarioa eta interpretazioari lotuta.
6.2, subjektiboa eta arbitrarioa.
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6.7, ezinda jarraipena egin.
6.8, subjektiboa.
6.11, subjektiboa eta arbitrarioa.
6 ezabatzea, hobeto zehaztu arte.
11.1 ezabatzea, kolaborazio kontzeptua zehaztu arte.
12.2 ezabatzea, ahalegin terminoa zehaztu arte.
12.5 ezabatzea, animaliak urez asetzeko esparru publikoak ezarri arte.
17. art. ezabatzea, aipatutako aurrekarien arabera.
17.3 art. ezabatzea, kartel gune gehiago ipini arte.
17.3 art. ezabatzea, kartelen iraingarritasun neurketa, aldarrikapen
eskubidea eta zentsuraren arteko ezberdintasuna iritzi subjektiboetan
uzten delako.
13.1 eta 14.1 artikuluak aldatzea, “apaindura publiko” kontzeptua
esanahi eta esparrua zehaztu arte, eta 17.3 artikulua aldatzea,
“salbuespenean entzute handia” ezabatu eta ekitaldi guztiei tratu bera
emateko.
2.q. “IRABAZI ARRASATE”ren alegazioak:
Ordenantza bertan behera uztea. Martxoaren 22an Osoko bilkurak
onarturiko ordenantza inposizioa dela, udal gobernuak herriko talde politiko,
sozial edota sindikalei prozesuan parte hartzeko aukerarik ez dielako eman eta
asko esateko dutelako, eta bestetik, Arrasatek ez duela arazo berezirik ez
gizabide-jarreran, ezta kale-zikinkeria mailan, ondorioz ez dela beharrezko
ikusten horrelako ordenantza onartzea behin betiko eta berehalakoan, eta
eskatzen da prozesu bat zabaltzea denon gustukoa den ordenantza lantzeko,
herritar eta talde guztien beharrak, iritziak eta nahiak ahal beste kontuan hartuta.
Herri garbi eta ordenatu baten alde daude, baina adierazpen eskubidea
murriztu gabe.
Hasierako onarpenean, espedientean soilik diktamena zegoen eta ez
legeek eskaturiko txostenak.
2.r. “EKIN EMAKUMEAK ELKARTEA”ren alegazioak:
Ordenantza bertan behera uztea.
-

Ez da aproposa adierazpen askatasuna eta kale garbiketa ordenantza
berean aztertzea, horrek nahasmena eta mugak sortu ditzakeelako
adierazpen askatasunean.
4. artikulua, subjektiboa eta arbitrarioa. Organo politikoaren menpe
dago zer jarri daitekeen.
17.3 artikulua, kartelak jartzeko, txikiak eta urriak.
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-

tenporalitate arazoa kartelak onarturiko lekuetatik kanpo ipintzeko
beharrezko baimena dela eta, bereziki berehalako erantzuna eskatzen
duten egoeretan.

2.s. Paco Morales Peña (“ESK Arrasate”)ren alegazioak:
Ordenantza bertan behera uztea.
Ezinezkoa da adierazpen askatasuna kale garbiketaren ordenantza
batean arautzea. Ondorioz, eskatzen du ordenantzatik kentzea adierazpen
askatasunaren gaia, moratoria bat adierazpen askatasuna kaleetan
arautzearen inguruan, eta parte hartze prozesu bat moratoria epean.
d) Alegazioak aurkeztu dituzten hainbat talderen ordezkariak batzordera bertaratu dira,
azalpenak emateko idatzietan adierazitakoaren inguruan, eta suertatu zitezkeen zalantzak
argitzeko; hain zuzen ere, Paco Morales Peña (ESK Arrasate), Iñaki Temprano Rivas
(CCOO Alto Deba), Lander Egino (Arrasate Libre) eta Aizpea Otxandiano (Ezker
Abertzaleak), Manoli Iglesias y Blanca Merchan Ropero (STOP Deshaucios
Debagoiena).
e) Euskara arloaren txostena ikusi da, Xabier Zubizarreta Lasagabasterren alegazioen
ingurukoa, eta, baita ere, Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Obretako txostena, alegazio eta
prozeduraren inguruan.
f)

Dagokigun ordenantza tramitatu eta onarpenera aurkeztu da Obra, Zerbitzu, Mantentze
eta Auzoetako zinegotzi eskuordetuak eskatuta, ulertuz komunitate eta interes
publikorako zenbait ekintza ezezkor daudela kale garbiketan eragiten dutenak, eta aurrez
udalak araututa ez dituenak.

g) Helburua da bermatzea kalitateko espazio publiko bat; horrek dakar, bai
Administrazioarentzat bai herritarrentzat, jarrera erantzunkide bat hartzea udalerriko
garbiketa estrategietan. Hartarako, hauek erregulatzen ditu: bide publikoen garbiketa,
zikinkeria egoeraren prebentzioa udalerrian, garbiketa, hondakinen bilketari dagokionez,
garbiketa obra eremuetan, garbiketa, zamalanei dagokienez, garbiketa, elurteak direnean,
garbiketa, animaliei dagokionez, elementu pribatuen garbiketa, garbiketa betebeharrak
eremu pribatuetan, espazio publikoaren garbiketa, jarduera pribatuak direnean, bide
publikoaren garbiketa, hainbat ekintza eta jarduera eginda, kontrola eta garbiketa, jartzen
direnean kartelak, pankartak, banderolak, esku paperak, pegatinak, pintadak, grafitiak eta
horma irudiak, zenbait kasutan aurre kontrola ezarrita, kaltea konpontzea eta garbiketa
egoera lehenera itzultzea eta arau-hausteak eta zigorrak.
h) Herri Administrazioen Araubide Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legearen 51, 52 eta 62 artikuluek esandakoaren testu inguruan kontsideratzen
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da “kale garbiketaren ordenantza”ren zirriborroak errespetatzen duela aipatutako
araudia, eta indarrean dagoen bestelakoa, maila goreneko inolako pretzeptu legal,
konstituzional edo erregelamentario urratu gabe.
i)

Behin alegazioak aztertu eta eztabaidatuta, ordenantzaren onarpen proposamenak Toki
Araubidearen Oinarri-Arauak arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. artikuluak
ezarritakoa jarraitu beharko du.

j)

30/1992 artikuluaren 39bis puntuaren harira aipatu ordenantzan zehazten diren
neurrietan jarritako restrikzio mailak egokiak direla c) puntuan zehaztutako helburuak
betetzeko, eta ez dutela diskriminazio traturik baimentzen.

Aurkeztutako alegazioei jarraian zehazten den erantzuna ematea, Obra, Zerbitzu, Mantentze
eta Auzoetako batzordean, bozkatuta, batetik, alegazio idazkiak osotasunean, eta bestetik, alegazio
idazki bakoitzean aipatzen ziren artikuloei aurkeztutako alegazioak, batzordeko aktan jasotzen diren
bozken arabera:
Lehenengoa. - A)Jon Garay Sanabria, Juan Ramón Garai Bengoa, Jokin Urra Irasuegi, José
Miguel Salaberri Urizar, Roberto Del Campo Serrano, Manoli Bueno Sánchez, Juan José Nafarrete,
Amaia Unzurrunzaga, Carmen Urizar Irasuegui, Miguel Salaberri Urcelay, Rosa María Moreno
Martínez, Rubén Martínez González, Belén Nafarrete Bolinaga, Igone Salaberri Urizar, Cayetano
Carabias Sánchez eta Aintzane Salaberri Urizarek aurkezturiko alegazioen inguruan, 3.2 eta 17.
artikuluak zuzenean ezabatzea eskatzen dutenak:
1.- Alegazio idazkia bere osotasunean ez onartzea.
2.- Artikuloka:
- Onartzea 3.2 artikuloa ezabatzea.
- Ez onartzea 17. artikuloa ezabatzea.
B) Utzune Urrizalki Jauregi, Oskar Pérez de Albéniz Ormaetxea, EUSKAL
HERRIAN EUSKARAZ, SARE ARRASATE, Peru Altube Kazalis, Olaia Murua Zuazubiskar,
Idurre Amozarrain Mendizabal, Ainara Kortabarria Rajado, Txaro Zubillaga Agirre, Xavier Sánchez
Torres, Manex Agirre Aranguren, Jokin Zubiria Lagunilla, Oihana Aranburu Iriarte, Amets Beltrán
de Gebara Arexolaleiba, Arantza Zubillaga Agirre, Amaia Etxabe Goikoetxea, Mª Carmen Campos
Martinho, Julen Arregi Altuna, Joseba Ormaetxea Arana, Xabier Vallina Agiriano, Beronika Garai
Urkia, Haritz Zubiate Gorosabel, Iker Sampedro Larrañaga, Daniel Larrea Mendizabal, Xabier
Arizabaleta Oquina, Aitor Etxabe Okina, J.I. Gaztañaga Bidaurreta, Juan José Saenz Bengoa, Jon
Gómez Mondragón, Iñaki Gurrutxaga Iñurritegi, Begoña González Etxebarria, Mª Soledad Alonso
González, Junkal Pérez Lizarralde eta Amaia Uriarte Aranak aurkezturiko alegazioen inguruan 3.2
eta 17. artikuluak ezabatzea eskatzen dutenek, zenbait aurrekari azalduz:
1.- Alegazio idazkia bere osotasunean ez onartzea.
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2.- Artikuloka:
- Onartzea 3.2 artikuloa ezabatzea.
- Ez onartzea 17. artikuloa ezabatzeko alegazioa.

C) Arrasateko EH BILDU, LAB SINDIKATUA, Fco. Javier Trojaola Larrea,
Larraitz Trojaola Berezibar, Enrike Letona Biteri, Eñaut Iturbe Anduaba, Asier Garay Zabaleta, Mª
Jesús Berecibar Uriarte eta Blanca Merchán Roperok (“STOP DESHAUCIOS DEBAGOIENA”)
aurkezturiko alegazioen inguruan 3.2, 4.1 eta 17. artikuluak ezabatzea eskatzen dutenek, zenbait
aurrekari azalduz:
1.- Alegazio idazkia bere osotasunean ez onartzea.
2.- Artikuloka:
- Onartzea 3.2 artikuloa ezabatzea.
- Ez onartzea 4.1 eta 17.artikuloak ezabatzeko alegazioak.
D)Arrasateko EZKER ABERTZALEAk eta ARRASATE LIBRE
LANTALDEAk aurkezturiko alegazioen inguruan 3.2, 4.1, 17, 20 eta 21 artikuluak ezabatzea
eskatzen dutenek, zenbait aurrekari azalduz:
1.- Alegazio idazkia bere osotasunean ez onartzea.
2.- Artikuloka:
- Onartzea 3.2 artikuloa ezabatzea.
- Ez onartzea, 4.1, 17, 20 eta 21 artikuloak ezabatzeko alegazioak.
E) “Arrasate Zientzia Elkarteak” aurkeztutako alegazioa
1.- Alegazio idazkia bere osotasunean ez onartzea.
2- Puntuka:
kartelak

- Ez onartzea, “Ezabatzea adierazpen eskubidearen aurre kontrola edo
ipintzeko baimen beharra.”
- Ez onartzea, “Kartelen kopuruaren murrizketaren inguruan esandakoa”
- Ez onartzea, “Partehartze prozedura zabaltzea”.
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F) Ez onartzea, “Steilas Sindikatuak”, “Gorripidea”, “BESTE BAT! ST.
PAULI MONDRA”,“EMAKUMEEN MUNDU MARTXA”, “IRABAZI ARRASATE” taldeak,
“ARRASATEKO AEK EUSKALTEGIA, “MUNDU SOLIDARIOA HELBURU” (5
sinadurarekin), eta Xabier Zubizarreta Lasagabaster, José Luis Encinas Josék (546 sinadurarekin), eta
Paco Morales Peñaren (“ESK Arrasate”) jaunak aurkeztutako alegazioak.

G) “SANTAMAS KOMISIÑUA”ak aurkeztutako alegazio idazkia.
1.- Alegazioa osotasunean ez onartzea.
2.- Artikuloka: 17.artikuloa ezabatzeko alegazioa ez onartzea.
H) “COMISIONES OBRERAS ALTO DEBA”k aurkeztutako alegazio
idazkia
1.- Alegazioa osotasunean ez onartzea.
2.- Artikuloka:
- Onartzea 3.2 artikuloa ezabatzeko alegazioa.
- Ez onartzea 17, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 eta 17.7 artikuluak
ezabatzeko alegazioak.
I) “EKIN EMAKUMEAK ELKARTEA”k aurkeztutako alegazio idatzia.
1.- Alegazioa osotasunean ez onartzea.
2.- Artikuloka: Ez onartzea, 4 artikuloa eta 17.3.artikulua ezabatzeko
alegazioa.
J) “Arrasate Euskaldun Dezagun”ek aurkeztutako alegazioa idatzia.
1.- Alegazioa osotasunean ez onartzea.
2.- Artikuloka:
- Onartzea 3.2 artikuloa ezabatzeko alegazioa.
- Onartzea 4. artikulua aldatzeko alegazioa.
- Ez onartzea,17. artikulua ezabatzeko alegazioa.
K) “BALEIKE UDAL TALDEA”ak aurkeztutako alegazioa idatzia.
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1.- Alegazioa osotasunean ez onartzea.
2.- Artikuloka:
- Onartzea 3.2 artikuloa ezabatzeko alegazioa.
- Ez onartzea 6, 6.2, 6.7, 6.8 eta 6.11artikuluak ezabatzeko
alegazioak.
- Ez onartzea 11.1, 12.2,12.5, 13.1 eta 14.1 artikuluak
ezabatzeko
alegazioak.
Bigarrena.- “Kale Garbiketa buruzko Ordenantza” jendaurrean jarri den epean
aurkeztutako alegazioak erantzun ondoren eta onartutako aldaketak jasota, Toki Araubidearen
Oinarri-Arauak arautzen dituen 7/1985 Legearen 49. artikuluko azkeneko paragrafoak
ezarritakoaren arabera, Ordenantza behin-betikoz onartzea.
Hirugarrena.- Jakinaraztea akordioa, 7/1985 Legearen 65.2 artikuloaren ondorioetarako,
Gipuzkoako Estatuaren Lurralde Ordezkaritzara eta Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta
Justizia sailera.
Laugarrena.- Toki Araubidearen Oinarri-Arauak arautzen dituen 7/1985 Legearen 70.2
artikuluan xedatutakoaren eraginetara, Ordenantzaren testu osoa argitara ematea (atxikitzen den
eranskina), eta aipatu, ez dela indarrean jarriko 65.2.artikuloak aurreikusitako epea igaro arte.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Orain interbentzio turnoa irekiko dugu. Interbentzioak?
O.GARCIA (PSE-EE):
Bai arratsaldeon etorri zarien guztioi. Primero me gustaría responder a la intervención de Iñaki. Iñaki
tu y yo estuvimos reunidos y creo que quedo claro que se iban a hacer diversas modificaciones para
que ningún trabajador viese puesto en peligro sus derechos de reivindicación y nada por el estilo, de
hecho comentamos la posibilidad y ahora ya paso a leer algunas de las modificaciones que se van
llevar a cabo, que se han llevado a cabo en la redacción del texto.
Comentamos en esa reunión precisamente lo que has dicho aquí y unas de las cosas que se dijo fue
que cabría la posibilidad de pedir un permiso en diferido para que diversas acciones que requieren
respuestas inmediatas no se viesen interferidas por ningún permiso.
También hablamos de lugares no habilitados igualmente se podrá hacer el permiso en diferido con
lo cual yo creo que esa argumentación que has puesto encima de la mesa creo que se subsana el
posible error que estamos cometiendo entre comillas.
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Bien respecto a la ordenanza en sí, la ordenanza ha tenido un periplo bastante largo estamos
hablando que esto empezó en septiembre del año pasado, estamos a julio y llevamos unos cuantos
meses hablando de todo esto.
Se ha tratado más de cinco veces en comisión de hecho siete veces en comisión, se ha tenido un
debate intenso en comisión y después en el periodo de alegaciones el equipo de gobierno ha
intentado hacer un esfuerzo para podernos reunir que el señor Zubizarreta decía que no nos
habíamos reunido con él, pero hemos intentando reunirnos con el mayor número de gente posible
con lo cual decidimos en su momento que lo mas lógico y lo más cabal era reunirnos con gente que
representaba a otra gente. Esto quiere decir con diversas asociaciones, sindicatos etc…
Las alegaciones que fueron 78, 16 eran precisamente de ese tipo y hemos conseguido reunirnos con
catorce, las otras dos organizaciones pues por problemas de agenda y por diversos envites de la vida
pues no hemos podido reunirnos tanto por parte de ellos como por parte nuestra.
El clima en las reuniones que hemos tenido el equipo de gobierno con estos actores sociales,
sindicatos etc… ha sido un clima muy enriquecedor, ha sido un clima muy constructivo de debate
intenso, pero muy ordenado, agradable el poder juntarse con la gente y escuchar y poder debatir en
torno a las alegaciones que han presentado y gracias a ese debate intenso a esa interlocución y a ese
trabajo que hemos hecho en esas reuniones pues por ejemplo lo que había contestado al
representante de comisiones obreras pues ha conseguido que la ordenanza sea más completa, más
enriquecedora y más del gusto de todos.
Esto no quiere decir que sea del gusto de todos ni del mío ni de nadie en concreto, quiere decir que
entiendo que se han recogido muchas aportaciones que recogen diversas sensibilidades que quizás
antes no estuviesen bien recogidas, se han cambiado redacciones que podían llevar a equívocos y yo
creo que la ordenanza ha quedado muchísimo mejor que la que fue aprobada inicialmente en el
pleno de 22 de marzo.
Por poner algunos ejemplos la autorización como he comentado podría darse en diferido por un
periodo de 5 días desde que se pone una pancarta hasta que se tramita el propio permiso en el
reglamento aprovecho para adelantar que el reglamento de utilización de la ordenanza vamos a
poner algo que se llama permiso pasivo quiere decir que mientras no se reciba ninguna carta
indicándote lo contrario pues en el momento que lo ponga si no se te dice nada, pues tienen todo el
derecho a ponerlo.
También hemos quitado cosas que podían llevar a equivoco como que solo apareciese un cartel por
panel, nos dinos cuenta de que era una equivocación se sigue manteniendo el máximo de ocupación
posible de un solo grupo sea del 25 % pero yo creo que eso lo que hace es garantizar el derecho de
expresión de todos y que una sola persona un solo grupo, una sola empresa no ocupe un cartel
entero.
El artículo 3.2 que se repetía constantemente en la mayoría de las alegaciones hemos visto que
tampoco tenía mucho sentido mantenerlo porque ya hay leyes superiores que lo recogen.
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El artículo 4 que es otro de los artículos que se repetían una y otra vez parece que podía llevar a
algún equivoco se ha vuelto a redactar de una manera bastante más clara y más sencilla de entender y
dentro de este artículo 4 como nos dinos cuenta de que había pues bastante gente que pensaba que
se quería utilizar esta ordenanza con fines políticos.
Y para nada es la intención del equipo de gobierno se ha redactado de tal manera que para quitar
cualquier cartel, cualquier pancarta, cualquier cosa que se quiera hacer con esta ordenanza tiene que
haber un informe técnico vinculante al político, esto quiere decir que ningún político puede tomar
una decisión ni los que estamos aquí ahora ni los que estén dentro de diez años. Ningún político
podrá tomar ninguna decisión sin contar con ese informe vinculante por parte de los técnicos y
también vimos la necesidad en estas reuniones de que ese informe fuese elaborado por el
departamento correspondiente y que tocase el tema de lo que se trataba la pancarta o el cartel del
que estaríamos hablando con lo cual puede pancartas o carteles que reciban informe técnico pues del
departamento de igualdad, algún otro puede ir del departamento de deportes etc…
Respecto a las sanciones, también se ha repetido que las sanciones, sin más sanciones, no tenemos
ningún interés, el equipo de gobierno no tiene ningún interés en hacer de esta ordenanza un
instrumento recaudatorio. De hecho en la redacción de la ordenanza viene la posibilidad de si se
incumpliese reiteradamente, una y otra vez el poder aportar trabajo social en lugar de dinero, con lo
cual queda bastante clara la voluntad del equipo de gobierno y despeja cualquier duda respecto a la
recaudación.
También se repite una y otra vez, que hay pocos sitios de libre expresión con lo cual estoy de
acuerdo. En esta ordenanza se ha buscado, unos espacios mínimos lo cual no quiere decir que una
ordenanza es algo que pueda estar vivo y que si nos fijamos en la última línea de la redacción, ultima
que es la que aprobaríamos hoy pone que en cualquier momento se pueden incrementar de hecho en
las ordenanzas venían un montón de sitios bastante interesantes y el equipo de gobierno se
compromete en un futuro a incrementarlos en la medida de las necesidades que se vayan viendo.
En definitiva, creemos que la ordenanza es mejor hoy que el 22 de marzo, creemos que el trabajo
que se ha hecho ha sido enriquecedor, que ha sido constructivo que se agradece muchísimo a las
personas que se han acercado al ayuntamiento, el tiempo que han invertido en hablar con nosotros,
darnos ideas para la modificación de la ordenanza para su construcción para que sea un poquito
mejor para todos y nada evidentemente decir que mi grupo votara a favor, gracias.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Igor.
I.URIZAR (BALEIKE)
Arratsaldeon.
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Lehenengo eta behin aipatzea Xabier Zubizarretak esan dauen bezala euskararen erabilera udaletxean
gero eta urriagoa dela, batzordeetan egoera hori nabarmentzen ari da gero eta gehiago eta bueno alde
batetik, partehartzea sustatzea lortu duzuela zuen kontrako eta zuen formen aurkako partehartzea
gaur daukazue hemen demostrazioa herriak parteharzteko borondatea badaukala herramintak eman
dizkiogula borondate hori errealitate bilakatzeko.
Guztira 78 alegazio aurkeztu dira mozal ordenantzaren aurka 16 erakundek, herritar ugari eta
poblazio guztian artean aurreko astelehenean batzordean eztabaidatu eta bozkatu zien alegazio
guztiak mahai gainean jarriz ordenantza honek eragin zuzena izango duela kolektibo guzti hauen
egunerokotasunean.
Ordenantzak askatasunez adierazteko eskubidea mugatzen du. Gainera eragozten digu herritarren
eta gizartearen eragileen, sidikatuen eta norbanakoen artean komunikatzeko kalea erabiltzea.
Kolektibo batzuei euren deialdiak edo salaketak komunikatzeko duten bide bakarra ukatzen zaie.
Aurreko osoko bilkuran PNV eta PSOEk rodilloa aplikatu zuten hasierako onarpena emanez gaur,
78 alegazio aurkeztu ondoren ordenantza hau babes berdinarekin onartuko den susmoa daukagu,
oposizio osoaren babesik eman gabe.
Batzordeburua eta alkatea kolektibo guztiekin elkartu ziren baina tamalez bilera hauen emaitza
artikulu batzuk berridaztea eta aldaketa kosmetiko txiki batzuk gauzatzea izan da.
Gobernuaren erabakia izan da esparru partehartzailea ez irekitzea, gure eskaeren aurrean erantzuna
prozesu partehartzaileak eraiki baino lehen beharrezkoa dela alderdi politikoen artean parametroak
adostea izan da. Argudio hau ez dugu gure ustez koherente bezala partehartze prozesu batean
koherente ikusten limitazioak eta esparruak aldez aurretik jarriz, eta guztiz kontra doa prozesu
partehartzaile batzuk aleatoriokoki hastearekin adibidez, Gorostiza parkea estaltzeko prozesuan
gertatu zen bezala.
Gainera, Gorostizako parkearena ikusita datuak penagarriak izan ziren, partehartzea despolitizatzeko
udal gobernuaren argudioak ez daukatelako inoiz zentzurik eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bai Anuska.
A.EZKURRA: (EAJ-PNV):
Arratsaldeon berriz guztioi. Ni gaur ez naiz luze joango Oskarrek esan duen bezala niri berak esan
duen guztia berrestea dagokit. Uste dut Zubizarreta jaunak joan beharra izan duela udal gobernu
honen eta behintzat EAJren konpromisoa udaletxe honetara sartu ginen, udal gobernuan sartu ginen
egunetik, gure kompromisoa guztiz izan da, zuk esan duzu ez dakit batzorde batzuetan erderarekiko
joera gehitzen ari dela, nik uste dut bai Alkatearen eta bai gure nahia izan da alderdi bezala beti gure
konpromisoa berretsi dugu euskararen alde, ez dut uste kasu honetan hizkuntza izan denik arazoa
ordenantza hau eztabaidatzeko, zeren eta eztabaida sortu da.
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Egia da, daukagu dokumentu bat euskarako arloburuarena ba justo Zubizarreta jaunak egin duen
alegazioaren inguruan baina bera ez dagoenez uste dut ez dagokidala niri hau bera gabe hemen
irakurtzea berez berari helaraziko diogu, gure udaletxteko teknikariak izan dira euskarazko testua
landu dutenak, agian egia da horrelako testuak estilo teknikoak daudela, estilo desberdinak daudela
eta askotan ez direla errazak izaten euskaraz ulertzea.
Gure nahia izan da eta gure konpromisoa euskara ere bermatzea euskaran ordenantza hau lantzea eta
oraindik ikusten badugu, hori ez dela bermatzen jarraituko dugu benetan hori bermatu dadin baina
berriz ere berretsi nahi dut beti gure konpromisoa euskararekiko.
Hau esanda, Oskarrek bai esan duena berresteaz gain guri baita dagokigu eskerrak ematea prozesu
guzti honetan partehartu duten jende guztia berak esan duen bezala talde askorekin egon gara ni ere
gainera egon naiz talde batzuekin bilera oso aberasgarriak izan dira eta egia da talde horietan eta
diskusio horietatik ateratako helegitea, alegazio, ideiekin ordenantzari buelta bat eman zaiola eta egin
duguna da banakako guzti hoiei eskutitz bat bidali diogu esanez ordenantzaren proposamen berri bat
zegoela eta bai taldeei horrela esan genien helaraziko geniela ordenantza proposamen berri hori
webgunearen bidez eta banakako guzti horiek izan dute azkeneko astean proposamen berri hori
ikusgai talde guztiak be bai eta badago gauza bat behin eta berriz errepikatu izan dena ez eta zuk ere
esan duzuna Urizar jauna prozesu partehartzailerik ez danik egon gertatzen dena jaun andereok
ordenantza herri honetan eta Euskal Herriko herrietan prozedimentua daukate, prozedimendu
araudi bat daukate eta hori guri dagokigu gauzak horrela egitea eta araudiak esaten du partehartze
hori herritarren partehartzea bermatzen dela edo aukera ematen dela behintzat alegazioen bidez, guk
behin eta berriz martxoaren 22an eskatzen nuen jendearen partehartzea gaur egun, horrela egiten
delako jendearen partehartzea bermatzea ordenantzak egiterako orduan, egia da, udaletxe honetan
udal gobernuaz gain alderdi politiko guztiak eta hemen EH-Bildu, Baleike, Irabazi, bueno Irabazi
deskolgatu egin zen lehenengo aldian eta zuek ere azkeneko bileretara ez zarete etorri partehartzea
nola udal politikotara nola udal araudietara nola barneratu lantzen hasi garela daramagu azkeneko
hilabeetetan kanpoko aditu batzuekin justo hori lantzen nola sustatu daitekeen partehartzea baina
partehartzea benetan udal politiketan eta ordenantza bat hori da ezin dugu konparatu ordenantza bat
non araudi bat dan guztiz reglamentatuta dagon edo zuhaitz baten aukeraketa. Ez dauka zer ikusirik.
Ez dauka zer ikusirik eta horrela horregatik gure konpromisoagatik eta guztiok nahi dugulako
herritarren partehartzea udal politiketan gehitzea eta horregatik EH bildutk bilera guztietara etorri da
gurekin batera Irabazi deskolgatu da lehenengoko bileran badirudi partehartzea nahi dezutela baina
gero benetan zuek ez zarete etorri eta zuek ere azkeneko bileratara ez zarete etorri eta hor landu nahi
dugu benetan heri honetako partehartzea nola bideratu daitekeen.
Agian, etorkizun batetan ordenantzak beste era batetara egin ahalko dira beste era batetan izango
dugu araututa. Gaur egun hau da, daukagun prozedimendua eta hasiera batetik beti esan dugu eta
berriz berresten dugu garbiketa ordenantza hau arauketa bat bestetik ez dela inoiz ez debekurako ez
inongo askatasuna ez dugu limitatu nahi, ez da gutxiagorik ere eta goazen martxan jartzen, goazen
ikusten ze gai geratzen zaigun hor pixkat kojo joango gara gauzak zuzentzen nik benetan guztion
konfiantza eskatzen dizuet, badakit herritarren aldetik konpromezu bat eskatzen ari garela kartelak
edo pankartak jartzen duena Oskarrek ere esan du ia pankartak ez dira permisorik eskatu behar
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pankarta jartzeko, pankarta jarri daiteke eta ondoren bost egun daude permisoa eskatzeko aukera
izango da ulertzen dugu eta gainera, uste dut barkatu Iñaki uste dut zinela barkatu Iñaki zuk esan
duzuna batzuetan gertatu izan daiteke momentuzko gai bat dela eta kartel hori jarri behar dela eta
noski baietz hori bermatu nahi dugu eta jarri eta bost egun gehiago egongo dira denbora kartel
horren permisoa eskatzeko eta badakit eskatzen ari garela jendearen aldetik konpromiso bat baita
udaletxearen aldetik lan handiago bat baina beti ere bizikidetza nahi dugulako herri bat nahi
dugulako guztion askatasuna eta errespetua bermatu nahi dugula. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Piter.
P.ENCINAS (EH-BILDU):
Martxoan baino motzagoa da izango da. Trankil. Mozal ordenantzaren azken txanpa hasi aurretik
hiru ideia azpimarratu nahi nituzke, hiru zutabe printzipalak bata ordenantza honek eskubideak
urratzen ditu adierazpen askatasuna bereziki Eh- Bilduk uste du herria txukun mantentzea posible
dela adierazpen askatasuna kaltetu gabe, horren alde gaude gu.
Bigarrena behin behineko testutik testu definitibora apenas egon den aldaketarik.
Hirugarrena alegazioen lanketa fasea desordenatua eta txapuzeroa izan da ez da benetako eztabaida
bultzatu eta norbanakoen ez zaie aukerarik eman parte hartzeko gure argudioak azaldu baino
lehenago nahiz eta OZMA komisioan nola egiten diren gauzak azaldu genuen berriro gure kritikak
esan nahi dizkizuegu zoritxarrez ez da lehen aldiz, hau gertatzen dena eta dirudienez jarrera
berdinarekin topo egin dugu gure iritziz oso onartezina da proiektu bat edota zirriborro bat
komisiotik pasa baino lehenago udaleko webean edo komunikabide batean ikusteko aukera egotea.
Are gehiago esango genuke zergatik gu izan behar garen azkenak gertatzen denaz jabetu behar
garenok. 9 hilabete azarotik hona bederatzi hilabete pasa eta gero mozal ordenantza hau azken
txanpan dago bere helburua idatzita zegoen eta zoritxarrez bere bidea bete du ia-ia sorpresarik gabe
eta esan daiteke aurreko zita bezala atera zela hau guztia apisonadora gehienari esker eta gehienetan
harroputza eta lardegiatzaile jarrerari esker. Gehiena zuek daukazue hauteskundeetan irabazi
duzuelako garbi dago eskubide osoa daukazue nahi duzuen bezala erabiltzeko honaino ez dago
eztabaidarik baina horrek ez digu kentzen zuek nola egiten duzuen gure iritzia esateko.
Horrek gogoratzen dit orain historiaren zati bat historia h rekin gustatzen zait, orduan lekzio bat
dohainik eman nahi dut. Horrek gogoratzen dit Frantzian XVII. Mendean gertatu zena eta kontau
nahi dizuet garai hartako Frantziaren Luis XIV. Erregea izaten zen “el rey sol” goitizenarekin
ezagunagoa horrek nola gobernatzen zuenari “todo para el pueblo pero sin el pueblo” esaten zion
baina era berean desgobernu modu horri berak demokrazia ilustrada izendatu zion geroago hurrengo
mendean XVIII.an Europa erdian antzerako egoera bati “despotismo ilustrado” izendatu zioten,
urteak pasa eta gero gobernatzeko modu hori mendearen bukaeran pikutara joan zen gero
hauteskunde demokrazia iritsi zen baina leku batzuetan antzinako eta oso antzerako egoerak
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gertatzen ziren horregatik berriro demokrazia ilustrada izena berreskeratu zuten baina lelo
aldatuarekin “gracias al pueblo pero sin el pueblo”.
Zoritxarrez, egoera honi hemen dago nola sortu duzuen mozal ordenantza honen adierazgarria da
ordenantza zuzen gabekoa eta nola egin duzuen eta ahal bada zuzengabekoagoa zergatik esaten dugu
hau? Hasieratik partehartze gabearekin eragileek pentsatzen dutenarekin gabe egin duzuelako.
Bestalde, onartu behar duzue ordenantza honek eskubide bat txikitu ahal duela hain zuzen ere
adierazpen askatasuna, sekulako isunekin demokraziaren bidean trabak jarriko dituena etab.
Gu uste dugu modu neurri batean diktaduraren urte beltzetara eramango gaituela. Hasteko onartzen
dugu testu batean zer den justu edo ez den justu oso zaila dela ipintzea, oso subjektiboa delako
egoera horregatik ausartzen gara esateko ordenantza hau bidegabekoa izango dela.
Badakigu edozer gertaera pertsona bati zuzena dena iruditu ahal zaiola, gertaera berbera berriz beste
bati guztiz kontrakoa. Horrexegatik gure argudioak defendatzeko azaltzeko adibide batzuk esan nahi
dizkizuegu.
Adibideak dira besterik ez, esan dezakegu neurri batean ez direla alderagarriak izango baina egoerak
ordea bai, garai batean esklabotasuna legala zen eta ziur gaude hemen gauden artean ez dago inor
basakeri horren alde egoten denik ziur gaude inork pentsatzen du justo dela baina legala bai, baina
bidegabekoa ere bai.
Lan kontratu batzuk baldintza batzuk legalak izan daitezke baina justuak, legal izateak ez du
bihurtzen justua edo zuzena ez da esan behar bakoitzak eskubide osoa dauka nahi duena
erantzuteko, pentsatzeko edo esateko.
Hasieratik gure kritika konstruktiboa izatea saiatu gara. Horrexegatik behin eta berriro esan dugu
etxea teilatutik ez dugu egin behar behetik gorantz egin dezagula baina horretarako partehartzea
kontuan eduki behar dugu eragileen ekarpenekin etab.
Egoera horretatik zerbait ganoraz sor dezakegu baina tamalez ez da batera izpirik egon. Esaera batek
esaten du “el orden de los factores no altera el producto”. Gu berriz pentsatzen dugu kasu honetan
ez da horrela gaizki hasten dena okerrago buka daitekeelako zuek esan dezakezue eragile
desberdinekin egon zaretela zer pentsatzen duten jakin dezazuen baina onartu behar duzue que todo
estaba atado y bien atado y como suena todo esto.
Guk ez genuen espero aldaketa handirik eta horrela gertatu da 3.2 artikulua kentzea eta gutxiago gure
iritziz hipokresia azterketa bat izanda jakina horrek balioa edukiko du eragileekin egon zareten
esateko. Era berean, oso garbi geratu da, alegazioak eta ekarpenak onartzearen aldetik izugarrizko
porrota izan da aurpegia garbitzeko besterik ez.
Esaten duguna baieztatzeko galdera sinpleak egin ditzakegu zenbat eta zein aldaketa egon dira? Nola
geratu da 17 artikulua? Isunak? Guneak? Beste kontu bat da zuek ze demontre ulertzen duzuen
partehartzearekin leku batean ze arbola ipintzea edo umeentzako parke batean ze estalki galdera bat
egitea izatean bada, ados egin duzue.
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Guk aldiz beste modu batekoa ulertzen dugu hasieratik eragileekin egon eta elkarrekin abiatu jakina
batzuetan sorte gehiagorekin edo gutxiagorekin baina hori da filosofia gure iritziz.
Dena dela, ez zaituzte harritu eragile gehienak hiru puntu desberdin egoteak.
Bata Arrasate ez dago hain zikina holako ordenantza edukitzeko gainera testu zentsuratzaile horrekin
askoz gutxiago ordenantza horrek askatasuna kaiolatuko zigortuko duela.
Bigarrena. Nola nahasten duzuen garbitasuna eta adierazten askatasuna helburu politiko bat lortzeko
kalean dagoen adierazpen askatasuna politika ezabatzeko, adierazpen askatasuna politika ezabatzeko.
Hirugarrena. Dirudienez eta zoritxarrez ez zarete konturatzen edo ez zarete nahi kartel, pankarta,
pegatina panfleto bakoitzean eta gehienetan drama bat egoten da bai pertsonala edo kolektiboa
kartelak, pankartak etab. Ez ditugu ipintzen kirola egiteko.
Bestalde, ordenantza beste zentzugabekeri bat ikus dezakegu bigarren eranskinean pankartak non
kokatzeko. Alde batetik, zazpi gunetik hiru pribatuak dira orain dela hilabete batzuk guneei buruz
eztabaidatzen genuenean 8 gune ziren, gaur egun 7. Zer gertatzen da? Ez dago herriguneetan
ipintzeko edo gero eta gune gutxiago izaten badira hobeto.
Ildo beretik oso garbi dago gehien erabiltzen dugun gunea Monterrongo burdin hezia da, nik
OZMA komisioan galdetu nuen zergatik ez zegoen zerrendan Oskarrek erantzuna ornatu
urbanistikoaren parte zelako barkatu baina zati hau gaztelaniaz egingo dut. Puntu honek berotu
ninduelako eta hobeto azaltzeko gaztelania erabiliko dut.
Valoración personal primero nos querían meter una bola de la leche.
Segundo otra vez nos tomaban por tontos queriéndonos de convencer del ornato, mi defensa fue
que cualquier pared verja incluso la que están en el anexo sean privadas o no forman parte de ese
supuesto ornato, en un momento de la discusión … como pidiendo ayuda nire irakurketa como
pidiendo ayuda Moises tomo parte y dijo que no estaba definido lo del ornato urbanistico que podia
ser cualquier cosa.
Zein den konklusioa ba Oskarren erantzunak aitzakiak txamuskinaren usaina duela nolanahi ere
puntu horrekin galdera bat egin nahi dut. Ia urte mordo bat daramatzagu hezi horretan pankartak
ipintzen ze kalte jasan duen? Noizbait zati bat aldatu behar den eta ez gara ezertaz jabetu.
Guk uste dugu hau guztia zuen egoera hipotekatuaren adierazgarria dela gobernu honetan gehiena
edukitzeko gauza batzuk onartu behar dituzue, adibidez, ordenantza honen testua hori dela eta EAJk
zuek zentzugabekeria honen ardura zuek zarete azaldu nahi nuke noraino iritsi daiteke kontradikzioa
eta hipokresia zuek EAJ eta PSOEk hola erabiltzea debekatu nahi duzue baina era berean erabiltzen
duzue kartelak ipintzeko azken hauteskundeetan erabili zenuten ere zenbaiten aurka legala izan edo
ez izan bazaudete horrela sinisten duzuelako ez da egiten eta kitto.
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Nik uste dut koherentzia faltaren isla bat da edo bestela garbitasuna berez ez zaizue inporta egiten
duzuena eta esaten duzuena ez dira joaten elkarrekin.
Laburbilduz, gure hasierako ideiein errepaso bat egin nahiko genuke amaitu aurretik adierazpen
askatasuna eta txukuntasuna desiratazen ditugu baita bestearen kaltetan izanda ere. Ez da egon
benetako borondaterik ordenantzan mamizko aldaketak egiteko partehartzea hasieratik ezberdin
planteatu behar zen hasiera hasieratik interesdun eragile eta herritarrak prozeduraren parte eginez.
Mila esker. Mila esker, benetan.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik? Juan Luis.
Esan Piter.

P.ENCINAS (EH-BILDU):
Zuek ere bai. Barkatu orain erderaz esango dut. He recibido la petición de algunos grupos y de
algunas personas que no han podido pedir la palabra para poder intervenir en el Pleno entonces me
han hecho mensajero de decir que se sienten defraudados por la casi nula modificación de dicho
zirriborro y que al artículo que más problemas puede provocar son todos los 17, el 20 y el 21 y que
prácticamente no se han tocado. Eso es todo. Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko zuri, Juan Luis. Orain bai zurea da hitza.
J.L MERINO (IRABAZI):
Bueno no me voy a alargar mucho porque Piter ya ha explicado bastante bien todos los puntos en
cuestión lo que me preocupa a mí, contestando un poco Anuska la portavoz del PNV el tema de la
participación. Es por eso por lo que nos hemos ido de esa mesa de participación porque no creéis en
la participación, no creéis en la participación.
Traéis a una empresa semipública pagada por el Gobierno Vasco para darnos clase de participación
ciudadana aquí cuando la participación ciudadana tiene que surgir desde el pueblo desde la base.
Cuando la participación ciudadana son esas 78 alegaciones que no se han tenido en cuenta, encima
se han reído de los 78 alegantes porque estuvo colgada el día 4 un borrador en la página web, un
borrador sin haber siquiera dictaminado ni estudiado las alegaciones. ¿En qué se diferencia el del día
12 el de hoy?, en ninguna coma eso es reírse de los ciudadanos y de las ciudadanas, eso es reírse.
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Ósea que menos tonterías, menos tomarnos el pelo, menos hacernos perder el tiempo a todos y a
todas y que de una vez por todas se derogue esta ordenanza y se empiece desde abajo. Nada más.
O.GARCIA (PSE-EE):
Bien voy a empezar por el final. Consejos vendo que para mí tengo. No vamos a perder el tiempo
no te preocupes no es nuestra intención tenemos un montón de proyectos para sacar adelante y no
tenemos un segundo que perder pero si hablamos de perder el tiempo si quieres hablamos de la
comisión del lunes y como tu hiciste que estuviésemos 4 horas en esa comisión cuando podíamos
haberla terminado en una.
Y luego encima pides perdón si, si, pediste perdón a los servicios técnicos por el teatrillo que habías
montado. Queda recogido en acta ósea que no me digas que no porque está recogido en acta. No y
pediste perdón por el teatro que habías montado y está recogido en acta y cuando quiera cualquier
persona tiene acceso a las actas y las puede ver. 4 horas de reunión, podíamos haberlo hecho en una.
Y me hablas a mí de perder el tiempo. Bien.
Respecto porque estuvo colgada la ordenanza en la web municipal te lo dije el viernes por teléfono,
te lo repetí el viernes por teléfono, te lo volví a explicar y me encontré con un comunicado de
prensa en el cual se nos tachaba de ilegales, de hacer ilegalidades de que no se iba a dictaminar la
ordenanza de que no se iba a votar las alegaciones bueno como el tiempo pone a cada uno en su
lugar, el dictamen esta aquí tu estuviste presente en la votación de las alegaciones y ahora si quieres
te vuelvo a repetir lo que te dije por teléfono tres veces.
La ordenanza se colgó en la web municipal porque habíamos llegado al compromiso con los grupos
con los que se nos hubimos reunido perdón con los que nos reunimos. Llegamos al compromiso de
que la forma más rápida, eficiente y demandada por la gran mayoría de ellos era colgarlo en la web
municipal para que se lo descargasen. Si no quieres entenderlo no lo vas a entender pero ni es sacar
pecho ni es engañar a nadie, ni es tomarle el pelo a nadie, en todo caso te estas tomando el pelo tu
solo cuando no quieres escuchar la explicación lógica, sencilla y normal que te he dado en 4
ocasiones. Cuatro veces si quieres te la repetiré una quinta que no cuesta dinero porque nos
quisimos de acuerdo con la gente y la gente nos demandó esto. Nosotros hicimos caso lo que nos
dijo la gente. Bien
Piterri erantzunda eskerrak eman eduki duzun interbentziogatik, eskerrak eman eduki duzun
partehartzeagatik komisioan eta pozten nau ezagutzea zure fazeta hori historiari buruz, zuk adibide
hori jarri didazu nik mende bat aurrerago joango naiz Voltairren denborara reboluzioara eta
Voltairrek esaten zauen erderaz esango dut “ mi libertad termina donde comienza la tuya” hortaz
doia guzti hori, hemen hitz egiten ari garen guzti hau buruz doie hori ordenantza honek.
Nik ez dotzut esan behar eskubidea daukazun edo ez teknikari batek esan behar dau zuk eskubidea
daukazun edo ez jartzeko nahi duzun tokian nahi duzuna. Monterroneri buruz komisioan esan
notzun ez dauelako inolako arazorik Monterron parean ez gaur egun zintzilikatzen dien moduan
jartzeko soporte behar den moduan eta gauzak behar den moduan ordenauta jartzeko inolako
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arazorik ez da egongo hori egiteko komisioan esan notzun eta ornato publikoari buruz ez nion
Moisesi ezer eskatu berak easn zidan ornatu publikoaren definizioa definición de ornato público
concepto juridico indeterminado quien le tiene que dar contenido yo ya te explique lo que pensaba
del ornato público si lo es todo y no es nada, lo es todo y lo es nada. Hoy estoy en plan filosófico.
Bien en fin y luego decirte beste gauza bat esatea ere gustatuko litzaidake azaldu ditugu hainbat eta
hainbat aldaketa egon direnak ordenantzan 17. Puntuan dexente daz, 20. Dexente daz, 21. Dexente
daz, hor daude guztiak ikus dezaten eta guztiak ikus dezakete webgunean dagoelako ordenantzaren
zirriborroa eta gauza batekin gustatuko litzaidake bukatzea mila aldiz gezur bat esatea ez du gezur
hori egi bihurtzen. Mila esker.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno azkeneko turnoko interbentzioekin emango diogu hasiera, azkeneko interbentzioen turnoa
izango da eta gero bozketara pasatuko gara. Juan Luisek eskatu du hitza gero Piter, norbaitek
gehiagok hitz egin behar du? Bueno Juan Luis eta Piter eta bozketara pasatuko gara.
J.L MERINO (IRABAZI):
Te agradezco el tono que tienes en el Pleno y no en la comisión lo primero. Bien eres el perfecto
manipulador de la verdad. Eres manipulas todo lo que oyes vamos, como no tenéis ninguna
intención de admitir ninguna alegación de las 78 nosotros pedimos que se leerían, se analizaran y se
debatieran cosa que no se hizo que solo se leyó y se votó. Por respeto a las personas que habían
presentado esas alegaciones que se leyeran una a una 4 horas efectivamente cosa que hay que hacer
porque vosotros ya dais por hecho esta ordenanza el borrador eso está hecho ya.
Traéis a toda la tropa votamos todo en conjunto y a tomar por saco pues no por respeto a todas esas
personas que presentaron esas alegaciones, hicimos eso una a una. Eso no manipules y de pedir
perdón a nadie, agradecí la disponibilidad de los trabajadores de esta casa por haber estado
aguantándote allí.
P.ENCINAS (EH-BILDU):
Orain erderaz esango dut. Azkenean denbora gutxiago erabiliko dudalako. Cuando se colgó en la
web primero la crítica que hacemos nosotros es porque tú reconociste que fueron 13 grupos los que
os pidieron cargarlo en la web, vale. Pero el rollo es que nosotros la critica que hacemos es porque se
tiene que hacer antes de pasar por la comisión y luego si hacéis caso a 13 eragiles que tienen todo el
derecho de pedirlo lo que sea yo digo por la misma regla de tres porque no hacéis caso a las 78
alegaciones para mandar a la porra esta ordenanza mordaza.
Luego para acabar lo de Monterron es que aunque parece un drama pero me da la risa con el rollo es
decir mientes otra vez porque no dijisteis como había que poner las pancartas de una forma
determinada y luego aunque así fuera que no fue pero aunque así fuera me viene otra pregunta, hasta
ahora hemos estado mogollón de años poniendo pancartas de la forma que sea unos con celo, otros
35

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0007

con cuerda, otro con lo que sea, ¿se ha roto? ¿Se ha deteriorado? Ya está esa es la respuesta a estas
preguntas. No ha habido nada
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bueno ni labur-labur. Es ke esaten duzutenean nik ulertzen dut oposizio politikoan zaudetela
guztiok eta guztiok dakarzute suposatzen zuen diskurtsoa eta zuen paperak prestatuta etxetik baina
haber esaten duzuenean errespetu falta hori benetan errespetu guztiarekin talde guztiekin
gehiengoarekin kenduta pare bat egon gara bilduta eta talde horiekin hitz egin baita ere beraiekin ziur
beraiekin hitz egin dezutela errespetuzko bilerak izan dira.
Noski errespetuz hartzen ditugula 78 alegazio noski baietz baina hori ezin dizut onartu Merino jauna
ez dugula errespetuz tratatzen alegazio horiek. Beste guztiaren inguruan esan dezakezu nahi duzuna
baina errespetuz ez dugula tratatu hori ez dizut onartzen ez dizut onartzen eta esaten duzutenean ez
direla kontuan hartu 3.2a kanpoan geratu da, 4.1a testua aldatu da, 20. Gauza pilo bat aldatu dira.
Mesedez o agian ez duzute irakurri borradorea es ke ia ez dakit ze pentsa, noski direla gauzak
errespetuz tratatu direla eta ez esan jendearetaz barre egin dugunik ez dugula errespetuz tratatu
benetan horrek haserretu egiten nau Merino jauna. Haserretu egiten nau guk errespetuz guztiz
jendez tratatzen dugu 78 alegazio hauek eta mahai honen bueltan gauden guztiok eta osoko bilkura
honetan eta guztietan. Beti hau bakarrik.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bozketara pasatuko gara.
Bertaratuak

20

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

11 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (3)
9 EH-BILDU (6), BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)

Beraz, onartzen du.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bi ordu ez dira bete, ordu eta hiru laurden. Deskantsua 5 minutu egingo dugu? 5 minutu eta eta
bueltatzen gara. Eskerik asko.

6.- PROPOSAMENA BEHIN BETIKO ONARTZEKO AE 39 FAGOR SAN ANDRES
EREMUKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETA
PUNTUALA. (2016HPBE0003)
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Udal Plenoak, aho batez, Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko Batzordearen ondoko
diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen du:
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko apirilaren 28an, erabaki zuen hasiera batean onartzea,
hainbat xehetasunekin, AE 39.- FAGOR SAN ANDRES EREMUKO HIRI
ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIAREN LEHEN ALDAKETA PUNTUALA agiria,
“Ekimen Berri, SL”k sustatua eta Luis Anduaga arkitektoak idatzia, “LKS Ingeniería, S.Coop.”ekoa.
Agiri hori jendaurrean jarri da, eta bi alegazio idatzi aurkeztu dira, bata, “LKS Ingeniería, S.
Coop.”ko Luis Anduaga arkitektoak aurkeztua, eta bestea, Konkurtso Administrazioak, izendatu
zena “Fagor Electrodomésticos, S. Coop.” enpresaren konkurtso prozeduran eta egina EVEACCROWE HORWATH-SAYMA A. I. E eta BANCO POPULARek.
Idatzi bi horietan alegazio berbera egin dute; haren edukia da:
.- “Fagor Electrodomésticos, S.Coop.” enpresa da eramuko P-4 partzelako zati baten jabea,
2
3.399,58 m ,-ko azalera batean, zeina dagoen inskribaturik Bergarako Jabetzaren Erregistroan, tomoa
411, liburua 248, orria 146, finka zenb. 13596, Arrasaten.
.- Hortaz, zuzena da definitzea bi azpipartzela P-4 partzelaren barruan: - P-4 a) partzela, “Ekimen
Berri Kudeaketa, SLU”ren jabetzakoa eta P-4 b) partzela, “Fagor Electrodomésticos, S.Coop.”ren
titulartasunekoa.
.- Horren ondorioz, 3.2 puntua aldatu behar da, Jabetzaren Egitura, bai eta hasieran onartutako
agiriaren P.I.05 planoa.
Txostena ikusita, udaleko zerbitzu teknikoek egina, eta aurreko alegazioak aztertu ondoren, eta kontuan
izanik hau guztia:
P-4 partzela hori, hasieran eta osorik “Fagor Electrodomésticos, S.Coop.”ren jabetzakoa, “Ekimen Berri
Kudeaketa, SLU”ri saldu eta gero, saldua 2011n, partzela bihurtu zen bi jaberekin, izan ere, 3.399,58 m 2-ko finka
eskualdatu zitzaion erosleari, eta titular geratu zen saltzailea.
2.- Hortaz, egokia da onartzea alegazioak, eta aldaketaren agirian jasotzea eremuaren P-4 partzelan bi
azpipartzela definitzea: - P-4 a) partzela, “Ekimen Berri Kudeaketa, SLU”ren jabetzakoa eta P-4 b) partzela, “Fagor
Electrodomésticos, S.Coop.”ren titulartasunekoa.

Bestalde, espedientearen sustatzaileak aurkeztu du aldaketa puntual horren testu bategina,
zeinetan jasotzen diren xehetasunak, hasierako onartze akordioan adieraziak, bai eta zuzenketa ere,
P-4 partzela bitan zatitzeari buruz, aurkeztutako alegazioak onartzearen ondorioz.
Lurzoruari eta hirigintzari buruz Eusko Legebiltzarraren ekainaren 30eko 96/2 Legearen 97
eta 95-96 artikuluetan xedatutakoarekin bat, eta apirilaren 21eko 11/1999 Legeak idatzia, Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 1985/2 Legearen 22.2,c) artikuluan xedatutakoarekin bat.
Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko batzordeak proposatzen du akordio hau hartzea:
I.- Onartzea egindako alegazioak, AE 39.- FAGOR SAN ANDRES EREMUKO HIRI
ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIAREN LEHEN ALDAKETA PUNTUALA agiria hasiera
batean onartua.
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II.- Behin betiko onartzea AE 39.- FAGOR SAN ANDRES EREMUKO HIRI
ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIAREN LEHEN ALDAKETA PUNTUALAren testu
bategina, sustatzaileak aurkeztua, zeinetan jasotzen diren, bai hasieran onartutako akordioaren
xehetasunak, bai zuzenketa P-4 partzela bitan zatitzeari buruz.
III.- Agiriaren ale bat bidaltzea Antolamenduko eta Lurralde Sustapeneko Departamentuari,
Gipuzkoako Foru Aldundian, dagokion erregistroan gorde dezan.
Onartutako aldaketa indarrean sartu dadin, argitaratzea behin betiko onartu den akordioa
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.
7.EUSKO
JAURLARITZA
ELKARRERAGINGARRITASUN
PROPOSAMENA.(2016SSEC0016)

ETA
UDALAREN
HITZARMENA

ARTEKO
SINATZEKO

Udal Plenoak, aho batez, Enplegu eta Pertsonal Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta
akordio mailara jasotzen du:
Egun indarrean dagoen 11/2007 Legearen baitan, eta urrian indarrean sartuko diren Administrazio
Publikoaren Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren
40/2015 Legeen baitan, herritarrari erraztu egin behar zaio administrazioarekiko duen harremana.
40/2015 Legeak, honakoa dio elkarreragintasunaren inguruan, besteak beste:
3.2. artikulua:
Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades
vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de
los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter
personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.
Bi lege hauen helburuetako bat herritarrak aurkeztu behar dituen dokumentuak ahalik eta gutxien
izatea da eta administrazioek bideak jarri behar dituzte beren artean harremanak sortu eta
elkarreragintasunez jarduteko. Elkarreragingarritasun-zerbitzu horiek administrazio publikoei
aukera emango diete herritarrei, enpresei eta erakundeei eskatzen zaizkien datuak eta ziurtagiriak
elkartrukatzeko eta hauek herritarrei ez eskatzeko.
Horren baitan, Eusko Jaurlaritzak hainbat elkarreragingarritasun-zerbitzu dauzka erabilgarri bai
EAEko beste administrazio batzuekin bai eta Estatuko Administrazio Orokorrarekin. Gainera,
gero eta zerbitzu gehiago jarri nahi dira erabilgarri.
IZFE, Informatika Zerbitzuen Foru Elkarteak, udalei gomendatu die erabaki honi atxikitako
hitzarmena sinatzeko Eusko Jaurlaritzarekin, honek aipatutako lerroan hainbat abantaila ekarriko
baititu, nahiz eta aipatzen duen hitzarmen hau aldi baterakoa izango dela, 2017. urterako beste
hitzarmen zabalago bat sinatzeko aukera aurreikusten baita
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Hitzarmenak hartzen duen eremu zabala kontuan izanda, berau onartzea osoko bilkurari dagokio.
Hori horrela, Enplegu eta Pertsonal Batzordeak honakoa proposatzen du:
Lehenengoa: Eranskinean txertatzen den hitzarmena onartzea Eusko Jaurlaritzarekin,
Informazioaren Administrazioaren eta Kudeaketa Elektronikoaren Esparruko Zerbitzuak Elkarri Emateko.
Bigarrena: Alkatea ahalduntzea hitzarmen hau sinatzeko eta berau bete dadin jarri
beharreko bitartekoen inguruko erabakiak hartzeko.

8.- UDALBATZARRARI JAKINARAZTEA UDALAREN 2015eko AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOAREN ONARPENARI BURUZKO AKORDIOAREN ZUZENKETA
(2016RBAR0009)
Indarrean dagoen aurrekontuen legean ezarritakoa betetzeko Udalbatzarrari jakinarazten
zaio, Udalaren 2015eko aurrekontuaren likidazioa dela-eta 2016ko maiatzaren 31an egindako
bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak honako akordioa hau hartu zuela:
UDALAREN
2015EKO
AURREKONTUAREN
LIKIDAZIOAREN
ONARPENARI BURZKO AKORDIOAREN ZUZENKETA. (2016RBAR0009)
Gai zerrendaz kanpo, eta aldez aurretik presakako adierazpena eginez, aho batez erabakitakoa, Tokiko Gobernu
Batzarrak, aho batez, Ogasun Batzordeburuaren ondoko proposamena onetsi eta akordio mailara jasotzen du:
2015 ekitaldiko aurrekontuaren likidazioari buruz, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko
martxoaren 17an egindako bilkuran, Alkatetzak emandako eskurantzen eskuordetzearen arabera,
besteak beste, akordio hau hartu zuen:
PROPOSAMENA UDALAREN
ONARTZEKO. (2016RBAR0009)

2015EKO

AURREKONTUAREN

LIKIDAZIOA

Kontu-hartzaileak 2015eko aurrekontuaren likidazioaren berri eman du, eta zenbaki laburpena da hauxe:
2015EKO AURREKONTU EMAITZAREN KALKULUA
A
B

Eskubide garbiak, 2015eko ekitaldiko likidazioa
Onartutako obligazio garbiak, 2015

C

2015eko ekitaldiko aurrekontu operazioen emaitza (A – B)

D

Deuseztatutako gastuen soberakinen obligazioak

33.937.082,14 €
31.657.672,24 €
------------------------2.279.409,90 €
741,28 €
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Deuseztatutako hondarren diru-sarreren eskubideak

F

Itxitako ekitaldien aurrekontu operazioen emaitza (D + E)

G
H

2015eko ekitaldiko aurrekontu emaitza (C + F)
Doitzea:
H.1 - 2014ko likidazioko diruzaintzako soberakinez finantzatutako obligazio
onartuak (eranskinak – 1.a)

-545.487,11 €
-------------------------544.745,83 €
1.734.664,07 €
2.133.986,10 €

2015eko ekitaldiko finantza onartua doitzea (eranskina 2)

670.555,21 €
------------------------1.463.430,89 €

DOITZEA GUZTIRA (H.1 + H.2)

I

AURREKONTU EMAITZA DOITUA (G + H)

3.198.094,96 €

2015EKO LIKIDAZIOKO DIRUZAINTZAREN SOBERAKINA
1 KUTXAN DAUDENAK, 2015-12-31n

5.435.976,29 €

2.1

Ekitaldi arruntean kobratzeke daudenak

4.733.630,24 €

2.2

Itxitako ekitaldietan kobratzeke daudenak

2.493.787,11 €

2.3

Aurrekontukoak ez diren zorrak

KOBRATZEKE DAUDEN SALDOAK GUZTIRA
2 (2.1+2.2+2.3)

510.892,98 €
-------------------------

7.738.310,33 €

3.1.

Ekitaldi arrunteetako hartzekodunak

1.757.316,07 €

3.2

Itxitako ekitaldietako hartzekodunak

31.347,72 €

3.3

Diru-sarreren aurrekontuaren hartzekodunak

3.4

Aurrekontukoak ez diren hartzekodunak

ORDAINTZEKE DAUDEN SALDOAK GUZTIRA (3.1 + 3.2 +
3 3.3 + 3.4) (*)

--- €
2.210.764,77 €
-------------------------

3.999.428,56 €
-------------------------

4 DIRUZAINTZAKO SOBERAKIN GORDINA (1+2-3)

9.174.858,06 €

5 DOITZEA:
- AFEKTATUTAKO FINANTZAKETA (Ikusi eranskina-3.a)

-1.046.326,16 €
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- ZALANTZAZKO KOBRAKETA (Ikusi eranskina – 4)
- KUPOAREN ARRISKUA
DOITZEA GUZTIRA (5)

DIRUZAINTZAKO SOBERAKINA, GASTU
6 OROKORRETARAKO DOITUA (4-5)

-2.643.289,36 €
-707.857,79
------------------------4.397.473,31 €

4.777.384,75 €

Bestalde, udal sailek hainbat eskaera egin dituzte, 2015eko aurrekontuko gastu kate jakin batzuk (berariazko
finantzaketa duten bigarren kapituluko gastuak, inbertsioen kapituluko kontu-sailez gain), onartutako obligazio aldira iritsi
ez direnak (onartutako faktura edo ziurtagiria), diruzaintzako soberakinaren kontura finantzatu daitezen. Gastu kate
horien xehetasuna agertzen da diktamen honen eranskin moduan, eta 2.571.724,97 €-ko zenbatekoa da (eranskineko 5.
agiria, geroko ekitaldien konturako konpromiso kredituak deskontatu eta gero).
Eskaera horiei dagokienez, udal kontu-hartzaileak adierazi du ez dagoela legezko trabarik edo eragozpenik
eskatutakoa sartzeko, kapital eragiketei dagozkien gastuak baitira edo finantzatzen dituzten diru-sarrera espezifikoak
dituztelako, eta, halaber, eskatutako baldintzak betetzen baitituzte aplikatzekoa den araudiak (21/2003 FA, Gipuzkoako
Toki Erakundeen Aurrekontuena, 2/2012 Lege Organikoa, Aurrekontua Egonkortu eta Finantzari Eustekoa, 1/2013
FA, Gipuzkoako Toki Erakundeen aurrekontua egonkortu eta finantzari eustekoari buruzko finantza babesaren eskumena
garatzen duena) nahiz 2015eko aurrekontua betetzeko arauek.
2015eko aurrekontuaren likidazioaren proposamenari buruz eta 2016ko aurrekontura kredituen zerrenda sartzeari
buruz, Ogasun Batzordeak (EAJ-PNVko ordezkariaren eta PSE-EEko ordezkariaren aldeko botoekin, eta EH BILDU,
BALEIKE eta IRABAZIko ordezkarien abstentzioarekin) aldeko txostena eman die eta honako akordio proposamena
egiten dio Tokiko Gobernu Batzarrari:

arabera.

1) 2015eko udal aurrekontuaren likidazioa onartzea, udal kontu-hartzaileak egindako zenbaki laburpenaren

2) Onartzea 2016ko aurrekontuan sartzea 2015eko aurrekontuaren gastuen kreditua, 2.571.724,97 euro, honekin
batera doan zerrendaren arabera, sartutako diru-kopuru horren zati bat finantzatuta finantza afektatuko diru-sarreren bidez,
zehazki 1.046.326,16 euro, eta gainerakoa, 1.525.398,81 euro, 2015eko aurrekontuaren likidaziotik datorren
diruzaintzako soberakin likidoaren bidez.
Indarrean dagoen aurrekontu araudian jasotakoa betetzeko, akordio honen berri ematea Udalbatzarrari, egingo den
hurrengo bilkuran.
Bestalde, informazio gisa, adierazi behar da behin 2015eko aurrekontuaren likidazioa eta 2016rako kredituen
txertaketa (akordio honetako 2. zenbakian aurreikusia) onartu eta gero, oraindik egongo litzateke erabili barik diruzaintzako
soberakin bat, 3.251.985,94 euro.
Horri buruz, soberakin hori erabili behar da, lehenik eta behin, gastu konpromisoak finantzatzeko, sartu ez
direlako (fakturatu gabeko gastu arruntak edo inbertsio onartuak urte bat baino antzinatasun handiagoarekin), aurrekontu
estaldurarik gabe geratu dira edo desbideraketa garrantzitsuak sortu behar dituzte 2016ko aurrekontuko aurreikuspenei
buruz, 79.647,10 €. Halaber, beharrezkoa den osoko bilkuraren akordioa hartu eta gero, erabili nahi da soberakinaren beste
zati bat gastu berriak finantzatzeko, 2.265.600 €-ko zenbatekoa, zeinetan sartzen diren hainbat kontu-sailen aurrekontu
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dotazioen igoerak Takolo-Garaia-“G” fasea urbanizazio proiektua finantzatu ahal izateko, mankomunitatean azkenik
onartutako aurrekontutik datozen inbertsioetako aportazioak, etxebizitza bat erostea Zeharkale Estalian, eta handitze bat,
kreditu erreserba moduan, “Aprendices” eta “Erloju Zerrajera” eraikinak birmoldatzeko proiektuen geroko exekuzioaren
finantzaketa errazteko, eta horrela, jardun horien garrantzi ekonomikoa ikusita, balio dezan 2017an zorpetze larregikoa ez
gertatzeko, haren exekuzioa hasi eta gero. Hori guztia, albora utzi gabe 2016an beste erabaki batzuk hartu daitezkeela,
lehentasunen arabera, egindako akordio proposamenari eusten dioten bestelakoak edo aldatu daitezkeela nabarmen
aurreikuspenen batzuk edo lan hipotesi batzuk, une honetan erabili direnak.”

Baina, 2015 ekitaldiko kontu orokorren dokumentazioa osatzeko orduan, efektu esanguratsurik
ez izan arren, Kontuhartzailetzan konturatu dira 2015eko aurrekontu emaitza doitua kalkulatzeko
orduan akats bat egin dela, konkretuki, 2014ko diruzaintzako gerakinaz finantzatutako obligazioen
doiketa, 3.442.762,37 eurokoa izan beharrean, bakarrik 2.133.986,10 euroko kopuruaz egin zela. Akats
horren oinarria da ez zela kontuan hartu Udal Plenoak 2015eko maiatzaren 12an onartutako kreditu
gehigarrien espedientetik eratorritako obligazioak.
Hori dela eta, nahiz eta akatsak, aurrekontuaren emaitzan izan ezik, gainontzeko ataletan ez
duela eraginik izan, kontuan hartuta, soilik kuantitatiboki bada ere, aldea esanguratsua dela, egoki ikusi
dut Aurrekontuari buruzko akordioa zuzentzea, aurrekontu emaitza doituari dagokionez, horrela
geldituko delarik:
2015EKO AURREKONTU EMAITZAREN KALKULUA
A
B

Eskubide garbiak, 2015eko ekitaldiko likidazioa
Onartutako obligazio garbiak, 2015

C

2015eko ekitaldiko aurrekontu operazioen emaitza (A – B)

D

Deuseztatutako gastuen soberakinen obligazioak

E

Deuseztatutako hondarren diru-sarreren eskubideak

F

Itxitako ekitaldien aurrekontu operazioen emaitza (D + E)

G
H

2015eko ekitaldiko aurrekontu emaitza (C + F)
Doitzea:
H.1 - 2014ko likidazioko diruzaintzako soberakinez finantzatutako
obligazio onartuak (eranskinak – 1.a)
2015eko ekitaldiko finantza onartua doitzea (eranskina 2)
DOITZEA GUZTIRA (H.1 + H.2)

I

2015eko AURREKONTU EMAITZA DOITUA (G + H)

33.937.082,14 €
31.657.672,24 €
------------------------2.279.409,90 €
741,28 €
-545.487,11 €
-------------------------544.745,83 €
1.734.664,07 €
3.442.762,37 €
670.555,21 €
------------------------2.772.207,16 €
4.506.871,23 €

Guzti horregatik, Tokiko Gobernu Batzarrari proposatzen diot:
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- 2015eko aurrekontuaren likidazioari buruzko akordioaren zuzenketa onar dezala, aurrekontu
emaitza doituari eragiten diona.
- Zuzenketa honen berri Udal Plenoari eman beharko zaio.

9.- PROPOSAMENA 2017 URTERAKO HIRILUR OHZ-REN ZERGA TIPOAK
ONARTZEKO. (2016RBAR0025)
Apirilaren 28an egindako bileran, Gipuzkoako Foru Ogasuneko ordezkarien eta
Gipuzkoako udaletako ordezkarien artean, informatu zuten foru erakundeak asmoa duela
Gipuzkoako katastro balioak berrikusteko (zeinaren eguneratzea atzeratuta zegoen 2009az geroztik,
berrikuste hori data horretan baitzegokion), balioak ondasun higiezinen merkatuaren oraingo
errealitatera egokitzeko, horrela balio hori aintzat hartzen duten tributuen tributazio zuzenagoa eta
bidezkoagoa izateko.
Horretarako, eskumenak erabiliz, Gipuzkoako Foru Aldundian Ogasun eta Finantza
Departamentuak ponentzia tekniko bat egin du ondasun higiezinak baloratzeko, zeina oinarria
izango den katastro balioak lortzeko. Horri buruz, Diputatuen Kontseiluak ponentziak onartu
baino lehen, maiatzean (egun batean baino gehiagotan) Udalera iritsi dira, batetik, ponentzia
tekniko hori, Arrasateko udalerriari buruzkoa, eta, bestetik, artxiboak eta datu base erantsiak,
Udalak alegazioak egin ditzan, bidezkotzat jotzen baditu.
Foru erakundetik jasotako idatzian, aipatzen da asmoa dutela, azkenengoz egindako
berrikuspenean bezalaxe, zergadunei jakinarazteko (ondasun higiezinetako jabeei), 2017/1/1etik
aurrera indarrean egongo den balio berriarekin batera, zenbat izan daitekeen zerga hori, ekitaldi
horretan ordaindu beharrekoa, uste baitute, nahiz eta bi administrazio prozedura eta administrazio
egintza desberdin izan (Foru Aldundiak katastro balio hori finkatzea eta udalek zerga tasa
onartzea), datu hori barik jasotako informazioa izan daitekeela osatugabea herritarrentzat, eta sortu
ditzakeela okerrak edo gaizki ulertuak, eta azkenean sortzea eskubide intzidentziak edo galerak,
erreklamaziorik egonez gero.
Arrazoi horregatik, eskatzen dute Udalak jakinarazteko zer zerga tasa aplikatuko duen
2017ko ekitaldian, hori guztia epe labur batzuetan, ikusita zer garaitan gauden eta zer administrazio
prozedura burutu behar den, bete gura izanez gero katastro balio berriak indarrean eta aplikagarri
edukitzea 2017/1/1ean.
Kontuan izanik adierazitako eskumen mugak (katastro balioa erabakitzea Foru Aldundiari
dagokio) eta epemugak, baina ulertuta, batetik, gai honek eragiten diola Arrasateko
herritar/zergadun askori eta, bestetik, ados gaudela esaten duenean foru erakundeak komeni dela
(ez derrigorrean) batera jakinaraztea katastro balio berria eta ordaindu beharreko azken kuota
(zerga tasa aplikatzeko, Udalak erabakita), lehentasuna eman zaie jasotako informazioa aztertzeko
lanei.
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Laburpen gisa, udal teknikariek egindako azterketatik ateratzen da, hasiera batean jasotako
datuek izango duten eraginari buruz udalaren zerga bilketan, 2016an indarrean dauden zerga tasak
aldatu barik egonez gero, zerga bilketan izango genukeela 800.000 euro inguruko jaitsiera bat (▼%
20, 2016ko diru sarrerei buruz), Udalaren zerga baliabide nagusienean. Gutxitze hori dator, batez
ere, industria lurzoruaren balioak eta bizitegi lurzoruetan merkataritza lokalen balioak jaistearen
ondorioz, baita ere, bizitegi lurzoruan jaitsiera orokor bat izatetik, jaitsiera heterogeneoa, udalerriko
eremuen arabera.
Datu horrekin eta erabakiak hartu baino lehen zerga tasari bakarrik eraginez, beharrezko
ikusi da alegazio batzuk egitea ponentzia teknikoari buruz, zeintzuk eragiten dieten irizpideei
industria lurzorua eta bizitegi lurzorua baloratzeko, barne koherentzia bat lortze aldera udalerriko
eremu bakoitzari aplikatu dakizkiokeen balioen artean. Alegazio horiek bai onartu ditu foru
erakundearen departamentu teknikoak, ardura duena katastroa aztertzeko.
Aldaketa hori egin eta bidali dituzte katastro balio berriak, Udalak osoko bilkurako akordioa
hartu dezan 2017ko ekitaldian aplikatu behar dituen zerga tasak finkatzeko.
Horri buruz, aurreko katastroa berrikusi zenean bezala (2002an), ikusi da saiatu behar garela
bermatzen termino globaletan balio berriak aplikatzetik sortzen den zerga-bilketa neutraltasuna,
baldin eta, aurreko berrikuspenean, balioak gehitu zirelako nabarmen, gutxitu bazen nabarmen
zerga aplikagarria, oraingo berrikuspenean antzera jokatu beharko dugu, hau da, balioak jaistea
konpentsatu behar dela zerga tasak igota, zergadunak ordaindu beharreko kuota, termino
globaletan (bakarkako terminoetan ezin da bermatu neutraltasun hori, ikusita balioen aldaketa
heterogeneoa, udalerriko eremuen arabera), 2016koaren antzekoa izan dadin.
Lehen arazo bat, neutraltasun irizpide hori aplikatzea zailtzen duena, industria lurzoruaren
tributaziotik dator, izan ere, 2016ko diru bilketa orekatzen duen zerga tasa izan beharko litzateke %
0,646, % 0,6ko muga tasaren gainetik, 12/1989 arauan ezarria, zeinak erregulatzen baitu hiri
ondasun higiezinen gaineko zerga. Muga horren ondorioz, galtzen da diru bilketan 78.500 euro
inguru, 2016koaren aldean.
Bizitegi lurzoruari dagokionez, gobernu taldearen proposamenak planteatzen du
neutraltasun orokor hori, baina kontuan izanda industria lurzorutik datorren galera horrek ez diela
eragingo bizitegi lurzoruko zergadunei. Premisa horrekin, zerga tasa, aplikatu dakiekeena balio
berriei, % 0,2315 izango litzateke, oraingo % 0,2012 izan beharrean.
Azaldutako guztiarengatik eta indarrean dagoen legerian ezarritakoaren arabera, Ogasun
batzordeak proposatzen dio osoko bilkurari akordio hau hartzea, EAJ-PNV udal taldeko bi
ordezkarien eta PSE-EE udal taldeko ordezkariaren aldeko botoekin, BALEIKE udal taldeko
ordezkariaren kontrako botoarekin eta EH BILDU eta IRABAZI ARRASATE udal taldeen
ordezkarien abstentzioarekin:
1.- Hasiera batean onartzea 2017ko zerga tasa hauek ondasun higiezinen gaineko zergan:
- Ondasun higiezinak, industria edo hirugarren sektoreko lurzoruan daudenak, ehuneko 0,6.
- Gainerako ondasun higiezinenetan, % 0,2315.
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2.- 11/1989 Foru Arauak, uztailaren 5ekoa, erregulatzen dituena Gipuzkoako Toki
Erakundeak, 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, espediente hau jendaurrean jartzea, interesdunek
aztertu dezaten eta erreklamazioak aurkeztu, egoki iritziz gero, 30 egun balioduneko epean, iragarki
hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera.
3.- 11/1989 Foru Arauaren 16.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, akordio hau behin
betiko onartzea, baldin eta jendaurreko epe horretan aurkezten ez bada erreklamaziorik hasiera
baten onartutako akordioaren aurka.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bueno pixkat argibide gisa ulertzeko pixkat gai hau nola etorri dan. Lehenik eta behin, IBIa edo OHZ
ezagutzen dana erderaz baina IBIa ezagutzen dugu danok horrela era kolokial batetan eskumena berez
izaten da Foru aldundiarena Arrasateko kasuan Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak dauka eskumena balio katastral hori kalkulatzeko eta zer gertatzen da ba
diktamenean irakurri duten bezala bueno 2001ean egin zen lehenengo egin zan aurreko balio katastrala,
orduan lurzoruak balio katastrala oso altua izan zan batez ere Gipuzkoa aldean eta orduan herriak izan
zuten aukera zerga tasa leku batzuetan jaisteko 8 urtetik behin begiratu behar da 2009an tokatzen zan ez
zan egin eta orain Gipuzkoako Foru Aldundian orain egiten dute 2016an aurreikuspena 2017an
ordaintzeko, hau da, jendeak klaru izan dezan aurreko asteetan ordaindu dugu 2016koa eta eta horrek
izan da iazko baloreetan eta balore berriak datoz 2017rako. Bale.
Foru Aldundiak bidaltzen du lehenengo argazki hori maiatzan etortzen diren orri hoietan eta etortzen
dan argazki hortan konturatzen gara Arrasateko kasuan ba klaro lurzoruak eta bueno balioa asko jaitsi
da eta horren bidez zerga tasen bidez udaletxeak dauzkan diru sarerrak 80.000 €tan jaisten direla eta
80.000 € horiek direla gero udaletxeak inbertitzen duguna zerbitzutan herrirako eta esaten dugu bueno
hau horrela ezin dugu utzi ze izan leike Diputazioak bidaltzen du guk onaspena ematen diogu y ancha es
castilla esaten dana erderaz baina ez pentsatu genuen udal gobernu bezala bueno gainera etorri zitzaigun
argazki bat lagin batzuekin oso urriak gure ustetan, hiz egin genuen udaletxe honetako teknikariekin
zeren eta gure erantzuna alegazioei uztailaren 1erako eman behar da udalerrian erantzuna.
Guk eskatu genuen Foru Aldundiari mesedez uzteko egun gehiago gure teknikariak aztertu zezaten eta
esan beharra daukagu kriston lana egin dutela gure teknikariak vamos trabajo de ez dakit nola esan
benetan oso lan estua da ikustea zer nolako orquilla daukagun lurzoruetan eta ahalik eta arrasatearrei
beraien poltsikotara ahalik eta eragin gutxien eragina izateko zeren eta egia da datorren urtean pertsona
batzuek gehiago ordaindu beharko dutela beste asko gutxiago baina klaro gutxiago ordaindu behar
dutenak badakigu horrek ez direla kexatuko, jendea kexatzen da beti gehiago ordaindu beharra
daukadanean normala den moduan.
Eta bueno saiatu garena da gauza horiek pixkat minimizatzen eta orquilla handi hori argazki horretan
Foru Aldunditik etorri zitzaiguna hori minimizatzen. Orduan, gauzak horrela Amaiak eman dituen
datuak diktamenean lursail industrialetan zerga tasa 0.6 ra topera igo dugu eta bakoitzaren norbanakako
edo familietako poltsikoetara dihoana 0.23an geratu da, aurrekoan 0.2012 uste dut ordaintzen zela eta
02.3ra.
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Orduan ahalegindu garena da ahalik eta eragin jende batzuri eta egia da ez dugu gezurrik esango
tokatuko zaiola gehiago ordaintzea jende batzuri gutxiago saiatu garena da egin diren alegazio hauekin
ahalik eta gure ustetan desajuste hoiek moldatzen eta eragin kolateral negatibo hoiek ahalik eta
gutxitzen. Hori da azalpen gisa adierazi nahi nuena. Mila esker.
I.URIZAR (BALEIKE):
Bueno jakina da guztiok ados gauzela kontu honen gainean denborak oso motzak izan direla eta gai
honek daukan garrantzia eta eraginaz fundamentuz lantzeko ez dela behar besteko denborarik izan.
Lehenengoz egoera honi buelta bat eman nahi dugu. Zergatik izan dugu hain denbora gutxi?
Diktamenak dioenez diputazioak hiritarrei balio katastralaren aldaketa informatu nahi die eta honi
atxikitzea zein izango den ondasun higiezinen zergaren kopurua. Gure buruari galdetzen diogu ea zer
duen garrantzia gehiago momentuan bertan bi datuetaz informatzea edo zerga ahalik eta era onenean
kudeatzea inori traumarik eragin gabe.
Hainbeste arazo dago lehenik balio katastrala igortuz eta egoera ondo hausnartu eta landu ondoren
zerga apropos kaleratzea. Gero bi egunetako epean bi ogasun batzorde asimilatu izan behar genituen.
Bigarren batzorderako informazioa azkeneko momentuan izan gabe Arrasateko etxebizitza eta enpresa
guztien ekonomian eragin zuzena izango duen gai hau jorratzeko. Koherentziaz ezetz bozkatu genuen
eta batzordeburuak salatu gintuen proposamen bat ez izatea baina Ander nola izan dezakegu
proposamen serio bat egon diren denborekin eskura ekarri diguzuen informazioarekin honek ez du gure
ustetan inongo seriotasunik.
Alegazioetaz ez gaituzue denboraz informatu eta ezta ere hauek lantzera deitu ordezkatzen ditugu
hiritarrei errespetua guztiz faltatuz.
Ez ahal da garrantzitsua zuentzat zerga eredu berdintsu bat izatea hiritar guztientzat eta ahalik eta arazo
eta distortsio gutxien eragitea? Datuak eta posibilitateak aztertzeko denborarik ez da egon. Aztertu izan
da zergaren tipoa hainbeste igotzea errekarguetan konpentsatuz? Jakin gura genuke 80.000 €tako
murrizketa hau nondik atera nahi den zerbitzu publiko batetik atera nahi izanez gero nondik izango den.
Gastu superfluo eta estetikoetatik ateratzea izan beharko litzateke irizpidea eta hiritarrek erabiltzen
duten udal zerbitzuetatik.
Pentsau ahal duzue zergaren errekargua berreskuratuz diru hau lortzea? Eskerrik asko. Igor Juan Luis.
J.L MERINO (IRABAZI):
Entendiendo que el IBI es el impuesto la columna vertebral de los impuestos de cualquier ayuntamiento
un tirón de orejas para diputación, un tirón de orejas fuerte además y bueno el ayuntamiento ha hecho
lo que ha podido. Entiendo que no se puede perder tampoco mucha recaudación. Nos vamos a
abstener de todas maneras porque pensamos que también diputación baja el valor catastral de lo
residencial y de lo industrial pero los tipos los mantiene en 0.6 y en 0.4.
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Si bajas los valores catastrales por lo menos sube el tipo a las industrias y no te quedes en el 0.6 ese es el
mensaje para la diputación que no se quien la gobierna. De todas maneras, me preocupa la cantidad de
familias que va a ver incrementado su cuota entre 10 o 50 € 10.25 25.50 parece que es lo más
preocupante pero bueno entendiendo que no se pueden recortar servicios como oí en la comisión
Ander y si gasto corriente por ejemplo.
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Motza nekatuta gauz denok eta bukatzen dugun lehenbailehen bueno apurtxo bat Igorren harira aurka
bozkatuko dugu eta arrazoi desberdinengatik oso denbora gutxi izan dugu prestatzeko dokumentu
batzuk ostegunean bertan jaso nituen eta beste batzuk atzo. Foru aldundiaren eta udalaren arteko
koordinazioa eskasa izan da dena korrika eta presaka eginda. Herritarrengan izango duen eraginaren
azterketa azalekoa izan da eta gainera egoera ekonomikoaren ondorioz, herritarren ondasunek
jasandako balio galerei proposatzen duzuen zerga gehitzea kalte egingo die herritar askori.
Bukatu baino lehen niri ere gustatuko litzaidake eskertzea ogasun langileek egin duten esfortzua benetan
Kepari txalotzea da ze esfortzu egin duen baina bueno hor diputazioan zuek zaudete, hor diputazioak
ere badauka zer egin, hor daude murrizketak inbertsio faraonikoetan egin beharko lukete eta hor daude
errauskailuak eta hor ere azterketa sakon bat egin behar da. Eskerrik asko.
J.L MERINO (IRABAZI):
Se me había olvidado en las siguiente pedir bueno ya lo diremos en la comisión en la siguiente revisión
de las ordenanzas fiscales lo que corresponde al IBI que se revise esa tabla de bonificaciones según
ingresos y según unidad familiar. Entonces ya plantearemos alguna propuesta para incidir lo menos
posible en este.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bueno pixkat harritzen nau eskerrak Merino jauna argi eta garbi esan duela klaru daukala diputazioaren
hasieratik esan dut diputazioaren eskumena zuk Amaia esaten duzunean denbora gutxi Gipuzkoako
herri guztiak egon ziren bilera batetan apirilaren 28an Donostian herri guztiak egun berdinean
enteratzen gara diputazioak daukan ideia. Maiatzaren erdi inguruan heltzen dira informazio batzuk eta
aurreko azkeneko batzordean egon nintzen eta hor gainera esan zuen baita bertako teknikariak alderdi
guztiei helarazi zizuela hasierako argazki hori non Arrasate nahiko gaizki irtetzen ginen denbora falta
hori izan leike baina arrasatentzako eta izan da gipuzkoako herri guztientzat. Orduan agian diputazioko
ogasun zerbitzura bideratu beharko zenukete zuen kexuak ez udal honi non udal gobernuak behin eta
berriz dio saiatu gara gure teknikariekin daukagun denbora gutxian eta eskatu dugu 15 egun gehiago
gara azkenak bidaltzen gure proposamenak utzi digutelako gaur goizean Gasteizeko udaletxean bozkatu
da bertan EH-BILDUren baiezkoarekin.
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
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Baina herritarrek ez daukagu errurik ez? Diputazioak berandu bidaltzen badu eta ez badu eman
denborarik gainera bileran esan zenuen gauza bera Anuska denbora eskasa egon dela bai hemen bai
herri guztietan baina horrek ez du esan nahi gaizki egin diezela gauzak nola ez?
I.URIZAR (BALEIKE):
Motza izango da. Galdera pare bat egin ditut eta nahi baduzue erantzun nahi baduzue ahaztu. Aztertu
izan da zergaren tipoa ez hainbeste ez igotzea eta errekarguetan konpentsatzea? eta bueno ahalegindu da
ahalik eta jendeari orokorrean ahalik eta eragin gutxiena edukitzea hala eta ere 80.000 murrizketa egongo
da aurrekontuetan. Urteroko aurrekontuetan pentsatu ahal duzue ze nondik atera diru hau eta berretsi
zergaren errekargua berreskuratuz diru hau lortzea edo?
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Alusiogatik. Galderak ez zaizkigu ahazten. Uste dut gaur gaude gai honekin eta egia da eragina izan
dezakeela beste diru sarrera batzuetan zuk ez dakit ogasun batzordean zauden bertan Ander
batzordeburu hurrengoko batzordean galdera hoien erantzuna edo bertan azaltzea uste dut izango
litzatekeela egokiena ez hemen osoko bilkura honetan.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno ni galdera horri erantzuten ikusi dugu ere beste herrietan zer egin duten esate baterako helegiteak
aurkeztu ditu Azpeitik guk egin dugun moduan, helegiteak aurkeztu ditu Oñatik guk egin dugun
moduan. Mutrikun esate baterako onartu egin da gure tipo antzerakoak EH-BILDUren onarpenarekin
baita ere irabaziren abstentzioarekin, Soraluzen ere onartu egin da eta EH-bilduren abstentzioarekin
kasu honetan Soraluzen eta onartu da baita ere errebisatzea herri askok egingo dutena da errebisatzea
gero ordenantza fiskalak bueno Juan Luisek esan duenaren harira konpentsatzeko orduan, hombre
Arrasate ez da isla aislatu bat Gipuzkoan gu ere beste herriekin kontaktuan gaude, jakitun gaude beste
herrietan zer egin duten eta bueno gu ere fijatu egiten gara beste herrietan zer gertatzen den beste
alderdiek ere ze nolako jarrera daukaten eta ordenantza fiskaletan kontuan edukiko dugu.
Bozketara pasatuko gara.
Bertaratuak

20

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

11 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (3)
8 EH-BILDU (6) eta BALEIKE (2)
1 IRABAZI (1)

Beraz, onartzen da.
10.- 2016ko AURREKONTUAREN KREDITUAK ALDATZEKO ESPEDIENTEA
ONTZAT EMATEKO PROPOSAMENA. (2016DKRE0002)
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Udalbatzarrak 2015/12/29ko bileran 2016ko aurrekontuak onartu zituen. Agiri horretan
jasota zegoen 2016ko ekitaldian gauzatu beharreko udal jardueren programa, ondorio
ekonomikoak dituzten jarduerei dagokiena.
Ordutik, Aurrekontuak onartu zirenetik, egitasmoak landu ahala, zenbait programatan eta
kontu sailetan aldaketak sartzeko beharra ikusi da. Horietako batzuk, gaiaren urgentzia edo
aldaketaren edukiaren arabera, Tokiko Gobernu Batzarretik onartu badira ere, Gobernu taldeak
ulertu du hobe dela modu ordenatu batez kudeatzea; horretarako, erabaki du izaera orokorreko
errebisioa bultzatzea, eta aukera ematea sail guztiei bere aldaketa proposamenak planteatzeko.
Emandako epearen barruan, hainbat eskaera jaso dira, batzuk bere finantzazio bidea
planteatuta eta besteak, ordea, finantzazio iturria planteatu gabe. Eskaerak aztertzeko orduan,
kontuan izanda aurrekontuaren sarrera ataletik zalantzak daudela baloratzeko une honetan
aurreikusitako kopurua lortzeari buruz eta, ondorioz, derrigorrez, planteatutako gastu gehikuntzak
gastu murrizketarekin finantzatu behar dira.
Numerikoki laburbilduta, Ogasun Batzordeak ontzat emandako gastu gehikuntzen
kopurua da 495.700,61 eurokoa, kopuru bereko gastu murrizketarekin finantzatuko dena, eta
planteatutako aldaketa nagusiak multzoka sailkatuta, honako hauek dira:
- Babesgabetasun egoerak kudeatzeko Aholkularitza Zerbitzuan, eskari gehikuntza dela
eta, Ongizate sailera heldu daitezkeen kasuak erantzuteko, 66.000 euroko dotazio
osagarria.
- Gastu arrunteko kontu sail batzuetan izandako desbideraketak (igogailuen konponketak,
bide publikoen mantentzea, prentsako iragarkiak, jubilatu etxeen konponketak,
Uarkapeko frontoiaren garbiketa gastuak, Ur Partzuergoaren ur horniduren fakturazioa,
eta abar.), 93.600 euro.
- Iturbideko defizita, batez ere, laguntza psiko-sozialaren esparrua indartzeko, 12.000
euro.
- Inbertsio berriak finantzatzeko (Kurtzetxikiko azterketa arkeologikoa, abiadura
kontrolerako kabinak, Amporretan esku hartzea, kale izendegia, eta abar), 68.688,53 euro.
- Aurrekontuetan aurreikusitako inbertsioetako proiektu espezifikoetan gehikuntzak
(ordainsari teknikoak, bide publikoen inbertsioak, Zalduspeko urbanizazioa, Udala
plazako eraikina eraistea), 124.000 euro.
- Aurrekontuko kontu sail batzuen birsailkapena edo egokipena (Zalduspe-lur kutsatuak,
Makatzena esparruko urbanizazioa - beste lau kontu sailekiko erlazioa, Gabonetako
argiteriaren inbertsioak-instalazioen alokairura pasatzea, kultura ekintzak-hitzarmen
bidezko kulturako diru laguntzak), guztira, 76.000 euro.
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- Borondatezko gastu berrien gehikuntzak edo akatsen zuzenketak (izotz pista, muralak
margotzeko laguntzak, Suradesako kuotak, 2015 ekitaldiko kirol elkarteen laguntzen
zuzenketak, Gabonetako argiteriarako gehikuntza, eta abar), 21.432,08 euro.
- Murrizketei dagokienez, kale garbiketaren zerbitzua (kontratuko azken urtean aldaketak
edo gehikuntzak ez dira sartuko), etxez etxeko zerbitzuaren ekonomiak (zerbitzuaren
erabilera beheranzko joera), Makatzenako kontu sail batzuen batura eta obraren
exekuzioaren ikuspuntutik eratorritako beharren egokipena, Gesalibarko plana
(lehentasunen aldaketak).
Bestalde, “1.0800.601.153.38.00 – Makatzena auzoko frontoia, jolas parkea eta inguruko
urbanizazioa berritzeko proiektua” kontu sailari dagokionez, bere kontratazio prozedura martxan
jartzeko aurrekontuko arazoak egon ez daitezen, proposatzen da aipatutako kontu saila sartzea urte
anitzeko gastu konpromisoak onartzeari buruz 2016ko aurrekontuaren exekuzio oinarrien 14.
artikuluan baimenduta azaltzen diren kontu sailen artean.
Hori dela eta, jasotako kredituak aldatzeko proposamenak aztertu dira batzordean, eta
onargarriak direla iritzirik, EAJ-PNV udal taldeko bi ordezkarien eta PSE-EE udal taldeko
ordezkariaren aldeko botoekin, IRABAZI Udal taldeko ordezkariaren kontrako botoarekin eta
BILDU eta BALEIKE udal taldeetako ordezkarien abstentzioarekin, Ogasun batzordeak akordio
hau hartzea proposatzen dio Udalbatzarrari:
1.- Onartzea 2016ko Aurrekontuaren Kreditu Aldaketaren espedientea, diktamen honen
eranskinean doan xehetasunaren arabera, kreditu transferentziako erregimenean, zenbaki laburpen
honekin:

A – GASTUAREN GEHIKUNTZA
II. Kap. - Ondasunak erostea eta Zerbitzu arruntak
IV. Kap. - Transferentzia arruntak
VI. Kap. - Inbertsioak

GASTUAREN GEHIKUNTZA GUZTIRA

193.600,00 euro
23.432,08 euro
278.668,53 euro

495.700,61 euro

B – FINANTZAKETA
B.1 GASTU MURRIZKETA

II. Kap. - Ondasunak erostea eta Zerbitzu arruntak
IV.Kap.- Transferentzia arruntak
VI. Kap. - Inbertsioak

GASTU MURRIZKETAK GUZTIRA

67.700,61 euro
6.000,00 euro
422.000,00 euro

495.700,61 euro
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2.- Aldatzea 2016ko aurrekontuak betetzeko arauen 14. artikulua, urte anitzeko gastuei
buruzkoa, e) hizkiari dagokionez, eta bertan hurrengo urteen konturako kreditu konpromisoak
onartzeko Tokiko Gobernu Batzarrari emandako ahalmenaren barruan sartzen da
“1.0800.601.153.38.00 – Makatzena auzoko frontoia, jolas parkea eta inguruko urbanizazioa
berritzeko proiektua” kontu saila.
I.URIZAR (BALEIKE):
Kreditu aldaketak urtero izaten diren desorekak aurre egiteko herramintak dira aurrekontuak kuadratu
ahal izateko ulertzen dugu ez ohiko gastuak ematen direla eta dena ezin dela milimetrora planifikatu
baina 500.000 desbiderapen bat ez da errore txiki bat, ajuste edo kuadraketa bat 500.000 €ko
desbiderapena udal diruen herritar guztien diruen kudeaketa negargarria da eta hau zazpi hilabete
daramagun heinean urtean zehar lotsagarria iruditzen zaigu aurrekontuak eratzeko orduan horrela
ardura gabeziaz eta konpromezu faltaz kudeatzea.
Hala ere baita ulertzen dugu behin bide bat egiten denean bai hiritarren eta baita udalaren
funtzionamendurako urte bukaerara aurrekontua ahalik eta itxiena heltzea garrantzitsua dela eta
konturatzen gara joan zen urteko aurrekontuen gaineko eztabaida eta orain abordatzen ari garena lotuta
izan arren ez direla berdinak.
Irizpide hau jarraituz onartzen ditugu aurrean jarritako kreditu aldaketak 6.000 € gehiago eskatzen da
izotz pista handitzeko eta 22.000 € gehiago gabonetako argietarako,106.000 € gehiago hirigintzako
obretarako ezin ditugu partida hauek onartu. Ez zaigu ahazten arrasaten bailarako langabezia handiena
dela eta egoera honek gizarte mailak eratzen dituen arazoak ez direla neurri estetiko hutsekin
konpontzen. Beraz, kontra bozkatuko dugu.
Honetaz gain zerrenda hausnartzen gauza bitxi bta nabaritu dugu guztira 39 partida modifikatu dira
kreditu gehikuntza eta murrizketen artean 39 partida arrazoi batengatik edo beste batengatik zuzendu
beharra soberan edo faltan txarto zeudenak ba 39 horietatik 15 guztiaren %40 OZM batzordetik dator,
jakin nahiko genuke zer gertatzen den batzorde honen kudeaketan hainbeste akats zuzendu behar
izateko eta erantzukizunak eskatu heritarren aurrean.
O.GARCIA (PSE-EE):
Bien vuelvo a repetir lo que he repetido en otros plenos anteriores ya sé que no estáis acostumbrados a
la vida política normal pero es bastante habitual y creo aquí hay un montón de gente que ha estado en
anteriores legislaturas y así os lo puedo decir, al lado tenéis una persona que lleva muchísimos años que
son los ayuntamientos y os lo puede decir os puede asesorar ya que habéis ido juntos en listas podías
haberlos dicho que lo normal es hacer ajustes.
Respecto a las 14 partidas, 15 perdón, respecto a las 15 partidas que se ajustan en OZM te voy a
explicar para que entiendas, cuando se hace una modificación de créditos hay que sacar dinero de unas
bolsas y meter en otras. No es que esté funcionando mal es que por ejemplo hace 4 meses, perdón 5 te
hice una propuesta a ti a tu grupo en la cual proponía por ejemplo hacer un incremento en los servicios
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de limpieza que ya venían en los presupuestos dijisteis que no, con lo cual ese dinero se puede destinar a
dar cobertura a otro tipo de acciones que necesita el ayuntamiento.
Luego los proyectos muchas veces los planificas de una manera y terminan de otra porque vienes hablas
con un ciudadano, hablas con otro, con un montón de gente y te dicen quizá sería mejor hacer las cosas
de otra manera como pasa en Makatzena por ejemplo en los presupuestos en un inicio estaba hacer el
frontón la cubierta del frontón por un lado y no estaba previsto hacer nada más que un pequeño
asfaltado pero claro después de reunirnos el equipo de gobierno con gente de Makatzena, de reunirnos
con los vecinos de makatzena de ver las necesidades que tienen de un parque, de una zona de estancia,
de una zona de ocio etc.
Pues hemos creído oportuno que lo lógico sería hacer una actuación integral en una zona concreta para
lo cual se modifica muchísimas otras partidas. Entonces claro que se tocan 15 partidas, las que sean
necesarias para dar servicio al ciudadano llevar adelante los proyectos necesarios para poner Mondragon
donde se merece. Las que sean necesarias.
J.L MERINO (IRABAZI):
Espero que esa relación de unidad dure mucho y os demos el zarpazo de una puñetera vez aquí en
Arrasate, en Euskadi y en el estado español y en Europa. En fin esto es gratis como sueles decir tú, esto
es gratis. Bien en relación a lo que es nosotros votamos en contra de los presupuestos en su día también
vamos a votar en contra de la modificación de créditos por coherencia no están los mismos gastos,
cambiados unos con otros pero es que pista de alquiler de hielo, bien con el dato que ha dicho el apunte
que ha dicho Igor con el tema del paro en el pueblo, las luces navideñas hombre por favor, en lo social
el 40 % va a OZMA ese es el peaje político que tiene que pagar el PNV al partido socialista.
Es otra cosa eso también es por los años que llevo en los ayuntamientos. Por lo tanto, por todo esto
vamos a votar en contra.
I.URIZAR( BALEIKE):
Erderaz erantzungot erderaz egin dauelako. No somos profesionales de la política Oscar no venimos a
mimetizaros ni a copiaros ni coger vuestros vicios, tenemos otra visión de cómo se pueden hacer las
cosas. Nos sentimos muy orgullosos de no sentir ni ver la política como tú. Con esa actitud de así es y
así tiene que ser sin tener que cambiar nada.

A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bueno ni zirko mediatiko honetan ez naiz sartuko baina abenduan onartu zirenean aurrekontuak behin
eta berriz gainera gure teknikaria betik behin eta berriz esaten digutenak eta horrela dela gainera
aurrekontuak gestiorako herraminta batzuk dira. Egia da, aldaketa hauetan 495.000 €takoa datu
garrantzitsua dela eta ez dizut ezetzik esango. Gogorarazten dizut arrasaten daukagula 32.000 miliotako
aurrekontuak milio barkatu
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M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
32.000 milio gustauko jaten nire edukitzea baina ez.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Barkatu zeroak daukagu 32 milioitakoak 32.078.733.50 3 milio gehiago 3 milioi eta erdi Iturbide
egoitzarekin batua gaude diru garrantzitsuetaz hitz egiten eta egiten ari gara, urte erdixan goazen ikusten
ze zenbaki dauzkagun nola dihoazten proiektuak, nola aurreikusten diren urte bukaerarte eta leku
guztietan egiten diran enpresa eta inkluso etxe guztietan egiten da antolamendu bat berrantolamendu
bat berregituraketa bat, zuzenketa bat eta hori da tresna bat kudeatzeko tresna bat. Eta horregatik gaude
gaur bozkatzen ajuste hauek antolamendu hauek zuzenketa hauek herriari zor diogu gainera. Besterik
ez.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Norbaitek gehiago hitz egin behar du ez? Bueno ni bakarrik bai gustatuko litzaidake aklaratzea kreditu
aldaketak oso normala dela legealdi guztietan erabiltzen den herraminta bat dela. Zergatik OZM egon
dira aldaketa asko eta hirigintza departamentuan ere egoten dira aldaketa asko kontratu asko egiten
diezelako obratan eta obra txikietan kontratazio mahaira etortzeko gonbitea egin nizuen birritan eta
gonbitea luzatzen dizuet berriro ez zarete behin ere etorri kontratazio mahaira eta kontratazio mahaian
adjudikatzen dira kontratuak eta hor konturatuko zarete askotan adjudikatzen diela aurrekontuko
partidatik bera eta orduan hor soberakin bat egoten dela eta gero soberakin hori erabiltzen dela kreditu
aldaketak egiteko. Besterik barik.
Bozketara pasatuko gara.
Bertaratuak

20

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

11 EAJ-PNV (8) eta PSE-EE (3)
3 BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
6 EH-BILDU (6)

Beraz, onartua geratzen da.

11.- 2016/2017 IKASTURTERAKO KIROL EKINTZETAKO PREZIOEN ALDAKETA
ONTZAT EMATEKO PROPOSAMENA. (2016RBAR0023)
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Kirola Batzordeburuak 2016/2017 ikasturterako hainbat zerbitzuren tasak aldatzeko
proposamena bidali du. Ikasturteko izaera dituzten zerbitzuak dira, eta horregatik proposatzen da
tasa berriak irailean indarrean sartzea.
Bidalitako proposamenak ondorengo prezio berriak ezartzea planteatzen ditu:






Egun Bateko Saioak: Hileko prezioak oinarritzat hartuta, ateratzen den eguneko
prezioari %20a gehituz ateratzen den prezioa. Ez abonatuek, horrez gain, kiroldegiko
eguneko sarrera ordaindu beharko dute. Klase solteak erosteko aukera ematea da
helburua.
Master Class (Zumba eta Spining): 5 € (Orain arte doan izan da eta soilik ikastaroetan
parte hartzen zutenek eman zezaketen izena). Ez abonatuek, horrez gain, kiroldegiko
eguneko sarrera ordaindu beharko dute
Izotz pista eguneko sarrera:
− Adin txikikoak: 1 €
− Helduak: 2 €
Izotz pista publizitate biniloak:
− 2 metrokoa: 410 €
− 1 metrokoa: 350 €

Indarrean dagoen legeriaren babesean, tasak aldatzeko proposamena aztertu ondoren,
Ogasun Batzordeak, EAJ-PNVko bi ordezkarien, EH BILDUko ordezkariaren eta PSE-EEeko
ordezkariaren aldeko botuekin, eta BALEIKEko eta IRABAZIko ordezkarien kontrako botuarekin,
akordio hau onartzea proposatzen dio Udalbatzarrari:
1.- Behin-behinekoz, 2016/17 ikasturterako kirol ekintzetako ondorengo tasen aldaketa
ontzat ematea, honako hauetan datzana:







Egun Bateko Saioak: Hileko prezioak oinarritzat hartuta, ateratzen den eguneko
prezioari %20a gehituz ateratzen den prezioa. Ez abonatuek, horrez gain, kiroldegiko
eguneko sarrera ordaindu beharko dute. Klase solteak erosteko aukera ematea da
helburua.
Master Class (Zumba eta Spining): 5 € (Orain arte doan izan da eta soilik ikastaroetan
parte hartzen zutenek eman zezaketen izena). Ez abonatuek, horrez gain, kiroldegiko
eguneko sarrera ordaindu beharko dute
Izotz pista eguneko sarrera:
− Adin txikikoak: 1 €
− Helduak: 2 €
Izotz pista publizitate biniloak:
− 2 metrokoa: 410 €
− 1 metrokoa: 350 €
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2.- Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, aipatu tasak
aldatzeko espedientea jende aurrean erakustea, interesdunek egoki irizten dituzten erreklamazioak
aurkeztu ditzaten Idazkaritzako bulegoan, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunetik hasita 30 asteguneko epean.
3.- Behin-behineko akordioen kontra erreklamaziorik aurkeztu ezean, eta uztailaren 5eko
11/1989 Foru Arauko 16. artikuluaren 3. atalean ezarritakoaren arabera, behin-betiko onartutzat
joko da akordio hau.

I.URIZAR (BALEIKE):
Lehenik eta behin esatea pozten garela gure eskaerak erantzunez azkeneko igerilekuko kurtsoen
prezioak ez igotzea erabaki duzuelako.ikusi nola noizean behin beste batzuei entzutea onuratsua den.
Beste prezioen gainean tamalez, ados ez gaudela esan behar daukagu batzordeburuak berak aitortu
zigun kontu hau azkeneko orduan eta presaka atera behar zela egutegia kuadratzeko eta horregatik ez
duela pasatu kirol batzordetik.
Ez digu aukerarik eman behar behar bezalako hausnarketa eta lanketa bat egiteko ikusi dezakegu
tendentzia behin eta berriro errepikatzen dela egutegia kuadratu behar da, SPRIrekin negoziazioak
ixilpean egiten dira, diputazioak eskatzen digu etab.
Beti dago aitzakiren bat gauzak hiritarrek merezi duten bezala ez egiteko fundamentuz, denboraz eta
datuak hausnartuz ez dakigu gardentasun falta eta gezurretan zareten edo kudeatzen ideiarik ez dezuten
40 urte botereari lotuta eta ematen du norabiderik gabe ari zaretela herritarren dirua xahutzen eta
erabakiak presaka eta landu gabe hartzen. Oraingoa datuak mahai gainera ekarri gabe izotz pistari prezio
bat jarri diozue euro bat umeentzat eta bi euro pertsona nagusientzat.
Ez dakigu ze irizpiderekin hartu duzuten erabaki hau behintzat kirol batzordetik ez da atera. Guk
fundamentu honekin ezin dugu horrelako erabaki bat onartu. Argi gelditzen dena da izotz pista izango
dugula hurrengo urtean garbi erakutsiz zenbat borondate duen udal gobernu honek erabaki hauek
denon artean hartzeko eta zer errespetu dion osoko bilkurari eta ondorioz Arrasateko herritarrei.
E.FERNANDEZ (EH-BILDU):
Arratsaldeon. Errepikatzen da baina bueno guri ere ez jaku gustetan gaiak dagokion batzordetik pasau
barik diktaminatzea kasu hontan hola izan da onartu egin dau batzordeburuak baina ez dotzagu
garrantzi gehixau eman behar pentsatzen jakulako diela tasa batzuk eguneraketa arruntak dienak eta ez
dauela inplikatzen besterik. Alde bozkatukou.
Izotz pistaren egokitasuna be zalantza handia daukagu baina hori beste toki baten eztabaidatzekoa dela
uste dut eta bueno bai gustauko jaten esatea ba gaur hainbeste partehartzeaz eta gardentasunaz hitz egin
dan pleno hontan bueno batzutan partehartzea eta gardentasuna bete behar dela edukiarekin eta kasu
hontan kiroletan bai egon dela azkenaldian aukera eta gune bat partehartzea ahalbideratu dan kirol
55

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0007

eredua definitzeko eta bueno pena eman dozta ba batzordeburuak luzatu zauela guk eskatuta kirol
ereduaren definitzeko momentua eta guk eta EAJk ezezik inorrek ez dauela ezebe proposatu.
Orduan, tasak, inbertsioak etorkizuneko gure kirolan arloko erabakiak pasetan die kirol eredua
definitzetik eta ez ez badu parte hartzen eta ez badu proposamenik egiten ba gero kexatzea edo esatea
igerilekuko tasa bat hona dan edo txarra dan ba bueno niri ez dut inora eruaten. Hori.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Eskerrik asko Eneko. Beste interbentziorik ez baldin badago.
Bozketara pasatuko gara.
Bertaratuak

20

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

17 EAJ-PNV (8), EH-BILDU (6) eta PSE-EE (3)
3 BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)

Beraz, onartzen da.
12.- HAINBAT LANPOSTUEN BALORAZIOAK FINKATZEA.
Udal Plenoak, aho batez, Enplegu eta Pertsonal Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta
akordio mailara jasotzen du:
Udalak 2003ko maiatzaren 20an onartutako araudian jasotako ‘balorazioak berriro ikusteko
prozedura’ri jarraituz, hainbat lanpostuen balorazioak aztertu edo berraztertu ditu Balorazio
Komiteak, 2016ko martxoaren 10ean, apirilaren 19an, maiatzaren 23an eta maiatzaren 26an egindako
bileretan.
Gaia aztertuta, eta dagozkion izapideak bete direnez, Enplegua eta Pertsonal batzordeak, hauxe
proposatzen du:
1/ Behean aipatzen diren lanpostuen balorazioak ezartzea, modu honetara:
 Orain arte baloratzeko daudenak:

Kod.

Lanpostua
Auto garbiguneko
ikuskatzailea
163 Agente de área de mto. vehículos
Kirold. Informazio/tramit.
Agentea
44 Agente Inform/tramit. polideportivo
173 Piszinetako soroslea

Destino Destino Espezifko
Plaza Sailkape osagarria osagarria osagarria
Berria
kopuru
n
(Puntuak (Maila) (Puntuak)
a
taldea
)
Egungoa
1

C2

1
2

C2
C2

350
450

15

655

17

630

BG (9)

Aldea

9

0

9

1

BG (8)
BG (7)
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170
53
175
24

Socorrista de las piscinas
Administraria - kirolak
Administrativo - deportes
Administraria – Kontratazioa
Administrativo - contratación
Administraria – dirubilketa
Administrativo - recaudación
Dirubilketako teknikaria
Técnico de recaudación

425

17

655

9,5

2,5

1

C1

525

19

650

BG (11)

11

0

1

C1

525

19

650

BG (11)

11

0

1

C1

525

19

650

BG (11)

11

0

1

A2

925

24

1000

BG (17)

19

2

Kasu hauetan, balorazio zaharraren eta berriaren arteko aldeak ordainduko dira Udalbatzarrak akordioa
hartzen duen egunetik aurrera.
 Aparteko berrikuspenak:
Landa teknikaria
146 Técnico de montes
Administraria –
Aktak/estatistika
5 Administrativo –Actas/estadística

1

A2

1

C1

725

22

805

525

19

675

14,5

16

1,5

11,5

0,5

11

Kasu hauetan, aldaketek atzera eragina izango dute balorazio komiteak lanpostuen monografia aztertu
zuen egunera artekoa. (2016.05.26)
2/ Lanpostuen Zerrendan jasotzea onartutako balorazioak.
13.-IRABAZI UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO MOZIOA, EMAKUMEEN
ETA NESKATOEN TRAFIKOTIK LIBRE UDALERRI BATEN ALDEKOA
ARRASATEKO UDALEKO OSOKO BILKURARI
Juan Luis Merino Sanabria jaunak, IRABAZI-ARRASATE udal taldeko bozeramailea Arrasateko
Udalean, Toki Erakundeetako Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren
Erregelamenduaren xedatutakoaren babesean, mozio bat aurkezten du onartu dadin, UDALERRI
BATEN ALDE EMAKUMEEN ETA NESKATOEN TRAFIKOTIK LIBRE.
ZIOEN AZALPENA
Prostituzioa da esplotazio modu bat, deuseztatu egin behar dena, eta ez da lanbide bat arautu behar
dena, izan ere, genero indarkeriako modu bat da, izugarria: “emakume prostituituek eta gizonek
jasan behar dute beste testuinguru batzuetan izango litzatekeena definizio onartu hau: sexu abusua
eta behin eta berriro bortxatzea. Diru kopuru bat ordaintzeak bihurtu dezake abusu hori
“enplegu”, zeinari eman nahi dioten “sexu lana” izena?
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Prostituzioa erregulatzeak legitimatzen ditu harreman patriarkalak: balio berekoa da onartzea
harreman asimetrikoen eredu bat gizonen eta emakumeen artean, sistema bat ezartzea eta
antolatzea emakumeak menperatzeko, eta deuseztatzea hainbat hamarkadetako lana emakumeen
berdintasunaren alde egindako borroka hobetzeko.
Hori legitimatzean bihurtzen da kontrol patriarkalaren euskarri eta emakumeen sexu euskarri,
efektu negatibo batekin, ez bakarrik prostituzioan dabiltzan emakume eta neskatoetan, emakumeen
multzoan, talde moduan, ere bai, izan ere, prostituzioak egiaztatzen eta sendotzen ditu emakumeen
definizio patriarkalak, zeinaren funtzioa izango litzatekeen gizonen sexu zerbitzuaren mende
egotea.
Prostituzioa arautzen badugu, merkatu ekonomian sartuta, esaten ari gara aukera bat dela
onargarria emakumeentzat eta, hortaz, onargarria bada, ez dago zertan mugitu zergatik erabakitzen
duten emakumeek prostituta izatea, ezta ere, zer baldintza sozial duten emakume horiek. Prozesu
horren bidez, indartu egiten da prostituzioaren normalizazioa, “behartsuendako aukera” moduan.
Biolentzia hori bihurtzen badugu lanbide, beste edozein bezala, emakumeentzat. Zelan hezi ahal
izango ditugu berdintasunerako gizarte batean, zeinetan neskatoek jakingo duten etorkizunean
prostituta izan daitezkeela, ikusita beste batzuk euren gorputzak erakusten erakusleihoetan,
Holandako auzo gorriaren estiloan, eta zeinetan mutilek jakingo duten erabili egin ditzaketela
sexuaz gozatzeko, baldin eta dirua badaukate horren truke ordaintzeko?
Prostituzioa arautzen duen gizarte batean sozializatzen ari gara neskato-mutikoak balio guztiz
desberdinduetan: mutikoak, haiek gizonak direnez, erosi ahal izango dute, ordaindu erabiltzeko,
emakumeen gorputza, arreta, denbora…eta neskatoak, haiek emakumeak direnez, gizonen
zerbitzura egon ahal izango dira. Agian ez neskatoak zuzenean, baina bai emakumeak, emakume
asko eta asko. Prostituzioa arautzen bada, gure herrietan berdintasunean heztea ezinezkoa izango
da.
Horregatik, bat gatoz eta defendatzen dugu argi eta garbi mugimendu abolizionistaren jarrera,
bilatzen baitu problemaren sustraira joatea, problema horrek giza eskubideei eragiten baitie.
Eskubideak, nahiz eta oinarrizkoak izan, eztabaidatik kanpo daudenak: pertsona guztiak ez izateko
bortxatuak ez erabiliak, ez dohainik ez ordain baten truke. Hortik dator fokua zuzentzea bezeroak
eskatzen dituzten pertsonei, prostituitzaleei. Izan ere, eskari barik ez dago eskaintzarik.
Sartuta gaude ez bakarrik borroka ekonomiko batean, baloreen borroka ideologiko batean ere bai,
borroka batean beste subjektibotasun eta beste kontzientzia sozial bat eraikitzeko. Benetan eraiki
gura badugu gizarte bat berdintasunean, neurriak hartu behar dira eskaria deuseztatzeko
prostituitzailea (bezeroa) eta proxeneta salatu, jarraitu eta zigortu behar dira: Suediak zigortu egiten
ditu gizonak, emakumeak edo haurrak erosten baditu sexu merkataritzako helburuez, eta kartzela
zigorrak dira 6 hilabete artekoak edo isuna delitua tipifikatzen baitu “biolentzia ordaindua”. Kasu
baten ere ez dago zuzenduta emakume prostituituen aurka, ez du zigortu gura, zeren prostituzioa
kontsideratzen da gizonen biolentziaren aspektu bat emakumeen, neskatoen eta mutikoen aurka.
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Prostituzioan dauden emakumeen eta gizonen destinoa aldatzeko, planteatu behar da sistema
ekonomiko bidezkoa eta iraunkorra, zeinak hartuko dituen berdintasunean sexu biak. Destinoa
aldatzeko, jazarri behar dira mafiak eta ez dira lagundu behar horiek jartzea lege permisiboekin.
Destinoa aldatzeko, eraldatu behar da gizonezko horien mentalitatea, ez bakarrik isunekin, gogoa
kentzeko, hezkuntza batekin ere bai, hedabideak behartuko dituena emakumearen sexu objektuko
irudia aldatzeko eta gizonak erantzukide egiteko sentiberatasunez eta bizitasunez. Destinoa
aldatzeko, emakumeen eskubidea ez dira izan behar bigarren mailakoak eta benetan izan behar dira
giza eskubideak.
Esaten dute prostituzioa beti egongo dela, hori diote. Egon dira ere gerrak, tortura, haur
esklabotasuna, milaka pertsona hilda goseak. Baina hori ez da legitimate seinalea, ez
baliotasunarena. Betebeharra dugu imajinatzeko mundu bat prostituziorik gabea, ikasi dugun bezala
mundu bat imajinatzen esklabotasun barik, apartheid barik, genero indarkeriarik barik, haur hilketa
barik, eta organo genital femeninoak moztu barik. Horrela bakarrik izan gaitezke koherenteak gure
berdintasun diskurtsoen artean, gizartean eta hezkuntzan, eta egiten eta sustatzen ditugun benetako
praktiken artean.
Horregatik, gure udalerria biziki inplikatu behar da, gaur inoiz baino gehiago, borroka egiten
gizonen eta emakumeen berdintasunaren alde, eta apustu egin behar dugu prostituzioa abolitzearen
alde, hasteko konpromisoa hartzen bat egiteko hiri libreen sarearekin, prostituziorako emakumeen,
neskatoen eta mutikoen trafikotik libre.
Azaldutako guztiarengatik, Arrasateko udaleko osoko bilkurari proposatzen diot akordio hauek
hartzeko:
AKORDIOAK
1. Gure udalak bat egiten du prostituziorako emakume, neskato-mutikoen trafikotik libre
izateko hirien sarearekin.
2. Gure udalak kanpaina bat diseinatuko du aldian behin herritarrak sentsibilizatu eta
sinestarazteko prostituzioa eta emakumeen genero indarkeria eta sexu esplotazioa berdinak
direla, agertu eta ikusteko eufemisnoz deritzon “bezeroa”, beti egon dena anonimatuan eta
justifikatua sozialki, legitimazioa kentzeko gizartean eta jendartean prostituitzaileei,
protagonistei, aktore erantzuleei eta konplize aktiboei, genero indarkeriako forma honetan.
3. Gure udalak exijituko dio gobernu zentralari eta gure autonomia erkidegoari legea benetan
aplikatzeko, jazartzeko emakumeen eta pertsonen trafikoa, eta klubetan eta burdeletan,
denok ezagutuak, libre antzean dabiltzan proxenetak ere bai.
4. Gure udalak ez du erraztuko inoiz ere prostituzioaren negozioan dabiltzan lokal edo klubak
irekitzea.
I.URIZAR (BALEIKE):
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Prostituzioak egun eragiten duen problematikak ugariak eta trinkoak dira gure gizartean ez da
konponketa zehatz eta erraz bat duen arazoa bizi garen gizartean kapitalismo patriarkal ereduaren
baitan hainbat dinamika eta jarrera matxista sustatzen eta mantentzen dira proposatutako
neurriekin bat gatoz horrenbestez mozioa ateratzearen alde bozkatuko dugu.
Prostituzioa gaur egun alegalitateko egoeran mantentzen da jarduera ematen den lekuak zabaltzea
ez dakigu zein puntu arte den eraginkorra mafien eta esklabuen erabilpenaren aurka benetan
beharrezkoa dena atzetik borondate politiko irmoa izatea eta eskumena duten autoritate eta indar
polizialei bere kabuz ekitera behartzea da zaintza zorrotz bat eramanez susmorik dagoenean baita
ere nabarmendu nahi dugu lokalak ixtea edo lizentziarik ez ematea ez duela arazoa benetan
konpontzen. Eta ez du herramintarik trafikoaren biktimetan jartzen esklabu izateko jarraituko
dutenak bizitza duin bat garatzeko aukera izan gabe.
Laguntza eta gizarteratze neurriak eskuratu behar zaizkie pertsona hauek bizi baldintzak kasu
gehienetan oso prekarioak izaten baitira eta asko mehatxutan bizi direlako baita gogoratzea bihar
kontzentrazioa izango dela mundu martxan konbokatuta arratsaldeko zazpiretan biolentzia
arrasaten izan den biolentzia matxistaren aurka.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Gu bakarrik esan noski gure alderdiak babesa emango diola mozio honi eta baita Igorrek esan duen
harira baita ere gaitzetsi gure talde aldetik batzordea guztiok egin dugu guztiok batera astebukaera
honetan arrasaten izan dugun sexu eraso horren aurka eta baita biharko kontzentraziora gonbidatu
jendea eta bide batez Iruñan orain San Ferminetan daudela baita han egon diran 10 kasutik gorako
sexu eraso hauek gaitzetsi.
I.ARTOLA (EH-BILDU):
Hasteko eta behin argi utzi Arrasateko Eh-Bilduk ez dau gura inor sexualki esplotatua izan dadila
ez herrian ez beste inon noski eta libre antzean dabiltzan proxeneten jarduera jazartzeko neurri
politiko eta legalen alde egingo dauela beti. Eta horrenbestez ez daukagu eragozpenik Arrasateko
udalak prostituziorako emakume eta neska mutikoen trafikotik libre izateko hirien sarearekin bat
egin dezan mozio honen bitartez adosteko eskatzen zaigun.
Hala eta guztiz ere, akordio horretara iristeko azaltzen zaizkigun zioek ezin ditugu gure egin bere
horretan prostituzioaz egiten duen irakurketagatik erabat sinplista iruditzen zaiguna ze prostituzioa
ematen den esplotazioaz bukatzeko proposatzen duen atera bideagatik, hau da, abolizioa.
Mugimendu feministetan amaierarik ez daukan eztabaida bat da prostituzioa legeztatu hala
debekatu egin behar den eta gu gaur ez gara ez jaku iruditzen udalbatza hau edo gaurko pleno hau
denik gai hau sakontzeko tokia eta hortaz ez gara argudio luzeetan eta dialektikan hasiko. Azkenean
Juan Luiseri honen inguruko iritzia eman notzan sakon aurreko astean.
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Azken batean iruditzen jaku mozioa hau aurkezteko helburua Arrasaten modu alegal edo ilegal
baten ez dakit ondo zabalik dagoen lokal baten inguruko debatea irekitzea bazan gai horri heldu
beharko jakola buru belarri eta ez inora eramango ez gaituzten bide zidorretan galtzen hasi.
Hortaz, eduki ziur Eh-Bilduk gogor baina gogorrago egingo dauela lokal horretan zein herriko
beste edozeinetan pertsonen trafiko eta esplotazio sexuala saihesteko baina nekez praktikan
pertsonen borondatea, askatasuna eta eskubideak kolokan jartzen dituen diskurtso baten babesean.
Galdera pare batekin erraz ulertuko duzue zertaz ari naizen. Nortzuk aterako lirateke galtzen?
Nortzuk jasango lituzkete ondorioak prostituzioa debekatuko balitz? Ez litzake egokiagoa are
berdintasuna alde lan egiteko prostituzioan dihardutenen lan baldintzak hobetzeko neurriak
adostera jarriko bagina.
Eta bueno hori galdetuta gu asbtenitu egingo gara.
O.GARCIA (PSE-EE):
Guri gustatuko litzaiguke hoin Itxarok esan dauena egi handi bat dala, egi handi bat dela. Egin
dituen galderak oso aproposak gure aldetik argi dago prostituzioaren aurka egingo dugula borroka
behin eta berriro baina ez daukagu hain argi egin duzuen zuen taldetik egin duzuen irakurmen hori.
Ez daukagu batere argi. Hala ere, nolatan nahiko argi ikusten dugu proxenetismoaren kontra joan
behar garela eta ez daukagula ezer ez mozioaren aurka bakarrik egin duzuen irakurketa zuk esan
duzuen bezala sinplista eta dagokion debatea oso sakona izan da ba gu ere bai abstenitu egingo
gara.
J.L MERINO (IRABAZI):
A la pregunta de que harían estas mujeres
I.ARTOLA (EH-BILDU):
Bi galdera dira batetik zure ustez zer irtengo litzatekeen debekatuko balitz
J.L MERINO (IRABAZI):
Las propias mujeres.
I.ARTOLA (EH-BILDU):
Prostitutak argi dago.
J.L MERINO (IRABAZI):
Si tuvieran otra alternativa que no tuvieran que prostituirse sufrirían?
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I.ARTOLA (EH-BILDU):
Jakina dauela, munduan mila lanbide daude prostituzioaz aparte Juan Luis. Ez da bakarrik sinplista,
ez gara debate sinplista batean sartuko. Ze da inkluso lehengo egunean esan notzun da
proteccionista eta matxista usaina dauka diskurtso honek. Eta hobeto utziko dugu nahi baduzu
trago bat hartzera joango gara horretaz hitz egiteko.
J.L MERINO (IRABAZI):
Vale. El otro día hablamos te lo dije también igual la exposición de motivos puede gustar más
puede gustar menos hay ese eterno debate de abolición y legalización. Sera un eterno debate que
está en todas las fuerzas políticas y feministas y si dejamos aparte esa exposición de motivos y nos
centramos solo en lo que son los acuerdos que se plantean que son 4 yo creo que no sé qué
problema tendrías en votar a favor.
I.ARTOLA (EH-BILDU):
Problema batere baina ezin dugu holako diskurtso batek babesten dauen eskaera bat babestu guk
ezin dugu honekin egin eta esan dotzut eta honen atzean dagoen arazoa planteatu nahi dan arazoa
bada Osanaren egoera has gaitezen osanaren inguruan hitz egiten eta uste dut hirigintzatik gai hori
lantzen badabitzela eta igual bide batez hirigintzako arduradunek azalpenen bat emateko aukera
badaukie eskertuko nuke bere aldetik hori bada gaia goazen horretara baina ez gaitezen diskurtso
guztiz eztabaidagarri eta nire ustez antzuetan sartu.
Interpelatuta hirigintza igual eskatuko geunke egoera zertan dagoen.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Itxarorekin bat eginda eta arazoa Arrasatera ekarrita guztiz onuragarria ikusten dut hirigintzako
batzordeburuak pixkat esplikatzea zelan dagoen asuntua.
I.ARRUPE (EAJ-PNV):
Arratsaldeon guztioi. Bueno ni hirigintza batzordeburu moduan ez naiz sartuko prostituzioaren
gainean inolako reflexiorik eta egiten baina bai nik uste dut bai jarri duzula behatza jsuto zaurian
dala langile hauen baldintzak bermatzea gutxienez ezta? Arrasaten badago lokal bat eta esan duzu
ez dakizula alegala edo ilegala da guztiz ilegala ze berak lokal horri eman jakun lizentzia izan zen
taberna, kafeterixa bat irekitzeko eta aurkeztu zauen proiektuarako izan zan onartu jakon proiektu
hori aurreko legealdi bukaeran proiektu hori exekutatu zauen baina proiektuko azken
dokumentazioa aurkeztu zauenean ba planoetan agertzen ziren hiru zulo eta zienak hasierako
proiektu baten eta ez zuekienak inolako lizentziarik zulo horrek egiteko bueno eurak biltegi deitu
zioten eufemenistikoki baina die hiru zulo leiho barik ez inolako baldintza barik.
Orduan galdetu jakien zuek biltegi honek zertarako behar duzue biltegi horretan zer gorde behar
duzue? Produktu inflamableak badira, ba orduan suteen aurkako instalakuntzak eta daukatzuenak
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ez dira nahikoak ez dituzue baldintzak betetzen hori hiru biltegi edukitzeko ez dabie ezer erantzun
berriro eskatu jakien informazio gehiaxau ez dabie erantzun. Bai udalera heldu da hileak pasau hala
irekita zauela eta han jarduera bat garatzen zabilen notizia.
Orduan udaltzainak hasi dira ikusketak egiten eta haber egixa dan han jarduerarik dagoen edo ez.
Ze nik ez dut ezagutzen hara sartzen dan inor galdetzeko nik ez dakit udal honek ez daki han
barruan zer jarduera dabiltzen garatzen. Ze inork ez dut esan ez han egon naz eta ikusi dut zertan
dabitzen, inork ez dut esan.
Orduan udaltzainak bai ibili da ikusketak egiten eta konfirmatu dozku baietz han gauetan jarduera
bat dauela ez daukanak inolako jarduera baimen barik ze ezin izan jaku eman ez dauelako
dokumentazio gehigarri hori aurkeztu udal honetan eta ia konfirmatu egon danean jarduera ilegala
dabiltzala garatzen ez da alegala ilegala da zergatik ez dauka Coca Colak banatzeko be baimenik.
Ia agindu jako ixteko agindu jakon ixteko hasiera batean ez zebien egin kasurik baina bai ostiral
gaua izan zen ireki zaben azkeneko gaua, larunbatean itxita egon zan, igandean itxita egon zan eta
atzo itxita egon zan. Orduan momentu honetan ikusi dugu aurrerantzean aurkezten diren edo ze
pauso hartzen dabien baina momentu honetan nik esan neike itxita dauela. Bueno ez dakit
erantzun dotzuten
I.ARTOLA (EH-BILDU):
Oso ondo gainera. Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Juan Luis azkeneko interbentzioa eta bozketa egingo dugu.
J.L MERINO (IRABAZI):
Por ultimo decir que la red de ayuntamientos libres de trata por nombrar algunos el ayuntamiento de
Conil de la frontera, moción aprobada el 26 de mayo por unanimidad con el grupo Izquierda Unida,
Partido Popular, Partido Andalucista y PSOE. Algunas otras el ayuntamiento de San Lucar de la
Barrameda a favor Izquierda Unida, PSOE y Podemos y abstención de PP y Ciudadanos y así hasta 40
ciudades y pueblos esta Murcia, Blanes en Cataluña
Bozketara pasatuko gara.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Orduan bozketara pasatuko gara.
Bertaratuak

20

Aldeko botoak:

11 EAJ-PNV (8), BALEIKE (2) eta IRABAZI (1)
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Kontrako botoak:
Abstentzioak:

9 EH-BILDU (6) eta PSE-EE (3)

Beraz mozioa onartua geratu da.

14.- ALKATETZAKO EBAZPENEN BERRI HARTZEA
Alkatetzen ebazpenen berri ematen da.
15.- GALDE-ESKEAK.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Galde eskaerak daude? Urki.
U.LARREA (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. Motzean joango da danok gaz desiatzen joateko. Lehen euskara dela eta ez dela
aipatu da aipatu izan dugu Eh Bildutik kezka bat daukagu, intriga bat Joxefe euskarako teknika
buruaren lanpostua dela eta jubilatzen danez urrian eta maiatzak 31rako batzorderako txosten bat
aurkeztu behar zauen atzera bota zan gai zerrendatik, eta erantzuna izan zan lantzen duzuenean
erantzun bat jasoko dala.
Ekainak 14ean eskatu genuen hemen Evak eta bixok eskatu gauen txostena, erantzuna berdina izan
zan landu gabe dagoela eta uztailak 5ean erantzun berdina izanda. Orduan nik uste dut denbora
pasauaz doie, pasau da behin urriak 12 gero eta gertuago dago. Orduan haber galdera da hori zer
gertatuko dan lanpostu horreaz?
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Denbora pasau da ez dugulako nahi gaizki egin ez? Lehengo astean esate baterako bilera eskatu
zozkuen bilduta egon ginen gure euskaltegiko zuzendariarekin Elenarekin eta bueno euskararen gaia
lantzen dabilen jende asko enteratu da Joxefe erretiratuko dela eta esan beharra daukat
planteamendu desberdinak etorri zaizkigula leku desberdinetatik.
Esate baterako, euskaltegiko zuzendariak egin digu planteamendu bat eta esan digu Joxefe jubilatzen
da, ez dakit ze intentzioa daukazuen postu honekin baina guk euskaltegitik beste planteamendu bat
jartzen dugu mahai gainean ze pentsatzen dugu orain dela momento egokia eta jarri du
planteamendu bat eta hori aztertu egingo dugu.
Beste alde batetik, lehengo astean ere izan zan ba AED Arrasate Euskaldun Dezaguneko Eñaut
Muxika hemen ere gurekin eta berak ere beste planteamendu bat helarazi zigun prestatasuna azalduz
baita ere ea zer egingo dan lanpostu horrekin, ea beste persona bat hartzeko aurreikusten dan edo
bestela berak ere beste planteamendu bat jarri zuen mahai gainean ez?
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Orduan zer egiten ari gara planteamendu desberdinak bueno ba begiratzen eta hausnarketa ondo
nahi dugu egin, ez dugu nahi erabaki prezipitatu bat hartu holako garrantzitsua dan arlo batean.
Orduan bai Elenaren planteamendua nahi dugu ikusi, bai Eñauten planteamendua ere berarekin
agian nahi dugu ere ikusi, baita era joxefek egin duen txostena berarekin ikusi eta bueno gauzak
argiago ditugunean gure planteamendua eraman dugu batzordera baina hori da momentuan
daukagun panorama.
Hala ere bestela etorri egunen baten edo batzordean egia da planteatu duzuela baina egia da
azkeneko asteko notiziak izan direla aurreko astekoak baina batzordean planteamendua
aurreratuagoa dagoenean berri emango zaizue.
Beste galde eskaerarik badago, Ander?
A.GARAY (EAJ-PNV):
Gabon ia. Motz-motz azkeneko plenoan ekaineko plenoan Urizar jaunak planteatu zauen gauza bat
eta geratu ginen erantzungo gauela niri afektatzen zozten bereziki zan batzordeen maiztasuna eta
bueno esan gauen pixkat konparatuko gauela aurreko urteetan zenbat batzorde ziren eta zenbat
zazen nik datuakin nator. Hartu dut irailetik uztailerako urteak más o menos holan izaten diez
guztira egongo diez ze bi batzorde gehiago geratzen diez aste hontakoa eta hurrengo astekoa 20
batzorde kirola, gazteria, berdintasuna eta hezkuntzakoa. Kiroletako gaiak egon dira, zazpitan
gazteriakoak, bederatzitan berdintasunekoak eta hamaikatan hezkuntzakoak horrek konparatuta
aurreko urteekin maiztasuna areagotu da aurreko urteko datuak emango ditut besteak ez ematearren.
Kirola 8tik 12ra pasatu gara, gazteria 6tik 7ra, berdintasuna 5 batzordetatik 9 batzordetara eta
hezkuntza 8 batzordeetatik 11 batzordeetara. Nik esan nauen ez daukat arazorik batzorde gehiago
egiteko baina kontenidoarekin batzordeak. Batzordeetara etortzen zaretenean eskertuko nauen
jarrera aktibo bat edukitzea Enekok esan dauen moduan, guztiz ados nago planteamendua dago
kiroletan, orain dela hilabete erditik ondion Evaren erantzuna ez dut jaso, gutxienez hitzez Juan
Luisek esan dozta zerbait aportatuko dauela be bai eskertzen dut eta orduan, nik ez daukat inongo
arazorik maiztasuna gehitzeko uste dut azkeneko bi hilabeteetan zuen eskaera eta gero bai zuena bai
Enekorena ahalegindu naiz behintzat batzordearen maiztasuna gehitzeko eta esatea bakarrik
batzordeez gain, nire korreoa, telefonoa eta ofizinako atea zabalik dagoela eta edozein momentutan
etorri zekiela edozein gaietaz hitz egiteko

M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste galde eskaerarik?
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
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Harritzen nauena zergatik egiten du konparaketa aurreko legislaturan, alderdi bakoitzak egiten du
bere planteamendua eta guk egiten genuen banan-banan, zuek daukazue elkarturik. Benetan zuk
konparatu zure urteekin zure legislaturarekin baina ez konparatu besteekin ez dauka zer ikusirik.
Planteamendua guztiz desberdina dira osea alderdi bakoitzak planteatzen du bera nahi duen moduan
funtzionamendua, kudeaketa zuek egon zinen aurreko legislaturan eta ez zan inongo kexarik
horretarako
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Aurreko plenoan nik esan nebalako konparatu egingo ginuala.
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Ez zait iruditzen konparatzea
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno guk ezarri dugu konparazioa.
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Funtzionamendu bakoitzak erabakitzen du. Kudeaketa be bai. Nik konparatzea.
M. UBARRETXENA (Lehendakaria):
Galde eskaera gehiago daz?
Bueno ez baldin badaz gaurko plenoari amaiera emango diogu.

Eta beste gairik ez dagoenez, Udal Plenoburuak, arratsaldeko 21:15tan, amaiera ematen dio
bilkurari. Eta nik Idazkariak hori guztia ziurtatzen dut akta hau jasoz.

Arrasaten, 2016ko uztailaren 12a

IDAZKARIA

LEHENDAKARIA
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Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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