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UDAL PLENOA
Bilkura arrunta

BILKURA DATUAK
EGUNA:

TOKIA

2016/10/04

Udaletxea

HASIERA ETA BUKAERA ORDUA

18:00 - 18:40
BILDUTAKOAK:
Lehendakaria:

María Ubarretxena Cid (EAJ-PNV)

Zinegotziak:

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

Idazkaria:

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

Beste funtzionario
batzuk:

Iñaki Balzategi Garai, Kontuhartzailea.

BILDU EZ DIREN
UDALKIDEAK:

Anabel Legaz Canflanca (PSE-EE). Botoa delegatu dio Oscar García
Horrillo PSE-EE udal taldeko bozeramaileari 2016ko irailaren 6ean
entregatutako idatziaren bidez (2/2016 Legearen 25.6 artikuluaren
baitan)
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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.
Bueno hasiera eman aurretik Euskadiko tokiko erakundeen lege berriak ematen du aukera amatasun
bajan dagoen pertsonari botoa delegatzeko aukera eta kasu honetan Ana Legaz amatasun bajan zelan
dauen berak aurkeztu zauen dokumentazio guztia udaletxean eta botoa delegau zauen Oskarren
eskuetan, beraz gaurko plenoan Oskarrek edukiko luke bere botoa gehi Anaren botoa. Eta aklarazio
hau esanda hasiera emango diogu plenoari.

1.- AURREKO BILKURAKO AKTA IRAKURRI ETA ONARTZEA.
2016eko irailaren 13ko bilkurako akta, aho batez, onartzen da.
2.- ARRASATEKO HIRI ANTOLAMENDUAREN EGITAMU OROKORRAREN
ONARPENAREN AURKA “VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.” ENPRESAK JARRITAKO
437/2016 ZK.KO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ERREKURTSOAN AGERTZEKO
PROPOSAMENA. (2016HJKA0003)
Udal Plenoak, aho batez, Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko Batzordearen ondoko
diktamena onetsi eta akordio mailara jasotzen du:
Ikusita 437/2016 prozedura arrunt zenbakidun administrazioarekiko helegitea jarri duela
“VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.” enpresak EAEko AUZITEGI NAGUSIAREN
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN SALAren aurrean, Arrasateko Hiri Antolamenduaren
Egitamu Orokorraren onarpenaren aurka.
IKUSIZ hauek guztiak:
 Udalbatza honek obligazioa duela behar diren legezko egintzak erabiltzeko, bere
ondasunen eta eskubideen defentsan.
KONTUAN IZANIK hauek guztiak:
 Administrazio Auzigaietako Jurisdikzioa arautzen duen 29/1998 Legearen 50.1 artikuluan
xedatutakoari jarraituz, errekurtso horri buruzko administrazio dosierra bidaltzeko egin
zuen erreklamazioak, HOGEI EGUNeko epean, Donostiako Administrazio
Auzigaietako Epaitegiak egindakoa, formaz epatzeko balio diola Udalari.
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 Arrasateko Udalak ez duela ezagutzen administrazio auzigaietako beste errekurtsorik
administrazio egintza honekin lotutakoa.
 Auzi jartzailea eta auzitara eramandako Administrazioaz gain, administrazio dosier
honetan ez dela jasotzen beste interesdunik tartejarritako egintza mantendu dadin.
 Toki Araubidearen Oinarri-Arauak arautzen dituen 7/85 Legearen 22.2.j) artikuluan
aurreikusitakoa.
Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasuneko batzordeak Udalbatzarrari honako akordioa
hartzea proposatu dio:
LEHENA: EAEko AUZITEGI NAGUSIAREN ADMINISTRAZIOAREKIKO
AUZIEN SALAn “VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.” enpresak jarri duen 437/2016 zk.dun
administrazioarekiko auzi errekurtsoan agertzea; horren ondorioz, administrazio dosierra bidaltzea
auzitegiari.
BIGARRENA: Adieraztea Epaitegiari Arrasateko Udalak ez duela ezagutzen egintza
honekin lotutako administrazio auzigaietako beste errekurtsorik.
HIRUGARRENA: Juan Landa Mendibe, Luis Urkiza Ugarte eta Eneko Anzuola Mtz. de
Antoñana “EKAIN” lege aholkularitzako abokatuen esku uztea Udal honen interesen defentsa, PA
437/2016 zk.ko administrazio auzigaietako errekurtsoan.
Eta ordezkaritza prokuradore hauei: Mª Luisa Linares Farias andreari, Donostiakoa, Alberto
Arenaza Artabe jaunari, Bilbokoa eta Enrique de Antonio Viscor jaunari, Madrilekoa.
3.- 2017 URTERAKO
PROPOSAMENA.

ORDENANTZA

FISKALAK

ONTZAT

EMATEKO

Indarrean dagoen legeriak ezarritakoaren babesean, eta indarrean dauden ordenantza fiskalak
aztertuta, proposatzen zaio udaleko osoko bilkurari akordio hau hartzea:
I- Behin-behinekoz onartzea espedientea 2017rako ordenantza fiskalak aldatzeko,
zeinaren ezaugarri orokorrak diren:
ZERGAK
- Gehitzea JEZren udal koefizientea, 2,193tik 2,2ra. (Igoera %0,32)
- Gehitzea ibilgailuen gaineko zergaren kuotak %2a eta parekatu kamioien koefizientea 14-16
arteko turismoen koefizienteaz, hau da, koefizientea 2,5714.
- Igotzea hirilurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren zerga-tasa % 2a, zerga tasa %
6,62etik % 6,7524ra pasatuko da.
- Ezarri OHZ (IBI)eta EOIZn (ICIO) hobari berriak.
TASA ETA PREZIO PUBLIKOAK
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-

Igotzea Ur Zerbitzu tasa %1
Ez igotzea zabor bilketa zerbitzuko tasa eta aldatzea konpostaren hobaria.
Gehitzea orokorrean % 2 gainontzeko tasa eta prezio publikoak.

Zehazki hona hemen aldaketak:
OHG.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
Ezartzea hobari bat, zergaren kuota osoaren % 15ekoa, babes publikoko etxebizitzei,
baita ere, garajeei eta trastelekuei, horiei lotuta doazenean.
– Babes ofizialeko etxebizitzak, erregimen orokorrekoak.
– Babes ofizialeko etxebizitzak, erregimen berezikoak, edo etxebizitza sozialak.
– Babes ofizialeko etxebizitzak, autonomia erkidegoko erregimen tasatukoak.
– Udaleko etxebizitza tasatuak, erregimen orokorrekoak.
– Udaleko etxebizitza tasatuak, erregimen berezikoak.
JEZ.- JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
Onartzea 2,2ko udal koefizientea.
IJZ.- IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
Gehitzea % 2 zerga tasa turismo, autobus, traktore, atoi, eta motor eta motozikletentzat, eta parekatu
kamioien koefizientea 14-16 arteko turismoen koefizientera, hau da, koefizientea 2,5714.
Koefizienteak eta zenbatekoak honela geratuko dira:
KOEF.
TURISMOAK
9 HPtik behera

€

2,4643

45,32

2,4643

90,64

2,4643

151,06

14-15,99 HP

2,5714

220,68

16-19,99 HP

2,5714

283,73

2,5714

346,78

9-11,99 HP
12-13,99 HP

20 HPtik gora
AUTOBUSAK
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21 jarlekutik behera

2,4643

205,28

21-50 jarleku

2,4643

292,36

50 jarlekutik gora

2,4643

365,46

2,5714

108,72

2,5714

214,20

2,5714

305,07

2,5714

381,34

2,4643
2,4643
2,4643

43,54
68,43
205,28

2,4643
2,4643
2,4643

43,54
68,43
205,28

2,4643
2,4643
2,4643
2,4643
2,6795
2,6795

11,11
11,11
19,02
38,07
82,80
165,57

KAMIOIAK
Karga erabilgarriko 1.000 kg-tik behera.
1.000 – 2.999 kg artean
2.999 – 9.999 kg artean
Más de 9.999 kg.
TRAKTOREAK

16 HPtik behera
16 HPtik 25 HPra
25 HPtik gora
ATOIAK ETA ERDIATOIAK

Karga erabilgarria 750 eta 1.000 kg artean
1.000 – 2.999 kg artean
Más de 2999 Kg
BESTE IBILGAILU BATZUK

Motor-bizikletak
Motorrak 125 cc arte
125-250 cc artean
250-500 cc artean
500-1.000 cc artean
1000 cc-tik gora

HIRI LURREN BALIO GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA
Gehitzea zerga tasa, % 6,62tik % 6,7524ra (gehitzea % 2)

EIOZ.- ERAIKUNTZEN, INSTALAZIOEN ETA OBREN GAINEKO ZERGA
1.- Onartzea hiru aldaketa berri, 15/89 Foru Arauak, eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko
zergari buruzkoa, 5. a) artikuluan xedatutakoaren babesean:
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1.- Kuotaren hobaria % 95ean, eraikuntza, instalazio eta obretarako, birgaikuntza edo
egokitzea denean (eraikuntza berria ez denean), Euskal Autonomia Erkidegoak egina bada
hezkuntzako eraikinetan.
2.- Kuotaren hobaria % 95ean, eraikuntza, instalazio eta obretarako, birgaikuntza edo
egokitzea denean (eraikuntza berria ez denean), Deba Bailarako Industrialdeak egina bada.
3.- Kuotaren hobaria % 95ean, obrak egiteko alde zaharreko eta haren errebaletako
merkataritza lokaletako fatxadetan, zeinetan plan bereziak eskatzen dituzten obrak horiei
egokitzeko.
2.- Indargabetzea 10. hobaria, zeinak hau zioen:
Etxebizitza eraikinak osorik gaitzeko esku-hartzeak sustatze aldera, ezartzea hobari bat %
80koa, halako obra integralak egiteko, osotasunean, betiere gaitu bada eraikin osoa.
Hala joko dira, behintzat, bermatzen badute eraikinaren energia eraginkortasuna igotzen dela
“C” maila batera eta, aldi berean, konpontzen badituzte irisgarritasun problemak.
Hobari hau ezingo da pilatu aurreko beste edozein hobarirekin.

UDAL TASAK
A EPIGRAFEA: Hirigintza lizentziak ematearen jarduera.
Obra lizentzia:
.Kostua <10.000 € ........................................................................................
62,40 €
Kostua 10.000 - 40.000 € tartean ..................................................................... 122,60 €
.Kostua 40.000 - 120.000 € tartean .................................................................. 425,30 €
.Kostua 120.000 - 250.000€ € tartean ................................................................ 829,40 €
.Kostua 250.000 - 500.000 € tartean ............................................................... 1.382,20 €
.Kostua 500.000 €-tik gora. .............................................................................. 2.722,90 €
Lizentzia partzelak banandu eta bateratzeko:
. Hiri lurretan eta lur hiritargarrietan, lizentzia bakoitzeko ........................... 276,50 €
. Landa lurretan, lizentzia bakoitzeko ................................................................ 82,90 €
Lehenengoz erabili eta okupatzeko lizentzia.
.Etxebizitza edo merkataritza lokala
Lehen 20 lokalak (bakoitza) .......................................................................
siguientes (cada uno) ..................................................................................
.Lokala edo garajea edo trastelekua ........................................................................
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.Familia bateko eraikinak .........................................................................................
.Familia biko eraikinak .............................................................................................
.Industria< 500 m2 ..................................................................................................
.Industria< 500 m2 ..................................................................................................

221,10 €
332,00 €
380,20 €
753,30 €

B EPIGRAFEA: Lizentziak ematea establezimenduak irekitzeko edo kontroleko
administrazio jarduerak egiteko, baldin eta lizentzia eskakizunaren ordez aurkezten bada
adierazpen erantzulea edo aldez aurreko komunikazioa.
a) Lizentzia emateagatik, irekitzeko, kontroleko jarduera administratiboak egiteko, edo lizentzia
ematea jarduera hasteko.
•
Tasa orokorra
KATEGORIA

€

Merkataritza (1)
Zerbitzuak (2)
Ostalaritza (3)
Industria (4)
Nekazaritza/Abeltzaintz
a

524,50 €
744,30 €
922,80 €
1.230,00 €
262,20 €

Lehengo tarifak zuzendu egingo dira, lokalaren azaleraren arabera, zeinaren lizentzia eskatzen
den:
. Merkataritzan, zerbitzuetan eta ostalaritzan:
Azalera bada 100 eta 500 m2 artean, gehitzea % 100.
Azalerak badu 500 m2 baino gehiago, gehitzea % 200.
. Industrian:
Azalera bada 500 m2 baino handiagoa, gehitzean % 100.
Azalerak badu 3.000 m2 baino gehiago, gehitzea % 200.
c) Titular aldaketa, ez bada aldatzen jarduera:
Tasa orokorrari buruz, ordaintzekoa dena ................................................................... % 40
Onartzea titulartasun aldaketak daudenean, tasa kalkulatzeko EZ dela aplikatuko gehitzea, lokalaren
azalerari dagokiona, a) atalak aipatzen duena, eta honela geratuko da:

C EPIGRAFEA: Beste lizentzia edo baimen batzuk ematea
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1- Taxilari aritzeko:
Udal lizentzia ............................................................................................. 1.415,80 €
Lizentzia erabili eta ustiatzearren, urtean ..............................................
28,40 €
Lizentzia transmisioaren baimena ematea ............................................................... 1.869,50 €
Lizentzia ematea kontzesio baimenduaren ibilgailua aldatzeko. ...........................
28,40 €
2- Edukitzea arriskutsuak izan daitezkeen animaliak
Onartzea % 100 gehitzea lizentzia ematearen tasa jabeari, eta beste biei
gehitze orokorra, eta geratu da honela:
- Lizentzia emate bakoitza, jabeari edo interesdunari ..................................... 120,00 €
- Arriskutsua izan daitekeen animalia erregistratzea, animalia bakoitzeko 61,10 €
- Bikoiztea arriskutsua izan daitekeen animaliaren agiria ............................... 10,40 €
3- Zerbitzua ematearen tasa, aire konprimatuko arma txartela erregulatzeko.. . 20,40 €
D EPIGRAFEA: Dokumentuak egiteko zerbitzua.
Hirigintza informazioak
1. TALDEA. Oinarrizko informazioa ................................................................................................. 12,00 €
II. TALDEA. Informazio orokorra (Plan Orokor, PERI, plan partzial, eta abarri buruz) ........ 30,00 €
III. TALDEA. Informazio espezifikoa (araudi, ordenantza, plan partzial edo bereziei buruz)
..................................................................................................................................................................... 120,30 €
IV. TALDEA. Informazioa proposamen espezifikoen bideragarritasunari buruz (egin beharko
da dagokion bisita) ................................................................................................................................... 240,40 €
V. TALDEA. Informazioa oinarrizko proiektuen eta aurreproiektuen bideragarritasunari buruz 600,00 €
VI. TALDEA. Aldez aurreko txostena zirkua eta antzeko ikuskizunak jartzeko ........................... 84,30 €
IGOKA espedientea izapidetzea .............................................................................................................. 331,90 €
Agiriak konpultsatzea
Udalaren espedienteetarako ................................................................................................................. 0,00 €
Gainerakoak, bakoitzak (salbuetsita 5 edo gutxiago) ...................................................................... 0,50 €
•Udaltzaingoaren txosten teknikoa egitea, trafiko istripuetako espedienteetan ................................... 52,00 €

Onartzea kontzeptu berri bat, honela
Eraikinen ikuskatze teknikoaren agiria (EIT) izapidetzea ..................................................... 180,00 €

E EPIGRAFEA: Udal hilerriaren zerbitzua
1)

PANTEOIAK :

4 hilobiko panteoia, titular bakarrekoa, erabilera iraunkorreko kontzesioa:
Dirutan ............................................................................................................... 10.612,10 €
UDAL PLENOA 2016/10/04

Idazkaritza

Esp.-kodea: 2016SAPL0010

Epeetan (6 hilabete) .......................................................................................... 10.768,10 €
Epeetan (3 urte)................................................................................................. 11.709,70 €
Urteko mantentzea ............................................................................................ 60,60 €
Hilobiratze eskubideak .................................................................................... 102,60 €
2)

NITXOAK

4 hilobiko panteoia, titular bakar gabekoa:
Erabilera lagapena, 10 urtekoa, nitxoko ............................................................ 402,30 €
Harlosa, nitxoko ................................................................................................. 112,30 €
Mantzen lana, 10 urtekoa, nitxoko ..................................................................... 140,50 €
Hilobiratze eskubideak, nitxoko, Arrasaten erroldatuta ................................ 102,60 €
HILOBIRATZEA GUZTIRA, Arrasaten erroldatua ...................................... 757,70 €
Hilobiratze eskubideak, nitxoko, Arrasaten erroldatu gabe ........................... 151,80 €
HILOBIRATZEA GUZTIRA, Arrasaten erroldatu gabe ............................... 806,90 €
3)

HEZURTEGIAK

a) 10 urteko lagapena .......................................................................................... 121,20 €
Eskubideak hezurtegira eramateagatik ........................................................... 55,10 €
Ontzia................................................................................................................. 11,00 €
Ontzi berezia ..................................................................................................... 33,70 €
GUZTIRA: Ontzi barik .................................................................. 176,30 €
Ontziaz ....................................................................... 187,30 €
Ontzi bereziaz ............................................................ 210,00 €
Erabilera lagatzea 99 urterako .......................................................................... 1.090,70 €
Eskubideak hezurtegira eramateagatik ........................................................... 55,10 €
Ontzia ............................................................................................................... 11,00 €
Ontzi berezia ..................................................................................................... 33,70 €
GUZTIRA: Ontzi barik ................................................................ 1.145,80 €
Ontziaz ..................................................................... 1.156,80 €
Ontzi bereziaz ........................................................... 1.179,50 €
4)

ERRAUSKETA ZERBITZUA

Erraustea, Arrasaten erroldaturik dagoenak ...................................................
Erraustea, Arrasaten erroldaturik ez badago ..................................................
Gorpuzkiak erraustea, San Kristobalgo nitxotik datozenak .....................
Gorpuzkiak erraustea (San Kristobalgo nitxotik ez eramanak) .................
Ontzia ......................................................................................
Ontzi berezia...........................................................................
5)

332,90 €
391,20 €
139,40 €
123,40 €
11,00 €
33,70 €

BORONDATEZ HOBITIK ATERATZEA

Hezurtegitik ....................................................................................................... 55,10 €
Panteoitik ........................................................................................................... 102,60 €
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San Kristobalgo nitxotik .................................................................................. 182,20 €
Auzoetako hilerrietatik ..................................................................................... 182,20 €
Gorpuzkien kutxa ............................................................................................. 39,40 €
6)

HILETA ESKUBIDEAK

Panteoia, oro har ........................................................................................... 121,20 €
Panteoia, San Kristobalgo nitxokoa ez ........................................................ 102,60 €
Hezurtegia, oro har ........................................................................................... 55,10 €
7) BEILATOKIA

Erabiltzea ......................................................................................................... 67,40 €
8) BESTE BATZUK

Eskubideak auzoetan hilobiratzeko ................................................................ 383,40 €
Errautsak hilobiratzea........................................................................................ 48,20 €

F EPIGRAFEA: Azpiegitura hidraulikoak
Saneamendu tasa, udaleko ur sarearen ERABILTZAILEENTZAT,
M3 bakoitzeko, fakturatua (pilatua ur horniduraren tasaren zenbatekoari) ................. % 35
Saneamendu tasa, udaleko ur sarearen EZ ERABILTZAILEENTZAT,
ETXEBIZITZAK
1-

Tasa finkoa, kalibrearen arabera, urtean, (erreferentzia – finkoaren % 36)

15 mm arte ............................................................................................................... 8,10 €
25 mm arte .............................................................................................................. 10,26 €
30 mm arte .............................................................................................................. 13,83 €
40 mm arte ............................................................................................................... 17,84 €
Tasa aldakorra, isuritako m3-ko .............................................................................................
0,51 €
3- Lotune berriak sarera, lotuneko ........................................................................ 178,00 €
Azpiegitura hidraulikoaren tasa jasota dago tasa finkoaren barruan.

INDUSTRIAK

1.- Tasa aldakorra, urtean isuritako m3-ko .......................................................... 0,840 €
2.- Azpiegitura hidraulikoen tasa, urtean isuritako m3-ko .................................. 0,414 €
3.- Lotuen berriak, urtean m3-ko, isurketa estimatua ........................................ 4,430 €
BASERRIAK.- Saneamendu tasa, zikinkeriak ateratzea eta tratamendua ............ 291,30 €
Saneamendu sarerako hargunea, harguneko ................................................................... 178,00 €
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G EPIGRAFEA: Hiri Hondakin Solidoen bilketa zerbitzua (zaborrak):
Aldatzea kudeaketa arauen 2-k) puntua, zeinak dioen:
Hondakinen tasan %25eko hobaria aplikatuko zaie eraibltzaileei, entregatzen ez badiote hondakinik Mankomunitatearen
hondakinen bilkera zerbitzuari, izan erabiltzaileok autokonpostajea egiten dutelako, izan auzo konpostajea egiten dutelako,
edo izan halako hondakinak erabiltzen dituztelako animaliei jaten emateko edo konpostaje mistoa egiteko (konpostajea,
ganadu hondakinekin batera).
Erabiltzaileek hobari hau jasotzen badute, ezin izango dituzte utzi euren hondakin organikoak bilketa zerbitzuan, izan
ere, haien txartelek ez dute zabalduko frakzio horren edukiontzia.

Horren ordez idatzi hau, zeinek ezartzen duen:
Hondakinen tasan %25eko hobaria aplikatuko zaie eraibltzaileei, entregatzen ez badiote
hondakinik Mankomunitatearen hondakinen bilkera zerbitzuari, izan erabiltzaileok autokonpostajea
egiten dutelako, edo izan halako hondakinak erabiltzen dituztelako animaliei jaten emateko edo
konpostaje mistoa egiteko (konpostajea, ganadu hondakinekin batera).
Erabiltzaileek hobari hau jasotzen badute, ezin izango dituzte utzi euren hondakin organikoak
bilketa zerbitzuan, izan ere, haien txartelek ez dute zabalduko frakzio horren edukiontzia.

H EPIGRAFEA - Edateko uraren hornidurako eta saneamenduko zerbitzua
1.- Gehitzea ur horniduraren tasak % 1, eta zerbitzua kontratatzearen tasa eta udal sarera lotzeko
eskubideen tasa % 2.
Gehitzea ur kontsumoaren prezioa jarduerarik gabeko merkataritza lokalentzat, “50 m3 arte” tartean,
1,57 €/m3-tik 2,0301 €/m3-ra. Proposatutako igoera honek ez dio eragiten tarifa finkoaren prezioari,
zeina kobratzen den kontagailuaren erabilera kalibrearen arabera.
Ur horniduraren tasak honela geratuko dira:

a) Tarifa finkoa, kalibrearen eta erabileraren arabera, € / hiruhilero
KALIBREA
ERABILER
H15 mm H25 mm H30 mm H40 mm H50 mm H65 mm H80 mm H100 mm >100 mm
A
Bizilekua
Garajemerkataritza
Ostalaritza
industriala

22,5129

28,7749

38,784

50,0455

58,7921

68,7911

82,5574

103,8078

137,5721

36,2893

57,5296

70,0334

85,042

98,8083

112,5645

137,5721

166,3268

206,3531

43,7734

71,2959

102,5655

137,5721

206,3531

276,3865

413,9384

551,4903

827,8667
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Obretarako

52,5402

95,0511

127,563

160,085

231,3607

293,8898

427,7047

562,7619

850,3594

Lokala
jarduerarik
gabe

52,5402

95,0511

127,563

160,085

231,3607

293,8898

427,7047

562,7619

850,3594

b) Tarifa aldakorra, erabileraren eta kontsumoaren arabera, € / m3
ERABILERA

KONTSUMO
A

Bizilekua

H 50 m3

0,5656

1,2928

m3

1,1312
1,1312

H 500

500 m3

Merkataritza Ostalaritza industriala
Garajea
Zerbitzuak

Obretarako

Lokala jarduerarik
gabe

1,4544

1,5857

2,0301

2,0301

2,0301

2,0301

2,0301

2,0301

2,4442

2,0301

2,0301

3.- Sartzea ur etetearen erregulazioa, tasa ez bada ordaintzen.

Hornidura etetea, tasa ordaindu ezean.
Hornidura etengo da ordaindu ezean gutxienez lokal/etxebizitza bereko bi ordainagiri, horiek
premiamendu bidean badaude.
Aldez aurretik, ohartaraziko zaio abonudunari hornidura etengo dela, eta adieraziko zaio zorra duela
ordaindu barik eta zer epe duen ordaintzeko, zeina izango den gehienez 10 egunekoa, erregulatu
dezan.
Hornidura etetera iritsiz gero, zerbitzua berrezarriko da ordainketa erregulatu dela ikusi eta hurrengo
egunetik aurrera eta abonudunak eskatzen duenean berrezartzeko, gehienez 7 eguneko epean.
Zerbitzua berrezartzea joko da alta berritzat; hortaz, tasak ordaindu beharko dira, zerbitzuan alta
egiteari dagozkionak.

4.- Tarifak, sutearen aurkako eta larrialdietarako zerbitzuak:


Kuota finkoa:
•Suteen aurkako zerbitzua: hiruhilekoa, ..................................... finko industrialaren % 20
Larrialdietako zerbitzua: hiruhilekoa, .......................................... finko industrialaren % 20



Kuota aldakorra:
•Kontsumoak suteagatik sortuak, m3-ko (Rf %50) ............................................ 0,7272 €
•Ur industriala, m3-ko (Rf %100 minimoko industriala) ...................................... 1,4544 €
Kontsumoak aurreikusitako erabileraz kanpo, m3-ko (Rf 1,75) .......................... 2,5452 €

5.- Zerbitzuaren kontratuak. Lehen hargunea. Alta ematea. BEZa sartu barik
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0 mm (kontagailu barik) .......................................................................................... 59,20 €
Kontagailuak 15 mm arte .................................................................................... 118,40 €
20 mm-ko kontagailuak ....................................................................................... 135,80 €
25 mm-ko kontagailuak ........................................................................................ 193,50 €
30 mm-ko kontagailuak ........................................................................................ 234,10 €
40 mm-ko kontagailuak ....................................................................................... 339,20 €
50 mm-ko kontagailuak ....................................................................................... 643,20 €
50 mm-ko kontagailuak –sutean– ....................................................................... 360,00 €
60 mm-ko kontagailuak ....................................................................................... 772,00 €
60 mm-ko kontagailuak –sutean– ........................................................................ 450,50 €
80 mm-ko kontagailuak ...................................................................................... 945,80 €
80 mm-ko kontagailuak –sutean– ........................................................................ 485,90 €
100 mm-ko kontagailuak ................................................................................... 1.150,70 €
100 mm-ko kontagailuak –sutean– ..................................................................... 624,30 €

6.- Eskubideak sareari lotzeko:
A) Lotzea sare nagusira, udalarekin batera finantzatuz gero. Mendiko nekazaritza planak. Udalak
bere gain hartuko du hargunea egitea, eta kontagailua eta kontagailuaren armairua ipintzea.
-

Baserri katalogatutako etxebizitzak, bakoitzeko:

Ura: 9.300,00 € arte sarea jartzeko proiektua .......................................................... 1.576,30 €
Proiektuaren kostua kostu horren gainetik badago, .............................. proiektuaren % 15.
Saneamendua: ................................................................................................................. 529,60 €
-

Etxebizitzak baserri katalogatu gabe badaude, bakoitzeko:

Ura ................................................................................................................................. 3.146,20 €
Saneamendua ............................................................................................................... 1.057,60 €
B) Lotzea sare nagusiari hiri eremuan, hargunearen diametroaren arabera:
mm 7/13/15/20
€
261

25
375

30
515

40
991

50
1467

65
2935

80
4370

100
5879

I EPIGRAFEA: KIROLDEGIKO instalazioen erabilera
1.- ABONUAK:
a) URTEKOAK:
ARRASATEN
ERROLDATURIK
IGERILEKUA
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Banakakoa: Neskatoak eta mutikoak

81,90 €

98,30 €

Banakakoa: helduak

137,45 €

164,95 €

Familiakoa

219,45 €

263,35 €

81,90 €

98,30 €

Banakakoa: helduak

137,45 €

164,95 €

Familiakoa

219,45 €

263,35 €

Banakakoa: Neskatoak eta mutikoak

123,00 €

147,60 €

Banakakoa: helduak

206,25 €

247,50 €

Familiakoa

329,20 €

395,05 €

Banakakoa: Neskatoak eta mutikoak

40,90 €

49,10 €

Banakakoa: helduak

68,70 €

82,45 €

109,65 €

131,60 €

KIROLDEGIA
Banakakoa: Neskatoak eta mutikoak

PLUS

UDAKO ABONUA

Familiakoa
BOULDER
Banakakoa: Neskato-mutikoa eta
helduak (EZABATU egin da)

0,00 €

0,00 €

b) HILEAN BEHIN
ARRASATEN ERROLDATURIK

ARRASATEN ERROLDATU GABE

PLUS
Neskatoak eta
mutikoak

Hilean

Matrikula (alta berriak)

Hilean

Matrikula (alta berriak)

11,80 €

14,75 €

14,20 €

14,75 €

Helduak

19,80 €

24,70 €

23,70 €

24,70 €

Familia

31,55 €

39,40 €

37,85 €

39,40 €

Oharrak:
1- Abonatuek, urteko abonua 2016an eta alta eman nahi badute hileko abonuan 2017an, ez dute ordainduko
matrikularen zenbatekoa, baldin eta aldaketa eskaera egiten bada 2016ko bukaeran.
2- Abonatuek, urteko abonua 2017an, ordaindu beharko dute matrikularen zenbatekoa, baldin eta pasatu nahi badira
hileko abonura urte berean.
2.- SARRERAK
IGERILEKUA EDO EREMU LEHORRA
Neskato-mutikoak .................................................................................................... 3,45 €
Helduak ................................................................................................................... 6,10 €
PLUS SARRERA
Neskato-mutikoak .................................................................................................... 5,20 €
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Helduak ...........................................................................................................

8,70 €

ROKODROMOKO SARRERA (EZABATU EGIN DA) ………………

0,00 €

10 SARRERAKO BONUAK, IGERILEKU EDO EREMU LEHORREKOAK
Neskato-mutikoak .................................................................................................... 27,90 €
Helduak ..................................................................................................................... 55,70 €
PLUS BONUA, 10 SARRERAKOA
Neskato-mutikoak .................................................................................................... 41,50 €
Helduak ................................................................................................................... 76,85 €
2.- TALDEAK
Normalak: 20 pertsona ............................................................................................ % 50
Bereziak: 10 pertsona .............................................................................................. % 50
3.- BESTE BATZUK
Txartela magnetikoa/elektronikoa ………………………………………………... 5,20 €
Giltza ...................................................................................................................... 2,50 €
Dutxa ..................................................................................................................... 3,45 €
4.- ALOKAIRUAK
KIROL HELBURUKOAK EZ DIRENEAN
Musakolako eta Iturripeko kantxak, eta Uarkapeko pilotalekua (BEZa sartu barik)
Egun erdia (6 ordu) ........................................................................................... 1.180,35 €
Egun osoa (12 ordu) ........................................................................................... 2.821,85 €
Ordua (gehienez 3 ordu) ........................................................................................ 110,80 €
ITURRIPEKO KANPO KANTXA, PILOTALEKUAK ETA PISTAK (BEZa SARTU BARIK)
Egun erdia (6 ordu) ........................................................................................... 352,70 €
Egun osoa (12 ordu) ........................................................................................... 705,50 €
Ordua (gehienez 3 ordu) ....................................................... ................................ 110,80 €
ERABILERA BEREZIETAN (BEZa aparte)

Kirol helburuko alokairua ordaindu beharrean, ordainduko dituzte bakarrik gastuak, egin beharreko jarduerak
sortzen dituena.
. 571,20 €/egunean, gomak jartzen badira zoruan eta gero kentzen badira.
. 265,20 €/egunean, antolatzaileek jartzen eta kentzen badituzte zoruko gomak.
Tasa hau da hauentzat:
1.- Pertsonal juridikoak:
Lehen kasua:
-Ez badute irabazteko asmorik.
-Eskatzen badute jarduera ireki baterako, jende guztiarentzat edo ez.
-Entitateek ez badizkiete kobratzen hirugarren batzuei beren jardueraren berezko
zerbitzuak.
2. kasua: -Ez badute irabazteko asmorik.
-Entitateek kobratzen badizkiete hirugarren batzuei beren jardueraren berezko zerbitzuak.
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(ez da kontsideratuko kobratzea hirugarren batzuei, aportazioak direnean musika,
euskara, folklore, kirol edo jarduera ongileari lotutako entitateentzat)
-Eskatzen badute ekintza sozial, kultural, ongile edo antzekoetarako, bere jardueraren
berezkoak ez direnak.
-Eskatzen badute jarduera ireki baterako, jende guztiarentzat.
3. kasua: -Entitateek edukiz gero irabazteko asmoa.
-Eskatzen badute ekintza sozial, kultural, ongile edo antzekoetarako, bere jardueraren
berezkoak ez direnak.
-Zabalik jendearentzat oro har.
Pertsona fisikoak:
1. kasua: -Eskatzen badute ekintza sozial, kultural, ongile edo antzekoetarako.
-Eskatzen badute jarduera ireki baterako, jende guztiarentzat.
2. kasua: -Eskatzen badute jarduera ekonomiko baterako.
-Helburu ez irabaztekoa.
-Eskatzen badute jarduera ireki baterako, jende guztiarentzat.
KIROL HELBURUKOAK
ERRESERBA
Abonudunak

MUSAKOLA
Musakolako kantxa.
Antoñako kantxa
Pilotalekuak
Tenisa
Padela
Argia
Squasha (45 min)
Futbol/errugbi zelai erdia
Futbol/errugbi zelai osoa
*Atletismo pista
*Gimnasioa (gelak)
Igerilekua (denboraldiz kanpo, aurrez baimena)
Handia
Txikia
Kale bat
ITURRIPE
Kantxa
Pilotaleku handia
Pilotaleku txikia
Argia

Argi barik

Argiaz

5,10
5,10
1
1
2,05
1
8,15
15,30

7,15
7,15
2,05
2,05
3,05
2,05
18,35
25,50
36,25
29,20

Ez
abonudunak
/
Entitateak:
(eguneko sarreraz
gain)
38,50
25,70
5,20
5,20
5,20
3,50
5,70
36,25
36,25

168,60
89,95
28,10
5,10
1
1
-
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Kanpoko kantxa
Tenisa
UARKAPE
Pilotalekua
Argia, 1 fasea
Errebotilloa
*Boulderra
Antolatzaileek bakarrik egin ditzakete erreserbak

3,05
1

5,10
2,05

10,10
3,90

3,05
1

5,10
2,05
29,20

15,30
5,00
6,10

L EPIGRAFEA: Tutoretzapeko etxebizitzen zerbitzua.
Gehitzea zerbitzua ematearen tasa hilean 670,30 €-tik hilean 683,70 €-ra
M EPIGRAFEA: Azoka – Azoka txikia
Aldatzea saltoki berezien erabilera azoka txikian, m2-ko eta eguneko 2,86 €, beste hiruren truke, eta
borobiltzea prezioak; honela geratuko da:
Saltoki finkoa erabiltzea, m²-ko eta hileko ............................................................... 11,30 €
Saltoki bereziak erabiltzea azokan, m²-ko eta ......................................................... 11,30 €
Saltoki bereziak erabiltzea azoka txikian, Jose M. Arizmendiarrieta plazan,
egubakoitzetan, metro linealeko eta eguneko ........................................................... 2,90 €
Saltoki bereziak erabiltzea azoka txikian, Biteri plazan, aterpetik kanpo,
zapatuetan, metro linealeko eta eguneko................................................................... 2,90 €
Saltoki bereziak erabiltzea azoka txikian, Biteri plazan, aterpean, zapatuetan,
metro linealeko eta eguneko (+ % 10)....................................................................... 3,20 €
Baserritarren saltokia erabiltzea, 1,5 ml-ko eta eguneko ......................................... 2,70 €
Baserritarrek eta artisauek, Arrasaten erroldaturik, % 100eko hobaria izango dute saltoki bereziak
erabiltzean azokan eta azoka txikian.
N EPIGRAFEA: Kontagailuen mantentzea eta kontserbazioa
mm
€

7/13/15
1,92

20/25
2,98

30/40
6,48

50/65
19,46

80
27,05

100
33,75

Q EPIGRAFEA: Zerbitzua ibilgailuak eramateko bide publikotik, eta horren ondorioz
horiek zaintzeko eta ibilgetzeko.
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IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOTIK ERAMATEA
Onartzea tarifa hauek
(A) Ibilgailuak eramatea
Bizikletak,
motor-bizikletak,
motozikletak,
trizikloak,
motogurditxoak, eta gainerako ibilgailuak, antzeko ezaugarriak
dituztenak, bakoitzak:

€

1. Zerbitzua egiten joan doanean eta, egin behar diren tramiteak hasita
udal gordailuetara eramateko, eta eramaterik ez dagoenean, gidaria edo
titularra dagoelako.

30

Zerbitzua osorik egiten duenean, ibilgailua, araua hautsi duena, udal
gordailuraino eramanda.

30

Turismoak, autokarabanak, karabanak, atoiak, 750 kg arte, eta
kamioiak eta gainerako ibilgailuak, 3.500 kg arte.
€
1. Zerbitzua egiten joan doanean eta, egin behar diren tramiteak hasita
udal gordailuetara eramateko, eta eramaterik ez dagoenean, gidaria edo
titularra dagoelako.

50

2. Zerbitzua osorik egiten duenean, ibilgailua, araua hautsi duena, udal
gordailuraino eramanda.

100

Kamioiak, 3.500 kg-tik gora, autobusak, atoiak, 750 kg-tik gora,
eta erdiatoiak
1. Zerbitzua egiten joan doanean eta, egin behar diren tramiteak hasita
udal gordailuetara eramateko, eta eramaterik ez dagoenean, gidaria edo
titularra dagoelako, ibilgailu bakoitza, garabiaren fakturaren arabera,
gutxienez.

€
60

Ibilgailua eraman behar bada udal garabiaren bidez, aplikatuko da
gutxieneko tarifa.
2. Zerbitzua osorik egiten duenean, ibilgailua, araua hautsi duena, udal
gordailuraino eramanda, ibilgailu bakoitza, garabiaren fakturaren arabera,
gutxienez.
Ibilgailua eramaterik dagoenean udal garabiaren bidez, aplikatuko da
gutxieneko tarifa.
B. Eramandako ibilgailuak utzi eta zaintzeagatik auto biltegian:
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Tarifa hau kobratuko da hirugarren egunetik aurrera, auto biltegian utzi eta
zaintzeagatik, hirugarren eguna barne.
1. Bizikletak, motor-bizikletak, motozikletak, trizikloak, motogurditxoak,
eta gainerako ibilgailuak, antzeko ezaugarriak dituztenak, egun eta frakzio
bakoitzak:
2. Turismoak, autokarabanak, karabanak, atoiak, 750 kg arte, eta
kamioiak eta gainerako ibilgailuak, 3.500 kg arte.
3. Kamioiak, 3.500 kg-tik gora, autobusak, atoiak, 750 kg-tik gora, eta
erdiatoiak, egun edo frakzioko.

4€

10 €
20 €

C. Ibilgailuak ibilgetzegatik
1. Ibilgetzea edozein tresna mekaniko edo zepo bidez, A
agertzen diren tasen % 50.

atalean

50%

2. Ibilgailuak jarraitzen badu ibilgeturik, hirugarren egunetik aurrera
(barne hartua) eta eguneko, B atalean agertzen diren tasen % 50.

50%

D. Ibilgailua eramatea, eta gero behin betiko baja ematea Trafikon
1. Ibilgailua eramatea bide publikotik, jabeak eskatuta edo ofizioz, gero
ematea BEHIN BETIKO BAJA Trafiko Burutzan.

90,00 €

S EPIGRAFEA: Zerbitzua txakurrak kaletik jasotzeko.
Txakurra jasotzea: .......................................................................................................... 15,60 €
Mantenua txakurtegian, eguneko: ................................................................................. 7,80 €
T EPIGRAFEA: Pertsona nagusien jantoki zerbitzua.
Bazkaria: .............................................................................................................................. 5,00 €
Afaria: .................................................................................................................................. 4,00 €
Y EPIGRAFEA: Larre aprobetxamenduaren tasa
Behiak eta behorrak, buruko ............................................................................................... 4,60 €
Ardiak, bildotsak eta ahariak, buruko.................................................................................. 0,20 €
ZERBITZUAK EGITEAREN PREZIO PUBLIKOAK
Langileak: zerbitzuak ematea
Administrazio orokorreko teknikaria, orduko eta frakzioko .................................... 50,00 €
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Arduraduna, orduko eta frakzioko .............................................................................. 39,80 €
Ofiziala, orduko eta frakzioko....................................................................................... 33,00 €
Beste batzuk, orduko eta frakzioko .............................................................................. 24,90 €
B) Materialak: zerbitzuak ematea
Argiteria publikoko ibilgailua erabiltzaile partikularrentzat,
orduko eta frakzioko ........................................................................................................ 39,80 €
Argiteria publikoko ibilgailua enpresa eta beste erabiltzaile batzuentzat,
orduko eta frakzioko ................................................................................................... 170,90 €
Sonometroa ................................................................................................................. 170,90 €
Land-Roverra, orduko eta frakzioko .......................................................................... 23,20 €
Konpresorea, orduko eta frakzioko .......................................................................... 28,70 €
Fatxadak garbitzeko makina, orduko edo frakzioko................................................ 14,30 €
Hornitzea ur kontagailuak:
Kalibrea:
13 o 15 mm .......................................................................................................... 67,50 €
20 mm ................................................................................................................... 81,10 €
25 mm ................................................................................................................... 139,40 €
30 mm ................................................................................................................... 173,10 €
40 mm ................................................................................................................... 283,30 €
40 mm-tik gora ........................ KOSTU ERREALA +%10 ADMINISTRAZIO GASTUAK
Mailu elektrikoak, eguneko ............................................................................................ 12,20 €
Udal oholtza, (txikia), m² eta eguneko ......................................................................... 5,60 €
Udal oholtza handia (lantaldeak muntatu eta desmuntatzekoa):
. egun bateko erabilera ......................................................................................... 2.080,80 €
. hurrengo egunak, (eguneko) .................................................................................. 20,80 €
Megafonia, eguneko .......................................................................................................... 42,00 €
Bideo ekipoa zerbitzuen sareak ikuskatzeko, orduko .................................................. 17,00 €
Kamioi garabia: partikularrentzat, orduko edo frakzioko ........................................... 36,10 €
enpresentzat, ordukoa edo frakzioko ................................................... 90,40 €
Karpa: modulua / eguneko ............................................................................................. 66,20 €
Generador pequeño, por día ........................................................................................... 12,20 €
Generadore handia, eguneko........................................................................................... 22,00 €
Hesi metalikoak, aleko eta eguneko ............................................................................. 9,90 €
Motosoldadura, eguneko.................................................................................................. 24,10 €
Hormigoi makina, eguneko ............................................................................................. 14,60 €
Txikatzeko ponpa txikia, eguneko ................................................................................. 12,10 €
Txikatzeko ponpa handia, eguneko ............................................................................... 20,60 €
Lagatzea udalaren mahaiak, bakoitzeko eta eguneko
irabazteko asmorik gabe .......................................................................................... 1,90 €
beste batzuk............................................................................................................... 3,70 €
Lagatzea udalaren mahaiak, bakoitzeko eta eguneko
irabazteko asmorik gabe ........................................................................................... 0,35 €
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beste batzuk .............................................................................................................. 0,70 €
San Kristobalgo hilerriko eskorga jasotzailea, orduko edo frakzioko ........................ 24,20 €
Ibien plaka ....................................................................................................................... 20,80 €

C EPIGRAFEA - AMAIA ANTZOKIA alokatzea
Antzokia alokatzea:
Irabazteko asmoa duten erakundeentzat, eguneko ...................................... 2.450,00 €
Irabazi asmorik gabeko erakundeentzat, eguneko ......................................... 561,80 €
Sarrerako gunea, agertokia eta barra bakarrik alokatzen direnean:
Irabazteko asmoa duten erakundeentzat, eguneko ........................................... 451,80 €
Irabazi asmorik gabeko erakundeentzat, eguneko ............................................... 112,40 €
Ondorengo HOBARIA onartzea:
Arrasateko Kultura Elkarteek antolatzen duten ekintzetarako Amaia Antzokia alokatzen denean
%100ko hobaria aplikatuko da baldintza hauek betetzen direnean:
- Jarduerak irabazteko asmorik gabekoak izango dira.
- Herriko kultura eskaintza aberastuko edota osatuko dute

D EPIGRAFEA - KULTURATEko lokalak alokatzea
ARETOA
Areto Nagusia (egun erdi, lau ordu gehienez)

165,20 €

Areto Nagusia (egun osoa, zortzi ordu gehienez)

248,00 €

Biteri eta Garibai gelak (egun erdi, lau ordu gehienez)

66,20 €

Biteri eta Garibai gelak (egun osoa, 8 ordu gehienez)

99,10 €

Jokin Zaitegi eta Loramendi gelak (egun erdi, lau ordu gehienez)

99,10 €

Jokin Zaitegi eta Loramendi gelak (egun osoa, 8 ordu gehienez)

132,80 €

Klaustroa (egun erdi, lau ordu gehienez)

605,90 €

Klaustroa (egun osoa, zortzi ordu gehienez)
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E EPIGRAFEA - ETXALUZEKO lokalak alokatzea (BEZa aparte)
Etxaluzeko lokalen alokairuak:
Egun erdi (lau ordu gehienez)/Egun osoa (zortzi ordu gehienez)
A aretoa: Anporreta (1. solairua)

€

Egun erdi
Egun osoa
Egun erdi
Egun osoa
Egun erdi
Egun osoa
Egun erdi
Egun osoa
Egun erdi
Egun osoa
Egun erdi
Egun osoa

B aretoa: Karraskain (1. solairua)
E aretoa: Axeri (2. solairua)
F aretoa: Solozar (2. solairua)
G aretoa: Labeko (2. solairua)
H aretoa: San Josepe (2. solairua)

81,80
109,00
81,80
109,00
81,80
109,00
81,80
109,00
54,50
81,80
54,50
81,80

F EPIGRAFEA - JAIALDI ETA OSPAKIZUNETAN BAXERA MAILEGUZ EMATEA
(BEZa aparte)

Onartu ondorengo prezioak:
-

Edalontzi bakoitzaren garbiketa:
Plater bakoitzaren garbiketa:
Entregatzen ez den edalontzi edo plater bakoitzeko:
Bilketa edo entrega zerbitzu bakoitzeko:

0,07 €
0,11 €
0,51 €
25,50 €

A EPIGRAFEA - Kalikatak eta zangak irekitzea
Kalikatak eta zangak irekitzea
€/eguneko eta m2-ko edo frakzioko
(gutxienez metro 1eko zabalera)
€/hileko eta m2-ko edo frakzioko
(gutxienez metro 1eko zabalera)

KALEAREN KATEGORIA
1
2
3
4
0,70 €
0,60 €
0,50 €
0,40 €
12,00 €

10,00 €
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B EPIGRAFEA - Jabari publikoa eraikuntzako materialez okupatzea
KALEAREN KATEGORIA
2 (%75)

1
€/m2-ko eta eguneko
“ “ eta hileko (1)
“ “ eta hiru hileko (1,25)
“ “ eta urteko (2,0)

1,22
24,48
30,60
48,96

0,92
18,36
22,95
36,72

3 (%50)

0,61
12,24
15,30
24,48

4 (%25)

0,31
6,12
7,65
12,24

D EPIGRAFEA - Bide publikoko zorua, hegaldura eta lurpea modu pribatiboan erabiltzea
KALEAREN KATEGORIA
1
2
3
4
%100
%75
%50
%25

a) Mahaiak eta aulkiak
m2-ko eta hileko
“ “

eta urteko

5,20

3,90

2,60

1,30

13,80

10,35

6,90

3,45

b) Oholtzak, tribunak, plataforma
m2-ko, denboraldia edo urtea

%100

26,00

19,50

13,00

6,50

m2-ko, igande eta jaiegunetan

%50

13,00

9,75

6,50

3,25

m2-ko, hilabetetik behera

%20

5,20

3,90

2,60

1,30

m2-ko, herriko jaietan

%10

2,60

1,95

1,30

0,65

%100

25,30

19,00

12,65

6,35

c) Kioskoak
m2-ko eta urteko

d) Kalez kaleko salmenta, barrakak, ikuskizunak, etab.
a) m2-ko, urtea
b)m2-ko, denboraldia, 3 hilera arte

%100

104,40

78,30

52,20

26,10

%80

83,50

62,60

41,80

20,90

%70

73,10

54,90

36,60

18,30

c) m2-ko, hilabete baino gutxiago
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d) m2-ko, 15 egunetik behera

%60

62,70

47,00

31,35

15,70

Irabazteko asmoaz

%30

31,40

23,55

15,70

7,85

Irabazteko asmo barik

%10

10,50

7,90

5,25

2,65

%15

15,70

11,80

7,85

3,95

%5

5,25

3,95

2,65

1,35

e) m2-ko, herriko jaietan (5 egun)

f) m²-ko egun baterako
Irabazteko asmoaz
Irabazteko asmo barik

e) Jarduera ekonomikoak gauzatzen diren lokalen aurrealdean utzitako
elementuak.
%100

%80

%60

%40

%100

52,00

41,60

31,20

20,80

m2-ko, 3 hilera arteko aldia

%80

41,60

33,30

25,00

16,65

m2-ko, hilabete baino gutxiago

%70

36,40

29,15

21,85

14,60

m2-ko, denboraldia edo urtea

f) Hodiak, errailak, deposituak, tangak ...
Azalera, m2-ko edo frakzioko, urtekoa

14,50

11,60

8,70

5,80

Luzera, ml-ko edo frakzioko, urtekoa

0,51

0,51

0,51

0,51

g) Elementu unitarioak, habeak, horma-besoak, zutabeak, eusteko kutxak,
banaketa eta konexio kaxak eta antzekoak, baldin eta proiektatutako
azalerak gainditzen ez badu
Metro karratua, urtekoa:

20,70

20,70

20,70

20,70

E EPIGRAFEA -Ibilgailuak finketara sartzeko eta bide publikoan aparkalekuak
erreserbatzeko udal lizentzia
a) IBIAK, metro linealeko
1. Eraikuntzako tailerren eta ibilgailuak konpontzeko tailerren lokalak ......................... 88,10 €
2. Ekonomia jardueren gaineko zerga ordaintzen duten lokalak:
15 langile baino gutxiago ................................................................................ 44,10 €
15 langile baino gehiago ................................................................................... 88,10 €
3. Aurreko ataletakoen kontsiderazioa ez duten lokaletan:
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1234-

5 leku baino gutxiago
5etik 25 lekura bitartean ...................................................................................
26tik 100 lekura bitartean ...............................................................................
100 leku baino gehiago ....................................................................................

33,10 €
41,90 €
59,50 €
80,60 €

b) Zamalanak egiteko erreserba iraunkorra:
metro linealeko eta eguneko, 6 ordura arte ................................................... 31,50 €
metro linealeko eta eguneko, 6 ordutik gora .................................................. 54,60 €
c) Leku erreserba noizean behingo beharretarako,
Metro linealeko eta eguneko............................................................................... 1,02 €
d) IBI ez den sarbide bermatua,
IBI tarifaren zenbatekoari buruz, a) atala, 3-1 puntua ........................................ 70 %
e) Aparkaleku erabilerarako bide publikoa erreserbatzea, m2-ko: …………..10,20 €/m2

F EPIGRAFEA – Landa-bideen erabilera berezia:
Bidaiako eta ibilgailuko tasa .......................................................................................... 17,65 €

II .- Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, jende aurrean
erakusten dugu Ordenantza Fiskalak aldatzeko espedientea, interesdunek egoki irizten dituzten
erreklamazioak aurkeztu ditzaten Idazkaritzako bulegoan, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen duten egunetik hasita 30 egun balioduneko epean.
III .- Erreklamaziorik aurkeztu ezean behin-behineko akordioen kontra, eta uztailaren 5eko 11/1989
Foru Arauko 16. artikuluaren 3. atalean ezarritakoaren arabera, akordio horiek onartutzat joko dira
behin betiko.
EMENDAKINAK
EH BILDUREN PROPOSAMENA:
Irabazi asmorik gabeko Arrasateko elkarteei edota xede sozial, elkartasunezko, kultural edota hizkuntzaren
normalkuntzako izaera duten Arrasateko edota Arrasaten sukurtsala duten entitateei espazio publikoa okupatzeko
tasan %100ko hobaria, baldin eta okupazio hori ekintza konkretuak burutzeko izango den.
IRABAZI
Ondasun Higiezin gaineko Zerga:
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*Ados gaude %15eko hobariarekin babes motaren bat duten etxebizitzetarako, 3. Suposizioa izan ezik. (viviendas
de protección oficial de régimen tasado autonómico).
*Ondorengo hobariak proposatzen ditugu, familia ugarien hobarietan 50.000 €-80.000€ sarrerra tramoa
zuzentzeko:
3 seme-alabako familiak: %10; 4 seme-alabako familiak: %30, 5 seme-alaba edo gehiagoko familiak: %50.

Ibilgailuen gaineko Zerga:
*2016ko tarifa berdinak mantentzea, kamioenak barne.+
9.1 hobaria: %75eko hobaria mantentzea gehienez 5 urtetarako, lehenengo matrikulazioa egiten denetik.

Tasak:
*%25ko hobaria mantentzen da auzo-konposta egiten dutenentzako, betiere erabiltzaileak izaten badira prozesu
guztian zehar egin behar diren lanak egiten dituztenak (auzolanean), udaletxeko langileak aktiboki inplikatu gabe
(konposta nahastu, jaso, etb.)
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Arratsaldeon guztioi. Barkatu nire ahotsa gaurko egunean. Egia da, gaurko gai hau jorratzen denean
urteroko gai bat da, ordenantza fiskalak idazkariak irakurri digun bezala daude alde batetik tasak eta
prezio publikoak eta zergak beste aldetik, egia da ez dela gai bat oso popularra ze azken finean
Arrasatearren guztion poltsikotara eragiten dion gai bat dela baina egia da guztiok ordaintzen ditugula
gure zergak, gure tasak eta kontuan izan behar dituguna ba bueno bilketa honekin hauek bihurtzen dira
errekurtso publiko eta errekurtso publiko hauek bihurtzen dira zerbitzu publikotan, hau da, datu batzuk
emango dizuet badakigu udaletxe honetan daukagula 32 milioetako aurrekontua Iturbide egoitzara beste
hiru gehiago dihoa guztira 35 baina kudeatzeko udaletxe moduan 32 milioi eurotako aurrekontua dugu.
Horietatik aurreko iazko ordenantza fiskaletatik jaso ziren bildu ziren 15.450.000 euro jaso ziren.
Aurten 2017ra begira guk hemen aurkezten ditugun diktamenean aurkezten ditugun gaiekin eta
emendakinetan dihoazten gaiak onartzen badira guzti hori kontuan hartuta aurreikusten da bilketa hori
jaitsi egingo dela ia 300.000 eurotan.
Zer esan nahi dugu guzti honekin, guzti honekin esan nahi dudana da eta baita ere beste datu bat eta
udaletxe honek egiten ditun zerbitzu publiko guztien datuak eta datu hauek hor daude ez ditut nik
asmatu 22 miliotakoak dira gutxi gorabehera, hau da, prezio fiskaletik, zergetatik, prezio publikoetatik
eta tasetatik biltzen ditugu 15 milioi inguru, hau da, udaletxe honek errekurtso asko bideratzen ditu
zerbitzu publikoetara baina horrela dalako eta horrela uste dugulako izan behar dela ez? Gure lana eta
udaletxearen lana ardura politikoa daukagun guztiok, gu danonak uste dut ziur gaudela guztiok argi eta
garbi ikusten dugula gure helburua dela errekurtso publiko guzti hauek herritarraren zerbitzura jartzeko.
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Hori pixkat zenbaki handitan gero beste puntu bat beste mezu bat pixkat prozesutaz hitz egin nahi du,
prozesu honetan Ander da batzorde horretako arduraduna eta berak pasa dizkit datuak zuek badakizute
ekainean bukaeran iazko 2016ko geneuzkan ordenantzak fiskalen dokumentazioa pasau zitzaizuen
irailan lehenengoko astean irailak 8 inguruan, hor proposamen bat eman zitzaizuen guztioi irailan erdi
inguruan beste proposamen bat udal gobernuarekin alderdi sozialistarekin batera landutako proposamen
bat helarazi zitzaizuen guztioi eta 27ko batzordean diktamina onartu zan, hor egia da eta hemen bai esan
behar det eta eskerrak eman nahi ditut bai EH-Bilduri eta Irabaziri baita ere ze hemen badakigu alderdi
ezberdinak lan egin dizuela zuen proposamenekin etorri zaretela ez gara guztiak gauza guztietan ados
egon baina akordio puntualak ere akordio puntualetara iritsi gara bai EH-Bildurekin eta baita Irabaziri
horregatik esker ona eta uste dut hori dela gure lana akordioetara iristea hori da politikaren benetako
xedea eta guzti horretatik egia da emendakin horiek ezin izan direla diktamenean sartu eta aparte
bozkatuko ditugula gaur baina espero dugu guztiak diktamen horren barruan joatea eta guzti honekin
guzti honen kontsentso batetara iritsi gaitezela.
Orain arte bezala berriz esker ona adierazi akordio puntual hauetara iritsi garelako eta bai eskatzen
dizuet gaur ordenantza fiskal hauei aldaketa egiten diren aldaketei baiezkoa eman diezaiogun guztiok
diktamen hauei badakit gero ez dut sartu nahi,egia da , igoera batzuk egon direla %1eko igoera egia da
ur kontsortzioak horrela gomendatuta zaborretan ez da igoerarik egon euskaltegiko eta kiroldegietako
kurtsilloetan ez da igoerarik egon, Iturbide egoitzako ez da igoerarik egon, ibilgailuetan ez da igoerarik
egon.
Uste dut hori emendakinetan zetorrela, egia da, tasetan bai egon dela beste igoerak egon direla baita, ez
dugu datu horiek ezkutatuko, ez dugu esango ez dela ezer mugitu batzuk mugitu egin dira zeren eta
kontuan izan behar dugu baita norma foralak dion moduan tasen eta prezio publikoen xedea da, hau da,
kostu hoiek izan daitezeela zerbitzu horren kostua jaso daitezeela ordaindu daitezeela jasotzen dan
bilketarekin. Hori da xedea benetan baina badakigu hala ere bueno ba saiatu gara ahalik eta zerga, tasa,
prezio publikoen ahalik eta eragin txar gutxien izan dezan Arrasatearrengan eta bueno berriz ere
eskerrak eman lanean elkarrekin egon garenoi eta bueno ez dugu Baleikeren zuen aldetik lanketarako
dokumenturik jaso espero dugu hurrengo baterako posible izatea eta bueno besterik ez. Mila esker.
I.URIZAR (BALEIKE):
Kaixo Guztioi. Joan zen asteartean eraman zitugun dokumentu bat gure proposamenekin eta hor
asteartean bertan informatu ziguten %2 honen igoera tasa eta zerga batzuetan gure proposamenak ez
zen zehaztuta igoerara eta hau uste gauen birpentsaketa bat beharrezkoa zela esan zauen Mariak
guztiokin egoteko borondate hori zegoela ez dozkue ezebez esan baina bueno irakurtzera pasatukot
pixkat guk daukagun iritzia ez gaz ados ordenantzen fiskaletan %2ko igoerarekin hurrengo urteetan
aurrekontuan izango diren galera ekonomikoak hiritar guztien sorbaldetan ezartzea da gobernu honen
xedea inongo ezberdintasunik egin gabe proportzionalki gutxien dutenei areagotuz gaitasun ekonomiko
handiagoa dutenei partekatuz.
Gure talde politikoei printzipio aberastasunen birbanaketa berdintsua da eta ondorioz fiskalitate
progresiboa ezartzea iruditzen zaigu udal gobernuak esaten dana tabla rasa egin duela bere estrategia
bezala hiruko erregela hartu hausnarketa sakonik egin gabe %2 igo eta listo.
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Zerbitzuen erabileraren igoerak izan dezake eragina ez dela ondo hausnartu uste dugu eta adibidez
tutoretzapeko etxebizitza zerbitzua 14 eurotan garestitzen da %2 hori erabiltzaileak hilero 14 € gehiago
ordaintzera beharturik. Hala ere ez diogu gure buruari iruzurrik egin behar badakigu igoera gobernuko
bi taldeen artean aurrera aterako dela baina guk kontra bozkatuko dugu.
Honenbestez, gutxienez hurrengo proposamenak emendakin bezala aurkeztu nahi ditugu, talde bezala
ordenantza fiskalen eguneraketa honek izan ditzakeen eragin negatiboenak saihestu nahian.
Lehenengo eta behin IBIaren %50eko errekargua berreskuratzea 2005eko ordenantzetan zegoen
erredakzioarekin. Bigarren puntua …%1 ez igotzea ez etxebizitzei beste tasa guztiak %2an igota ez
zaigu bidezko iruditzen familiei zerga hori areagotzea
Hirugarren puntua. Uraren tasan 3. Puntu edo artikulu hori ezabatzea. Ur hornikuntza eskubide bat da
lehentasunen beharren guztien artean eta ezin dugu inongo kasutan familia bat etxebizitza baten ur
hornikuntza kentzeko posibilitatea kontenplatu. Ez da giza legezkoa eta artikulu honek zabaltzen duen
bidea oso arriskutsua dela iruditzen zaigu.
4. tutoretzapeko etxebizitza zerbitzuaren tasa ez igotzea proposatzen dugu.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
E.BARBERENA (EH-BILDU):
Arratsaldeon denoi. Eskertzen dugu berba onak Anuska eta guk be bai disposizio hori eduki dugu hitz
egiteko eta akordioetara iristeko. Uste ginulako gai hau inportantea dela herritarrentzat ez? Baina ematen
dau zine igualean egon arren pelikula ezberdinak ikusi dugula. Eta ointxe kontakoutzut guk zelan ikusi
dugun ez.
Egia da, irailan hasieran hasi ginen lantzen hau ogasun batzordean eta bueno astez aste egon gara
proposamen ezberdinak eskuetan horren inguruko ekarpenak egiten iritzia ematen, beranduagoa jakin
genuen hondakinetan ez zela aldaketarik egongo. Ondo nahiz igual hurrengoan mankomunitateari
eskatu behar jako hori ahal dela aurreratzeko eta irailak 27an bertan jakin genuen diktamena egin behar
zan egunean %2ko igoera ez?
Bueno guk esan genuen hori baloratuko genuela eta ostegun hortan elkartu ginen zuen taldearekin guk
bi proposamen egin genituen eta euretako bat onartu zen eta bestea ez.
Ba klaro guk genuekan pelikularen zati bat eta pelikularen zatia zan gure emendakina zegokien zatia
baina ez genuen pelikula osotasunean ikusten, hau da, ez genekien beste taldeekin zer hitz egin zan eta
ez genekien ezta beste taldeek eginiko ekarpenek zenbateranoiko aldaketa ekarriko duten.
Orduan, jaso genuen email bat alkatearena esanez eta hemen dut erakusteko ez da beste misteriorik.
Atzo astelehenez jasoko genuela dokumentazioa atzo zain egon ginen iluntzean berandu arte. Nahi
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genuelako osotasun bati eman botoa eta ez genuelako argi zerbait baloratzen genuen gure akordiorako
disposizioa nahiz eta ikusten genuen ez zela hau guk egingo genituzkeen ordenantzak ez?
Eta azkena ez da ezer iritsi eta iritsi da gaur ni arratsaldeko bostetan irakurri dut lanetik irten ostean eta
arratsaldeko seirak laurden gutxi nahiko egoera penosoan ari ginen gure aretan hitz egiten ez? Hau da,
ari ginen baloratzen eta ez dugulako gaiari garrantzia eman ez garelako orain arte lanean ibili gu egon
gara ogasun batzorde guztietan irailetik hona ekarpenak egin ditugu eta gaur jaso dugu dokumentazioa.
Gaur plenora nik Merinok aurkeztu zauelako ogasunen ideia batzuk baina ez genekien hitzez hitz nola
geratuko zan erredakzioa gauza batzuk adostu egin dira aldatu egin dira, eta klaro guk hementxe ikusten
duguna da, kontua da prozedura ze prozedura eraman du ordenantza honen onarpena eta gero beste
gauza bat edukia.
Edukiari buruz bageneukan gauzak esateko bagenuen adibidez ez genuen nahi kamioien zerga igotzea
nahi genuen mantentzea bere artean %2ko igoerak zalantza eragiten zizkigun hein baten arazo hau dator
Foru Aldundiak eginiko ikuspen txar batetik hala esaten digutena Euskadiko ekonomia oso ondo
dohala, agian ez doa hain ondo eta horrek ere sortzen zizkigun zalantzak.
Bestetik beste hainbat tasa gustatu zitzaizkigun eta ados geunden Amaia Antzokiko hobaria, urarena
bueno baloratu genuen, iaz ez zen igo aurten igoera txiki bat baloratzen genuen eta zentzu hortan gu
prest geunden edukiari buruz gure ikuspegia malgutzeko baina ezin dugu prozedura hau onartu, ezin
dugu onartu gaur bertan dokumentazioa jasotzea hemen erdi inprobisatzen ari zara guretzako da
funtzionamendu bat ezin duguna onartu lanean asteak egon gara honetan iruditzen jaku egoera nola
iritsi den ikusita plenoa atzeratzea agian erabaki ona zala mantendu horrela plenoa eta guk kasu hontan
edukia baloratu gabe prozeduragatik bakarrik ezin dugu hauxe onartu.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
O.GARCIA (PSE-EE):
Si buenas tardes a todos y a todas. Anuska te agradezco la cronología que has hecho, no me acordaba
muy bien de las fechas, es verdad que el día 27 presentamos una propuesta conjunta de gobierno a la
comisión pertinente pues para que se analizase se estudiase y se pudiese enmendar y llegar acuerdos.
A mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ti yo también me he quedado con una parte de la
película. Nosotros nos vamos a abstener en la votación si no se reconsidera el dejar el punto encima de
la mesa, tener tiempo para tratarlo con la profundidad que merece y hacer un pleno extraordinario la
semana que viene o a finales de esta semana. Porque nos parece casi de película de serie z el que hoy a
las nueve y media de la mañana diez menos veinte, nos lleguen las enmiendas de la oposición.
Yo afortunadamente estoy con plena dedicación al ayuntamiento y he tenido tiempo de leerlas de
estudiarlas y de hacer mi valoración pero mi compañero que está trabajando de noche evidentemente
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no. Y esto es una cosa que tratamos en grupo. Por lo menos en mi partido, entonces la propuesta que
yo hago es dejar este punto encima de la mesa. Espero que lo reconsideres Maria dejarlo encima de la
mesa y tratarlo la semana que viene o dentro de dos días.
Hacer las reuniones que sean pertinentes en las horas que tú quieras, tu pones el sitio, la hora y el orden
del día si quieres nos sentamos todos los portavoces, lo hablamos, lo discutimos y llegamos a acuerdos
que hoy me llegue a las 9 y media de la mañana la propuesta de dos partidos políticos que merecen todo
mi respeto y que merecen que se haga un análisis en profundidad de sus propuestas y que yo no me
haya enterado hasta hoy de esas propuestas siendo tu socio de gobierno. Me parece jugar con todas las
cartas de la baraja en la mano y no enseñar ni siquiera el Joker con lo cual o lo planteamos de otra
manera o mi grupo se abstiene. Gracias. A por cierta sorpresa
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Beste interbentziorik?
J.L MERINO (IRABAZI):
No voy a esperar a ver que decides tú.
A.EZKURRA (EAJ-PNV):
Bueno gauza bat Igor dinozunean zerga hauek dagoela pertsonak ezingo dutenak guzti hau ordaindu.
Haber guztiok dakigu hemen mahai honen bueltan gazenok inor gainera hemen daukagu
kontuhartzailea be bai berak ezagutzen ni baino gehiago letra txiki eta datu txikiak baina Arrasaten inor
eta daude horretarako herramintak,tresnak, inor ez da geratzen bakoitzaren daukan ekonomiko
ahalmenaren arabera kontuan hartzen da eta inori inor Arrasaten ez da geratzen horretarako zerbitzu
publiko barik ura,argia, mesedez ez deigun esan hemen danontzako dala tabla rasa hori ez da horrela, ez
da horrela.
Kontuz hitzekin ze gauzak ez dira horrela udaletxe honek eta ez guk danok udaletxe honek kontu asko
hartzen ditugu beharrak dituen pertsonei zerbitzu publikoak garantizatzeko bermatzeko hori alde
batetik.
Eta beste aldetik, bai alderdi sozialistai bai Oskarri eta bai Enekori ba zaretenaren esaten harira ulertu
dezaket agian ez dela denbora aproposena gau goizean baina bai uste dut diktamina benetan eta gure
gobernuaren proposamena hori ezagutu dezutela eta hor dauden emendakinak direla alde batetik, zuek
egindakoak eta zuekin elkartu gara Eneko eta daude gero beste gai batzuk Merino jaunarekin
landutakoak baina guztiok dauzkagu mahai gainean eta guztiok ezagutzen dituzuen zer diren ordenantza
fiskalak eta danok dakigu ez dagolako inolako kriston aldaketarik.
Nik ulertzen dut hau joko politiko batetan bihurtzen dela baina izan gaitezen serioak ez dagoela inongo
aldaketa sustantzialik esaten ari garenarekin Oskar besterik ez.
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Eta onartzen dugu kritika eta saiatuko gara ez dadila berriz gertatuko onartzen dugu.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Ni nahi neban esatea ba nik ere ematen du beste pelikula bat ikusi dotela ze guri askotan gertatzen zaigu
ba ez dakit biltzen gara Igor zuekin zergatik ez gara bildu? Ba zuek ez duzuelako proposamenik egin
Irabazik egin zuen bere proposamena zuek eraman zenuten proposamen bat ogasun batzordera eta nik
dakidanez proposatzen zenituzten gauza asko legez kanpo zirelako hemengo teknikariak hala esanda
proposamena bertan behera gelditu zen eta gero zuek horren ostetik ez duzue proposamenik egin.
EH-Bilduk bai egin zuen proposamena eta horregatik bildu ginen Eh-Bildurekin, Irabazik egin zuen
proposamena eta horregatik bildu ginen Irabazirekin, Eh-Bildurekin ostegunean bildu ginen;
Irabazirekin bildu ginen ostiral eguerdian gu bai bilera batetara eta bai bestera joan gara nik uste dut
jarrera positiboarekin guk oso pozik irten ginen bi bileretatik nahiz eta ez jakin zein izango zen zuen
erantzuna Irabazirena bagenekien astelehenean esan zigulako berak zer egingo zuen Eh-Bildurena ez
genekien baina askotan gertatzen zaigu bileratik bueno ba planteamendu batekin edo gu behintzat
sentsazio batekin irtetzen garela eta gero pleno aretora etortzen garela eta hemen ematen du guztiz
kontrakoa gertatu dela ez? Baina bueno nik ulertzen dut gaurko egoera zein dan, ulertzen dut
ordenantza fiskalen bozketa aurrera joanez gero ez dela aterako, guri berdin jaku bozkatu edo Oskarrek
proposatzen duen bezala aurrerago lagatzea aurrerago lagatzera ere ez baldin bada onartzen aurrerako
laga beharko da bai edo bai orduan bozkatuko dugu mahai gainean gelditzea hurrengo pleno baterako
gai hau
Gai zerrendako 3. Puntua mahai gainean uzteari dagokion bozketa:
Bertaratuak

20 Boto bat bozka delegatuz

Aldeko botoak:

21

Kontrako botoak:
Abstentzioak:

EAJ-PNV (8), PSE-EE (3), BALEIKE (2), EH BILDU (7)
eta IRABAZI (1)

0

Aho batez onartzen da gaia mahai gainean uztea.
Bueno ba hurrengo plenoan jorratuko dugu gaia.
4.- UDALAREN ORDEZKARI IZENDATZEA MARIA UBARRETXENA CID ANDREA
ETA OSCAR GARCÍA HORRILLO JAUNA HAINBAT ORGANOTAN. (2015SKOR0001)
Udal Plenoak, aho batez, Enplegu eta Pertsonal Batzordearen ondoko diktamena onetsi eta
akordio mailara jasotzen du:
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Udalbatza berria eratu ondoren, Udaleko Osoko Bilkurak, 2015eko uztailaren 13ko eta
irailaren 17ko bilkuretan erabaki zuen udal honetako zinegotzien izendapenak onartzea, Arrasateko
Udalaren ordezkari gisa jardun zezaten hainbat erakundetan.
Maria Ubarretxena Cid alkate andrea eta Oscar García Horrillo zinegotzi jaunak hainbat
erakundetan udalaren ordezkari gisa jarduteko izendapena zuten. Hori horrela, eta Eusko
Legebiltzarreko Hauteskundeetan, hurrenez hurren EAJ-PNV alderdi politikoaren eta PSE-EE
alderdi politikoaren zerrendetan hautagai bezala joan direnez, Eusko Legebiltzarrerako
Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legearen 4.3 artikuluaren baitan, izendapen
horietako batzuek izatea hautaezin zioa da
Beraz, uztailaren 28ko eta uztailaren 27ko datetan honako izendapenei uko egin zieten:
-

Maria Ubarretxena Cid:





Deba Bailarako Industrialdea, S.A. Administrazio Kontseiluko Lehendakaria
Garaia Berrikuntza Guneko Elkarte Sustatzailea. Errektore Kontseiluko kide
CEI SAIOLAN, S.A. Administrazio Kontseiluko kide.

-

Oscar García Horrillo:




CEI SAIOLAN, S.A.. Administrazio Kontseiluko ordezko kidea
SURADESA.S.A. Administrazio Kontseiluko kidea

Behin aipatutako hauteskundeak pasa ondoren, eta hautagai hauek Eusko Legebiltzarkide aukeratuak
izan ez direla ikusita, aipatutako hauta-ezintasunaren arrazoia amaitu da. Hori horrela, Enplegu eta
Pertsonal Batzordeak honako proposamena egiten du:
Lehenengoa: Maria Ubarretxena Cid andrearen uko egitea onartzea eta berriz ere izendatzea,
udalaren ordezkari gisa honako organoetan jardun dezan:
 Deba Bailarako Industrialdea, SA.
 Garaia Berrikuntza Guneko Elkarte Sustatzailea, Enpresa Zerbitzu Koop. Elkartea.
 CEI SAIOLAN, S.A.
Bigarrena: Oscar Garcia Horrillo jaunaren uko egitea onartzea eta berriz ere izendatzea, udalaren
ordezkari gisa honako organoetan jardun dezan:



CEI SAIOLAN, S.A.. Ordezko kidea
SURADESA.S.A.
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Hirugarrena: Interesatuei eta erabaki honetan aipatzen diren erakundeei ebazpen honen berri ematea.

5.- LANPOSTUAREN ZERRENDAREN ALDAKETA PUNTUALA.(2016PRPT004)
Udalbatzarrak, 2015eko abenduaren 29an egindako bilkuran, Udal honetako funtzionarioei eta lan
kontratuko langileei erreserbatutako plazen plantila onartu zuen, bai eta lanpostuen zerrenda ere.
2016ko ekainaren 7an hartutako akordioaren bidez, Udalaren lanpostuen zerrenda eta plantila zati
batean aldatzea onartu zuen.
Lanpostuen Zerrendari dagokionez, aipatu behar da agiri hori etengabe eguneratu behar dela, berez
duen izaera dinamikoarengatik eta uneoro izan dadin Udal honetako antolaketa beharren benetako
adierazpidea.
Oraingo honetan, aldaketaren arrazoia 9. Kodea – Pertsonal burua- duen lanpostuaren titularrak
laster hartuko duen erretiroa dela eta, sortzen da; izan ere, Korporazio bakoitzak eskumena dauka
erabakitzeko lanpostuen zerrendan zein den funtzionarioen jatorriko administrazioa (Estatukoa,
autonomia erkidegokoa, tokikoa edo udalekoa, bai eta gainerako konbinazioak ere).
Gaia aztertuta, Pertsonal buruak emandako txosten teknikoa ikusirik, Pertsonal Batzordeak
Udalbatzarraren iritzipean jartzen du AKORDIO hau hartzea:
1.- Puntualki aldatzea lanpostuen zerrenda, modu honetara:
 ‘Pertsonal burua’ izeneko lanpostua, 9 kodea duena, pasatuko da, lanpostuak hornitzeko
lehiaketetan, Arrasateko Udaleko karrerako funtzionarioentzat egotetik Euskal Autonomia
Erkidegoko edozein entitate publikotako karrerako funtzionarioentzat egotera, bere horretan
mantenduz gainontzeko baldintzak lanpostua lortzeko, izaera juridikoa eta gainerako
ezaugarriak.
2.- Aldaketa hori argitaratzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Arratsaldeon guztioi. Batzordean esan nuen moduan guk barne promozioaren alde egiten dugu, orduan
pentsatzen dugu aukera ona izango litzateke barnetik barrutik udaletxeko langileei aukera hori ematea
ez? Baina bueno erabaki da kanpora ateratzea eta guk eskatzen dugu esfortzu bat egitea hemengo
lehenengo aukera hemengo langileei ematea, hemen ez badago jenderik edo ez bada aurkezten orduan
kanpora ateratzea.
Horregatik momentuz bozka kontran bozkatuko dugu. Eskerrik asko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
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Bale eskerrik asko Amaia. Hartu den erabakia ez da bakarrik izan lanpostu honekin udaletxeak beste
lanpostu askorekin beti atera izan dau askotan kanpora ba azkenean beste tokiko administrazioko beste
administrazio publiko batzuetan zergatik ba funtzionarioen karrera aukerak emateko ze azkenean
badago Arrasateko jende asko beste udaletxe batzuetan lanean ari dena eta badago ere Arrasateko
udaletxean arrasatekoak ez diren funtzionario pila eta danak hasiko baldin bagina gure prozesuak ixten
bakarrik gure udaletxera ba funtzionarioen arteko mugikortasun hori be azkenean itxi egiten dugu eta
beraiei ere ez zaie ematen aukerarik ateratzeko eta egia esan etxe barruan eta funtzionarioekin hitz
eginda ba askok esaten dute interesgarria dela interesgarria izango litzatekeela orain dagoen baino
mugikortasun gehiago edukitzea ba azkenean ere beraiek ere aukera izateko beraien karreretan bueno
aurrera egiteko eta hori izan da batez ere erabakia hartzeko arrazoia.
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Bai. Nik uste dut hor postuz postu aztertu in leikeela gu badakizu orain dela gutxi koordinatzaileen
postua erabaki genuen kanpora ateratzea mugikortasun horrekin baina hemen postu honetan ikusten
dut hemen jendea dagoela kapazitate handiekin dagoela eta orduan aukera hori ematea.
Ez bada irtetzen, ez da inor aurkezten ederto kanpora atera baina denbora badaukagu bagenekien Jose
Mari Eraña jubilatu behar zela aspalditik maiatzean 2017an. Horrek gauza ez da. Horregatik esaten
genuen ba bueno esfortzu bat egitea aukera hori ematea etxeko edo udaletxeko langileei. Hori da.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Denboraz gaz eta gainera aurkeztu nahi duen pertsonarekin hitz egin dugu bera aurkeztuko da. Guk
animatu dugu gainera prozesuan parte hartzeko eta prozesuan parte hartuko du, ba beste batzuk
prozesuan parte hartzeko aukera izango duten bezala.
Beste interbentziorik?
A.LARRAÑAGA (EH-BILDU):
Bukatzeko ez da inoiz jakiten zenbat jende aurkeztuko dan postua atera barik, postua lehenengo atera
behar dan eta orduan ikusi behar dan jende gehiago edo gutxiago aurkezten den etxe barruan nabil
esaten.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bai interesa behintzat manifestatuta pertsona batek dauka eta pertsona batek ia esan dau berak interesa
daukala. Beste interbentziorik? Juan Luis.
J.L MERINO (IRABAZI):
Si bueno yo lo que veo aquí que con esta modificación que se plantea lo que no se ha tenido en cuenta a
los sindicatos de este ayuntamiento tanto LAB como ELA siempre han dicho que la promoción debería
de ser interna y en caso de no ser interna porque había pocos aspirantes al puesto reservarlo a
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funcionarios de carrera no les parecía tampoco correcto sino abrirlo a cualquiera que se pudiera
presentar libremente. Creo que no se ha tenido en cuenta a los sindicatos y por lo tanto yo también voy
a votar que no.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Besterik?
Bozketara pasatuko gara.
Bertaratuak

20 Boto bat delegazio bidez

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

13 EAJ-PNV (8), PSE-EE (3) eta BALEIKE (2)
8 EH-BILDU (7), eta IRABAZI (1)

Beraz, onartzen da.
6.- ALKATETZAKO EBAZPENEN BERRI HARTZEA
Alkatetzen ebazpenen berri ematen da.
7.- GALDE-ESKEAK.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Galde-eskaerarik?
I.URIZAR (BALEIKE):
2015eko joan zen urteko irailean onartu zan STOP DESAHUCIOSen mozioa osoko bilkura honetan 8.
Puntuak lehenengo lerroak jartzen zauen udaletxe honek titulartasun publikoko zein pribatuko
etxebizitza hutsen inbentario bat egingo du jakin nahiko nuke ea borondaterik dauen edo asmorik
dauen prozedura hori zabaltzeko.
M.UBARRETXENA (Lehendakaria):
Bueno zuek dakizuen bezala gai honi buruz hitz egin dugu jada eta hitz egin dugu batez ere Juan Luis
Merinorekin berak azkenean STOP DESAHUCIOSeko plataformarekin harreman handia daukalako
eta geratu gara zer da etxebizitza hutsa, ba legeak ere ez duela esaten eta hor irizpide batzuk ezarri behar
ditugula danok adostuta zer dan etxe huts bat eta zer ez den etxe huts bat eta horrekin erlazionatuta
Juan Luis merino jauna gelditu zen ba plataformatik berak irizpide batzuk aurkeztuko zituela udaletxean
eta gero denok begiratuko dugula ea gai garen denon artean adosteko zer den etxe huts bat eta zer ez.
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beste galde eskaerarik badago?
Amaiera emango diogu gaurko plenoari. Eskerrik asko.

Eta beste gairik ez dagoenez, Udal Plenoburuak, arratsaldeko 18:40tan, amaiera ematen dio
bilkurari. Eta nik Idazkariak hori guztia ziurtatzen dut akta hau jasoz.

Arrasaten, 2016ko urriaren 4a

IDAZKARIA

LEHENDAKARIA

Amaia Gorrotxategi Zubizarreta

María Ubarretxena Cid
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