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Bileran, LURDES ALEGRIA LASA kontuhartzaileak ere parte hartu du.
AITZIBER YURREBASO andrea bat-bateko itzultzaile lanetan egon da.
Alkateak proposatu du, gai-zerrendako puntuen ordena aldatzea zinegotzi
baten arazo pertsonala dela medio. Proposatu du lehenik Herritarrak batzordeko gaia
tratatzea eta ondoren mozioa. Proposamena onartu egin da eta horren ondorioz
esandako moduan gaiak tratatzera pasatu da.
1.- AURREKO AKTAK. 2019-10-31ko aktaren onespena.
2019-10-31ko aktaren berri eman ondoren, Nerea Manzisidor Mendizabal
andreak (Beasaingo EH Bildu) esan du aktan aipatzen dela Yolik zinegotziak hitz
batzuk esan zituela baina ez zen Yolik esandakoak baizik eta Elena, “Oriako Lamia”,
elkartekoak
2.- HERRITARRAK BATZORDEKO PROPOSAMENAK:


GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN SINATUTAKO HITZARMENA,
2019RAKO GEHIENEZKO TARIFEI BURUZ LOINATZ EGUNEKO ZENTROA
FINANTZATZEKO. 2019BIBO0005
Alkate jaunak Malu Valles (EAJ-PNV) andreari hitza pasatu dio eta honek
Udalbatzako zinegotziei eskerrak eman ondoren izan duten deferentziagatik,
ondorengoa adierazi du: “Lo que se trae a Pleno es la modificación del
Convenio suscrito con Diputación para el abono del coste de las plazas del
Centro de Día de Loinaz. Es una modificación que nos favorece, ya que la
subida es de un 3,6% que redunda tanto en coste/plaza de persona/día
(laborables y festivos), así como en el transporte también días laborables y
festivos. Se pasa de una tarifa asistencial de 50,06 € a 51,86 €. Esto se aplica
a todo el año 2019.”

Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek jaso dira:
Eva Alvarez Atanes (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Nosotros estamos
de acuerdo porque beneficia al Ayuntamiento y al Centro. Sobre ese
incremento de 10.000,00 €, que consideramos positivo, debería recogerse un
compromisio para la mejora del Centro y de los servicios.”
Malu Valles Fernandez andreak (EAJ-PNV): “Tal y como comentamos en la
comisión al comentario realizado por la portavoz socialista, no se trata de una
cantidad que repercuta directamente al presupuesto. Se trata de una cantidad
a tanto alzado y evidentemente todos los ingresos que recibe el Ayuntamiento,
siempre redunda en interés de los ciudadanos, del Centro y de los servicios.
Adierazteko besterik gabe, ondorengo proposamena bozkatu da:
“I.- 2019ko apirilaren 5eko datarekin Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Gizarte Politikako
Departamentuaren bidez, eta Beasaingo Udalaren arteko lankidetza arautzeko
kontratu-programa sinatu zen, mendekotasun-egoerek eragindako beharrizanei aurrea
hartu eta erantzuteko zerbitzuak eskaintzeko, zehazki mendekotasun-egoeran dauden
adinekoentzako Loinatz eguneko zentroa.
Kontratu honek eragin ekonomikoa 2019ko urtarrilaren 1etik duelarik, eta indarraldia
2019ko abenduaren 31 artekoa da. Hitzarmenaren epea amaitzean besterik gabe
luzatutzat joko da beste urte natural bateko aldietarako, gehienez 4 urteko epea bete
arte; eta betiere nahikoa eta egokia den aurrekontu xedapena badago luzatutako
ekitaldirako.
II. 2019ko azaroaren 12ko datarekin Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako
Departamentuak adinekoen egoitza-zerbitzuak, eguneko zentroak eta zenbait
programa finantzatzeko erreferentziako gehieneko tarifak onartzeko asmoa duela
adierazi du; tarifa horiek 2019ko urtarrilaren 1era arteko atzeraeragina izango dute.
Onartutako erreferentziako tarifak aplikatzeak berekin dakar Beasaingo Udalarekin
sinatutako kontratu-programa aldatzea.
III. Gipuzkoako Foru Aldundiak proposatutako erreferentziako tarifa berriak, gaur egun
ditugun tarifarekiko %3,6ko igoera dute.
Herritarrak batzordeak Udalbatza Osoari ondorengo erabaki proposamena egiten dio,
jarraieko arautegia kontutan edukirik:
•
12/2008 legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
•
185/2015 dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
Lehenik: Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatuta dagoen kontratu-programaren
aldaketa onartzea, 2019ko ekitaldian
Loinatz Eguneko Zentroa finantzatzeko
erreferentziako gehieneko tarifari dagokionez; ondorengoak direlarik:

Zerbitzu mota

Sinatutako
kontratoaren 2019rako
tarifa
tarifa €plaza/eguna
€plaza/eguna

berria

tarifa

50,06€

51,86€

garraio

16,23€

16,82€

Laguntzako tarifa asteburu
eta jai egunak

57,47€

59,54€

Garraio asteburuak eta jai
egunak

18,68€

19,35€

Laguntzako
lanegunak
Lanegunetako
zerbitzua

Aho batez onartu da proposamena.
3.- MOZIOA. “BAKEA ETA DUINTASUNA ELKARTEA”ren mozioa, Palestinako
Herriarekiko Elkartasun Eguna. 2019IDBO0029.
Aldez aurretik Alkate jaunak hitza eman da, Elkarteko kideren batek ondorengo
mozioa irakurri du:
“Zioen
azalpena:
1977tik, Palestinako Herriarekiko Elkartasun Eguna ospatzen du Nazio Batuen
Erakundeak urtero azaroaren 29an. Egun horretan, 1947. urtean, Nazio Batuen
Batzar Nagusiak 181 Ebazpena onartu zuen, gerora "zatiketaren ebazpena" esan
zitzaiona. Palestinan "Estatu judu" bat eta "Estatu arabiar" bat sortzeko erabakia
jasotzen du ebazpenak , eta Jerusalem hiriari nazioarteko erregimen berezia ezartzea,
corpus separatum gisa. Ebazpenean aurreikusitako bi estatuetatik bakarra eratu da
orain arte: Israel.
Joan den maiatzaren 15ean, Palestinako herriak Nakbaren 71. urteurrena gogoratu
zuen ( nakba hondamendia da arabiarrez). Egun horretan, Israelgo estatuak okupazioa,
kolonizazioa eta garbiketa etnikoa aurrera eramateko politikak jarri zituen martxan.
Israelgo estatua sortu ondoren, armada sionistak 700.000 palestinar baino gehiago
kanporatu zituen beren herrietatik, eta 500 herri baino gehiago suntsitu zituen.
Horrela sortu zen Palestinako lehenengo iheslari-oldea.
Badilek egindako 2016-2018 aldirako Iheslarien Egoerari buruzko IX. Txostenaren
arabera, gaur egun 8,7 milioi palestinar iheslari daude Zisjordanian, Gazan, Israelen,
Jordanian eta Libanon. Palestinar guztien % 66,7 ziren horiek 2018. urtearen
bukaeran. Txostenak agerian jartzen du nola okertu den hango egoera eta nola
gogortu diren Israelen errepresio-politikak. Horren adibide da nola mugatu zaizkien
Palestinako herritarrei beren eskubide zibil eta politikoak erabiltzeko espazioak. Ildo
beretik, Nazio Batuen 198 Ebazpenean jasota dagoen itzultzeko eskubidea ukatzen
zaie.
Zazpi hamarkadaz, Israelgo estatuak kolonizazio - eta apartheid-sistema iraunarazi du.

Horretarako, Palestinako herritarrak kanporatu eta derrigorrez lekualdatu ditu,
lurraldeak okupatu ditu, Gazako zerrenda setiatu eta blokeatu du, Palestinako
herriaren erresistentzia-ekintza oro modu kriminalean zapaldu du eta kolonoak eraman
ditu Palestinako Lurralde Okupatuetara .
Politika horiek Nazioarteko Zuzenbidea urratzen dute. Europar Batasunak, Nazioarteko
Zuzenbidea betez , ez du onartzen Israelen subiranotasuna 1967tik okupatuta dituen
lurraldeetan: Golango gainetan, Gazako zerrendan eta Zisjordanian , ekialdeko
Jerusalem barne. Eremu horiek ez ditu Israelgo lurraldetzat hartzen.
Baina okupazioak ez luke aurrera egingo potentzia handien eta nazioarteko enpresen
laguntzarik gabe; izan ere, neurri handi batean zigorgabetasuna bermatzen diote
Israelí. Horregatik, Palestinako herriak askatasunaren alde aurrera daraman
borrokarekiko elkartasuna eskatzen dugu. Erakundeei dei egiten diegu ez ditzaten
inolaz ere lagundu okupazioa , kolonizazioa eta garbiketa etnikoa xede dituzten
Israelgo estatuaren politikak , eta eskura dituzten mekanismoak eta foroak erabil
ditzaten Palestinako herriaren eskubideak defenditzeko.
Hori guztia kontuan hartuta, Beasaingo Udaleko talde guztiei honako Adierazpen
Instituzional hau onartzeko deia egiten diegu:

1.

Beasaingo Udalak salatu egiten ditu giza eskubideen alde lanean
diharduten Palestinako gizarte zibileko elkarteek pairatzen dituzten jazarpen,
kriminalizazio eta judizializazioa; besteak beste, Health Wortk Committees eta
Addameer erakundeen bulegoetan berriki jasan dituzten erasoak eta
atxiloketak. Beasaingo Udalak berretsi egiten du nazioarteko zuzenbidearen
urraketa larria dela Israelek kokalekuak ezartzea 1967tik okupatuta dituen
Palestinako lurraldeetan. Era berean , berriro ere eskatzen du Israelek utzi
diezaiola kokalekuak legez kanpo zabaltzeari.
2. Beasaingo Udalak aitortu egiten du Palestinako iheslarien itzultzeko eskubidea,
Nazio Batuen 194 Ebazpenean jasota dagoena. Beasaingo Udalak bere
hitzarmen, kontratu edota akordioetan klausulak sartu ahal izango ditu,
sinatzaile guztiak Nazioarteko Zuzenbidea errespetatzera eta Palestinako
herriaren Autodeterminazio Eskubidea ontzat hartzera behartzeko (Nazio Batuen
Segurtasun Kontseiluaren 242 Ebazpena, Nazioarteko Justizia Gortearen
2004ko uztailaren 9ko Adierazpena, Zigor Gortearen Erromako Estatutua eta
NBEren Batzar Nagusiaren 194 Ebazpena).
3. Beasaingo Udalak berehalako neurriak eskatu dizkio nazioarteko Komunitateari,
horien bidez Israeli Nazioarteko Zuzenbidea bete dezan presio egiteko. Bake-akordio
bidezko, iraunkor eta behin betikoa sendotu arte Palestinako herriari laguntzeko
erabakia berretsi du Beasaingo Udalak.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek azaldu dira:
Maddi Imaz Ruiz andreak (Beasaingo EH Bildu): “Guk bat egiten dugu mozioarekin.
Herritarrak aske izan behar dira eta eskubideen urraketa salatzen dugu.

Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Guk esandakoari gehitzeko gauza handirik ez. Salaketa
garbi geratzen da eta atxikimendua da eskatzen dena.”
Besterik esateko ezean, bozketa egin da eta aho batez onartu da “Bakea eta
Duintasuna Elkartea”ren mozioa.
4.- ANTOLAKUNTZA BATZORDEKO PROPOSAMENAK:


2020. EKITALDI EKONOMIKORAKO UDAL AURREKONTUA. HASIERAKO
ONESPENA. 2019EKBO0093.
Alkate jaunak (EAJ-PNV) hitza hartu du aurrekontua azaltzeko, hots: “2020ko
udal aurrekontua 16.686.000,00 €-koa izango da. Aurrekontu horretan
banaketa hiru multzo handitan aurreikusi ezkero, hau da: antolakuntza,
herritarrak eta lurraldea, esan antolakuntza %20a dela, %48a herritar
arloarentzat izango da eta lurralde sailerako %32a (hemen %60a mantenurako
da. 3 milioi pasatxo erabiliko dira mantenurako eta gainontzekoa inbertsioak
egiteko). Lurraldean aipatzekoa da hondakinak biltzeko gastua, 1.078.000,00 €koa bada, sarrerak 1.035.000,00 €-koak izatea aurreikusten dela.
Udalaren planteamendua da gastuak aurreikusitako diru sarreren azpitik
mugatzea, aurrera begirako herria eraikitzen jarraitzeko. Zorpetze maila
%2,69koa da. Gure tamainako herriekin alderatuz (%2,9) baxuagoa eta
Gipuzkoak berak duen zorra, bataz beste %4,2koa da. Beraz, azpitik gaude.
Horrez gain adierazi Udalak une honetan duen diruzaintzako gerakina
10.000.000,00 dela eta horrek adierazten du gure ekonomiaren egoera
osasuntsua dela. Aurrekontuaren ildo nagusia, bost zutabetan oinarritu da, hau
da: ekonomia eta enplegua sustatzea, herritarren ongizatea eta bizitza kalitatea
bermatzea, herriari bizia eta nortasuna emateko jarduerak bultzatzea, aurrera
begirako herria mantentze eta hobekuntza lanak egitea eta gobernua
eraikitzean aurrera pausoak ematea.
Martxan jarritako hainbat ekimenei jarraipena emango diegu legegintzaldi
osoaren zehar, helburu horiek guztiak bete ahal izateko. Tokiko enplegu eta
jarduera ekonomikoaren sustapenarekin lotutako egitasmoak jarraipena izango
dute. Enplegu planari lotuta, formazio espezifikoa bultzatzeko beasaindar
langabetuentzako Goierri Eskolarekin ditugun ikastaroak sustatuz jarraituko
dugu. Merkataritzan esan berrikuntza bezala jarduera ekonomikoa suspertzeko
eta proposamen berriak betetzeko helburuarekin alokairurako dirulaguntzak
emango ditugula lehenengo hiru urteetarako, eremu degradatuak biziberritzeko
eta lanbide berriak erakartzeko belaunaldiaren aldaketa ematen denerako.
Herritarren ongizateari begiratuta, gure ildo estrategiko garrantzitsuetako bat da
eta lehentasunekoa izaten jarraitu nahi du. Hori dela eta gizarte-ongizate
gastua %6a aurreikusi da eta hor azpimarratzekoa izango litzateke pertsona
helduen laguntzari protagonismo berezia emango zaiola. Ahulezia egoeran
dauden herritarrentzat baliabideak gehituko ditugu (etxez etxeko laguntzarako
%10eko igoera proposatzen da) eta horrekin onuradun gehiagora iritsiko gara.
Babeseko 5. etxebizitzarako ekipamendurako inbertsio handia egingo dugu.
Zahartze aktibo ekimenak pisu handia izaten jarraituko dute eta honela

helduentzat dantza-saioak izatea bideratuko dugu. Azkenik esan, 80 urtetik
gorako herritarrei su detektagailuak jarriko zaizkie baina programa honen bidez
lehentasunezko beharrak zeintzuk dituzten jakiteko aukera izango dugu.
Hirugarren zutabearekiko, hau da, nortasuna eta osasuna aisian, Igartza
programa zikloak jarraipena izango dute. Dantzan.eus elkartearekin ere lanean
jarraitzeko asmoa dugu. Kultur jardueretarako inbertsioa igotzea da
proposatzen dena, Igartzan Euskal Unibertsitateko udako ikastaroekin
jarraituko da, kaleko aisian naturaltasunez irakurketa sustatzeko etxola jartzea
proposatzen dugu, bonberia eraikina aktibatzeko lanekin jarraituko dugu dantza
eta kulturaren erreferentzi bilakatzeko asmoz eta inguruan gure nortasunarekin
zerikusia duen mugimendua sortuz. Txirrindularitza herrian sustatzeko
Euskadiko Fundazioarekin lankidetza eta babesa mantenduko dugu eta modu
berean entrenatzaileen teknifikazioa eta euskalduntze ikastaroei ematen zaien
babesarekin jarraituko dugu.
Kiroldegian egingo diren inbertsio berriak ere jarraipena izango dute
etengabeko hobekuntzak erabiltzaile onuradunek kalitatezko zerbitzua jasotzen
jarraitu dezaten. Horren adibide saski baloi kantxa berritzea da. Hirigintza eta
hiri mantenuari dagokionean, egun ezberdinetan eta auzoetan hobekuntzak
egiten jarraitzeko asmoa dugu, gune horiei irisgarritasun eta erosotasunari
begira, guneak atseginagoak izan daitezen. Ohartu gara mantenuari geroz eta
garrantzi handiagoa eman behar diogula (lorategi, espaloi, asfaltatzea etab.).
Esku-hartze urbanistikoari dagokionez, proiektu hauek nabarmendu nahi ditut:
Dolarea parkea birgaitzeko proiektua, Igartza Oletan norabide bikoitza
ahalbidetzeko lanak burutzea, irisgarritasuna dela eta haur-eskolako sarrera
hobetu nahi genuke, Nafarroa etorbidea eta Oriamendi kalearen arteko loturan
igogailua jartzea ere proposatzen dugu eta espaloietan behera gune berriak
jarriko ditugu. S. Inazio kalea eraberritzeko eta Oriamendi kalea konpontzeko
azterlanak egingo dira. Erakusketa areto berri bat erdigunean proposatzen
dugu lokalen bat erosiz. Porteria eremuko uholdegarritasunari irtenbidea
emango dion lanekin jarraituko dugu eta horretako CAFekin eta Ur
Agentziarekin dauden hitzarmenak aurrekontua izango du nahiz eta lanak
denboran luzeak izan. Bernedoko aparkalekuan argiteria hobetuko dugu eta
udalerrirako argiztapen proiektuarekin jarraituko da. Landa ingurunean ere
inbertsioa igo egingo dugu. Batez ere baserrien mantenurako. Mugikortasun
mahaia sustatuko da. Txakur parketan iturriak jarriko dira eta txakur eta
maskoten inguruan sentsibilizazio kanpainak egingo dira. Oria ibaia balioan
jartzeko natur bidea egiteko azterlana egingo da eta haurren begietatik hiria
eraikitzeko haurren proiektua gauzatzeko asmoa dago.
Hizkuntza eta berdintasun zehar lerroak guretzat garrantzitsuak dira. Azkeneko
lau urteetan ere horretan saiatu gara eta aurrerantzean ere jarraitzeko asmoa
dugu. Zehar lerroak diren heinean, indar berezia hartze dute arlo guztietan.
Hizkuntza politikari dagokionez eta erabilerari begira, abian duden proiektuekin
jarraituko dugu, hala nola, hizkuntza errefortzuarekin, euskara kirolean eta
udaleku itxiekin. Berrikuntza gisa aipatu, begirale titulua lortzeko ikastaroa
antolatu dugula eta “Aittu” Beasaingo euskal taldearentzat ere lekua egin dugu.
Euskaraz ikasi nahi dutenen aldeko diru laguntzek ere jarraipena izango dute.
Gizarte parekidegoa eraikitzeko aurrera pausoak emanez jarraituko dugu eta

horretarako Herrilab proiektuarekin jarraituko da eta ekintza plan abian jarriko
dugu Foru Aldundiarekin batera. Horrez gain sentsibilizazio lanekin ere
jarraituko da.
Horrezaz gain esan aurreko legegintzaldian bezala, oraingoan ere saiatuko
garela oposizioarekin lana egiten aurrekontu-proiektu hau aurkezteko eta alde
horretatik eskertzen dizkizuet zuen ekarpenak.
Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek azaldu dira:
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Algunas
de las aportaciones realizadas se han recogido en el presupuesto, entre ellas,
la campaña de sensiblización de perros (se venía haciendo pero hemos pedido
reforzarla para un mejor cumplimiento de las ordenanzas), la adecuación del
parking de Erauskin, la renovación de las escaleras del Instituto (proponíamos
una canalización de las aguas y cubrir la parte superior), arreglo de
marquesinas de las paradas de autobuses, los puntos wifi en la calle, la
accesibilidad a Mateo Mujika y Arantzazu (también lo ha propuesto BILDU,
pero nosotros proponemos poner unas rampas mecánicas cubiertas), el
mantenimiento del parque Sagastigutia (se ha recogido en parte porque
nosotros proponíamos que se mejorara la partida existente, pero se preven los
6.000,00 € que hasta ahora también se recogían. Esperemos que se mejore).
También propusimos mejorar el acceso a la calle Lorategi poniendo una rampa
eléctrica al objeto de acercar al ciudadano calles como la de los Carrera o Bista
Alai.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Iruditzen zaigu gehienak mantenu gauzak direla eta
horiek burutzen dira. Gehiago egitea tokatzen bada, kreditu aldaketa egingo da.
Ezkiaga auzoko irisgarritasunak ari garenean azterlana jarri dugu. Ez da hain
erraza zeren eta ranpak jartzeko gutxieneko malda bat errespetatu behar da.
Mateo Mujikan zati leunena hartuta ere, hau da, Murumendi paretik goi zatirarte
%15eko diferentzia dago. 6 metrotik aurrerako ranpak jarri nahi badira legeak
eskatzen du %6a. Beraz, hor ezin dira ranpak jarri. Horrek ez du esan nahi
irisgarritasuna hobetu ezin daitekeenik. Buruan duguna askotan ezin da egin,
Kodigoak berak uzten ez duelako. Eskailerak ere ez dira irisgarriak. Beste toki
batzuetan eskailerak kentzen ari dira eta kasu honetan ranpak ezin dira jarri.
Lorategi kalean antzeko arazoa dugu malda handiegia delako ranpa bat
jartzeko. Horrelakoetan irisgarrienak igogailuak dira. Azterlana egin behar da
eta horretarako kontusaila jarri da. Gu ere prest gaude irisgarritasunean aurrera
pausoak emateko baina ikusten duguna da mugak daudela. Saiatuko gara ahal
den neurriak egindako ekarpenak betetzen.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Guk aurrekontu
honetan falta bota duguna da aurrekontu parte hartzaileagoak izatea, hau da,
herritar eta elkarteekin partekatzea eta detektatzea non dauden beharrak eta
kontusailetan islatu. Hurrengo urterako prozedura parte-hartzailea proposatuko
dugu, zeren eta ikusi dugu inguruko herrietan honen inguruan esperientzi
aberasgarriak egon direla. Etxeko lan bezala denontzat uste dugu lan
interesgarria izango litzatekeela, aurrekontuak izateko beasaindar guztiek
onartutakoak.

Aurtengo aurrekontuari begira esan, izan diren bilera eta negoziazioetan gure
proposamenak luzatu genituela eta nahia zela kontusailetan islatzea. Aipatuko
ditut zeintzuk izan diren gure proposamenak eta nola jaso diren aurrekontuan.
Karobi kalea eta Isabel Olano parkea egokitzeko proiektua kontratatzea
proposatu genuen eta ikusi dugu hirigintzako kontusailetan Isabel Olano parkea
berritzea aurreikusi dela. Arantzazu, Mateo Mujika eta Bista Alaiko igogailuaren
proiektua kontratatzea eta jaso da. Bista Alai auzoa birgaitzeko proiektua
kontratatzea ere jaso da. Plangintza energetikoaren inguruan, aurrekontuan
badaude hainbat partida baina, kontuan izan behar da auditori energetikoaren
emaitzen arabera zein aldaketa egin behar diren. Guk hor hala ere inbertsio
handiagoa proposatzen genuen aurrezkia bermatzeko eta sorkuntzara
bideratutako energia kontuan izateko. Mugikortasun plan jasangarria eta
iraunkorra egiteko, ikusi dugu mahia dinamizatzeko partida bat dagoela baina
hor hutsunea egongo litzateke mugikortasunarekin gai asko lotuta daudela eta
eskatzen dugu gai horri lehentasuna ematea. Adinekoentzako dinamizatzaile
orduak gehitzea ikusten genuen. Badakigu formula ezberdinak aztertzen egon
zaretela eta elkarte modura bideratu ezin denez, ez dugu ikusi partidarik
dagoenik. Badaude guretzat ezinbestekoak diren bi gai. Bata, berdintasun
teknikaria. Hasieratik gaude lanpostu bat sortzearen alde, ikusita ditugun
beharrak. Diskurtso aldaketa bat dago baina beti erreposizio tasa aipatzen
zaigu eta ez gara gai izan gai hori lantzeko. Dugun azkeneko berria da kontratu
programa batekin burutuko dela eta abiapuntua dela iruditzen zaigu baina
zalantzak ditugu zeren eta kontratu mota hauek zehaztapen asko eskatzen dute
izango dituen funtzioen aldetik. Horrezaz gain kontuan izan behar da kontratu
mota hauek epe muga dutela, ezin delako 3 urte baino gehiago iraun. Gure
galdera da, horren ondorenen zer egingo den. Gai honen inguruan zalantza
asko ditugu, hau da, lehentasunez heldu nahi diogu ala partxeo bat da?.
Beste proposamenetako bat zen gazteri saila berrezartzea. 2016tik batzorde
hori deuseztatuta dago eta gazte-zerbitzuak itxi egin ziren. Badirudi ez dela
ikusten arlo horri ekitea eta teknikaria jartzea. Kezkagarria da ikustea, gazterian
bakarrik lau kontusail aurreikusi direla. 40.000,00 €tako partida dago aurreko
legealditik onartuta zegoelako. Batzordean galdetu zen, zeren eta ez dakigu
diru hori zein asmotako den. Aurretik zegoen, hor utzi da, gure ere ondo ikusten
dugu hor uztea baina, helburu zehatz batekin izatekotan. Gero dago haurren
hiria baina helburu garbirik gabe. Hori kenduta, gazteriako aurrekontua 8 mila
eurotan geratzen da. Kezkagarria iruditzen zaigu 14.000 biztanleko herri baten
partida hori egotea eta ez izatea inolako asmorik errealik sail honekiko. Galdetu
nahi dugu jakinda gaztematikarekin harremanetan gaudela, udal gobernuak
hartu behar dituen ildoak, hau da, gure herriaren antzeko bideak jarraitu behar
ditugun, hausnarketa bat egin behar den, diagnostiko bat egin behar den…Egia
dena da aurrekontuan ez duela jasotzen haur eta nerabeentzako inolako
asmorik. Kezkagarri iruditzen zaigu.
Hori guztia kontuan izanda ez gaude aurrekontua osotasunean onartzearen
alde eta gure jarrera abstentzioarena izango da. Jarraipena egingo dugu gure
proposamenak egikaritzen diren ala ez eta hurrengo urterako konpromisoa
hartzen dugu aurrekontu parte-hartzaileak izateko.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Gure ikuspegia ematen saiatuko naiz. Ez dakit
erantzuten baina…Aurrekontu parte hartzaileak esaten denean, bai BILDUtik

eta baita ere alderdi sozialistatik, jaso ditugun proposamenak norberak bere
parte hartze sistemaren barruan egindakoak direla uste dut. Ez dut uste taldeak
bakarrik bere horretan hartutako izan direnik. Gureak era, programan
jasotakoak, parte hartze prozesu baten ondorioz hartutakoak izan dira.
Badaude beste modu batzuk hori egiteko eta saiatuko gara beste modu batera
pausoak ematen. Gobernu ona ildo nagusitzat genuen horretan parte hartzeak
izango du bere tokia. Jasotako ekarpenei buruz esan, lanean jarri beharko
dugula jakiteko oinarriak non jarri nahi ditugun edo zer den hobetu nahi dena
(irisgarritasuna, Isabel Olano parkea…). Borondatea badago, hobekuntza
modura ikusten delako. Plangintza energetikoa da horren adibidea. 2009 urtean
oker ez banago, udalaren gastua milioia eta seiehun kW/orduko zen eta gaur
egun ia bederatziehun mila. Horrek esan nahi du Udala ez dela lo egon eta
planak egin dituela. Plangintza energetikoarekin aurrera jarraituko dugu zeren
eta hor badago anbizioz begiratzen diogun irizpide bati, hain zuzen ere,
autokontsumoa. Pasa den legegiltzandian GOIENER elkartearekin hitzarmena
sinatu genuen eta udaleko gune ezberdinetan lanean ari gara, plakak jarri eta
horietatik energia jaso udal eraikinetan autokontsumoa bideratzeko. Kiroldegian
ere berdin gaude. Aurreko legegintzaldian herdoildu egin ziren plakak erabiltzen
ez zirelako eta aztertzen ari gara. Mugikortasun mahaiarekin berdin, aurreko
legegintzalditik partida bat jarri nahian gabiltza. Berdintasunari begira, esan da
diskurtso aldaketa dagoela. Guretzat berria ez denez, ez dugu azpimarratu, hau
da, orain dela lau urte egin zen programarekin ikusita beste aukerarik ez
dagoela eta aukera egongo balitz ere, pertsona bat kontratatzea egun batetik
bestera ez genukeela lortuko, nire ustetan kontratu programa bai edo bai egin
behar da. Eskarmentua badugu aipatu dituzuen zehaztasunak programan
jartzen, orain lau urte berdina izan behar genuelako eta pentsatzen dugu azkar
baino egin beharreko lanak burutzeko bitartekoak jartzea. Gazteri
teknikariarekin berdina pasatzen da. Nik uste dut gaztedi politika bat aurrera
eramatea gauza bat dela eta gure iritziz, behintzat, dantzan, kirolean musikan,
ongizateekin, kale hezitzaileekin egiten dena gazte politika da. Gaztematika
dela eta, Aldundiko teknikariarekin harremanetan gaude jakiteko sarean
sartzeko zein baldintza bete behar diren eta herrian ematen den eskaintza
gustukoa dutela esan behar da, horrela aipatzen digutelako. Hainbat aipamen
gehigarri egiten dituzte. Bata da gazteak bere kabuz egiten dituztenak eta
nekez onartzen dituztela erakunde publikoetatik eskaintzen zaizkien irtenbideak
ekintzak aurrera eramateko. Beraz, gazte lokaletatik sortutako festa edo egiten
dituzten ekimenak, adibidez, begi oso onez ikusten dituzte gu atzean egotea
diruz laguntzea baina beti ere beraien gestioa beraiek autogestionatzen badute.
Horrekin esan nahi dut gauza bat dela ludoteka bat edo gazteleku bat jartzea,
eta ados egon gintezke, eta bestea da esatea herri honek ez duela gaztedi
politikarik. Jakina da, jazpanak partida handi bat eramaten zuela eta hori
antolatzen ez denetik beherakada egon dela. Lehen aipatu ditut bi zehar lerro
nabarmen direla hizkuntza politika eta berdintasuna eta gazteria ere zehar
lerroa da, kirol arloa gazte inguruan lan egiten duelako, kulturak zer esanik ez,
ongizateak…Iruditzen zait ez dela hori esan nahi, hau da, politikarik ez dela
egiten edo ez dagoela partidarik horretarako, hizkuntza politikan edo
berdintasunean pasatzen den bezala. Ez gara zerotik abiatzen eta aurrera
pausoak edo diagnostikoak egin behar badira, prest gaudela. Teknikariari
begira baino lanari erantzun behar zaio eta udalean ardura duen norbait behar
dugula. Bukatzeko adineko pertsonen dinamizatzaileaz ari garenean, berdina.

Lizitazio publikoa behar da markatuz zertarako den. Erretiratuen etxeko
batzordera jo dugu eta esaten zaigu beraien eskaera ez dela. Gu ez gaude
ordu gehiago jartzearen aurka baina inportantea izango litzateke adostea zein
helburuarekin jarri behar ditugun jartzen diren orduak. Konpromisoa hartzen
dugu lizitazio publikoa egiteko baina iruditzen zaigu jubilatuekin hitz egin behar
dela. Gainontzean, eskertu berriro ere egindako ekarpenak. Espero dugu
urtean zehar gai izatea hartu ditugun lanak burutzeko.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Parte hartzaileak
aipatzen ditugunean, egia da guk egindako ekarpenak alderdi eta gure
oinarrietatik jasotakoak izan direla, baina hortik kanpo edozeinek parte hartzeko
foroak ez daude. Adibidea da aurrekoan antolakuntza batzordean gertatutakoa.
Modu iraunkorrean parte hartzen duen herritarra etorri zen eta aurrekontuak ez
zituen ez da fisikoki ikusi. Egin zen azalpen bat baina uste dugu ba daudela
formula errealak beste herrietan ematen direnak, adibidez Legazpian.
Elkarteekin hori deialdi egin, batzordeetan bildu, proposamenak jaso, hau da,
fomula ezberdinek parte hartze hori bultzatzeko, gure alderdietan jaso
ditzakegunetatik haratago. Berdintasun teknikariarena aipatzen duzu, Aitor, ez
dela berria. Aspaldi genekien kontratua amaitu behar zela eta orain arte ez da
ezer egin. Ez dakit dauden formulak aztertu diren, gure ustetan aukera badago
eta borondatea egongo balitz gaiari eutsi eta pleguak atera behar ziren.
Berandu ari gara baina egoera da dagoena. Gazte sailari buruz kuriosa egiten
zait aipatzea Aldundikoarekin harremanetan gaudela baina aurrekoan aukera
izan nuen aldundiko gaztematika teknikariarekin egoteko eta berak ez zuen
partekatzen zuk esandakoa. Kezkagarria egiten zitzaion Beasainen zegoen
egoera. Ez da bakarrik ludoteka eta gazte lekua jartzea, baizik eta politika
errealak egitea arlo horretan. Kirola aipatzen da baina hori adinekoentzat ere
badago eta bereizi egiten dugu, adinekoek bere partidak dituzte baina
gazteriak, ez. Esaten da zehar lerro bat dela baina zehar lerro hori aipatzen da
inon ez zaio eusten. Hori da pasatzen ari dena. Ezin dugu denbora guztian
gazteria estali. Badaude gazteak kirola edo dantza egiten ez dutenak eta beste
kasuistika batzugatik beste zerbitzuak behar dituzte eta horri ez diogu aurre
egiten. Gazte guztiak ez dute enkajatzen dauden eskaintzetan. Kontuan izan
behar da gainera eskaintza asko pribatuak izaten direla. Aranealde
dinamizazioari buruz, guk bertatik jaso genuen beharra. Dinamizazio orduak
gehitzeko, hau da, izan dituzten orduak gutxiak direla eta. Horregatik proposatu
dugu.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Bertatik esaten duzunean, nork, Juntak?. Ni
atzo Juntako presidentearekin topo egin nuen eta esan zidan beraiengatik ez
dela sortu.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Agian
Juntakoak ez dira baina bai bertako jubilatuak. Ez da guk asmatutako zerbait.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Pentsatzen dut ezetz, zeren eta langilea bera
etorri izan da. Hor kontua da langilearen behar bati erantzun nahi zaion edo
zerbitzuari heldu nahi zaion. Hitz egingo dugu eta finkatuko dugu.”

Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Guk
zerbitzuari begira ikusten genuen.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Horrela behar luke. Zerbitzuari begira bada
eta behar bada, atera egingo dugu.”
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak):
“Anteriormente había entendido que era presentar las propuestas que hemos
hecho…Nuestro voto es en contra. Creemos que todavía estamos a tiempo para poder
aprobar una propuesta que sería la de hacer una rampa de acceso de Nekolalde al
centro Arangoiti. Hubo un problema que Nerea nos lo transmitió. Hubo gente que el
día de las elecciones generales tuvo dificultades e incluso no pudo ir a votar. En el
Centro Arangoiti hay mucha gente con dificultades de movilidad, Creemos que poner
una rampa sería otra vía de acceso.
Estamos en contra de este presupuesto como ya mnostramos en el Pleno en el
que se aprobó el sueldo del Alcalde, de la Teniente de Alcalde y del personal de
confianza. Seguimos pensando lo mismo. El sueldo es desproporcionado y como
todos estos gastos se recogen en el presupuesto, votaremos en contra. Cuando
tuvimos la reunión para presentar nuestras propuestas al presupuesto, por vuestra
parte se presentó la del paseo junto al río. Actualmente pensamos que quizás haya
otros proyectos más necesarios. Estamos a favor de acercar el río hacia la ciudadanía
pero creemos que son necesarias los proyectos de accesibilidad, ya que todavía es
más necesario acercar los barrios y las calles hacia los beasaindarras.
Otra de las razones es la siguiente: desde el principio las diferentes propuestas
han ido acompañadas de cantidades bastante abstractas, incuida la accesibilidad a
Mateo Mujika, la renovación del parque Isabel Olano, el paseo junto al río. Se plantean
15.000,00 € cuando, caso de que se ejecuten, el costo puede ser hasta diez veces
mayor. El que estas cantidades sean abstractas lo que hace es restar credibilidad.
Nosotro quisiéramos que hubiera un compromiso porque la labor que hacemos
queremos que se vea y queremos unos presupuestos reales para arreglar el día a adía
y la realidad de los beasaindarras.
En el presupuesto se recoge el gasto de personal y el no haber presentado la
RPT es otra de las razones de nuestro voto en contra, ya que resta información para
poder analizar de dónde vienen esos gastos. Esa falta de información es algo que se
viene produciendo en todas las comisiones. Tanto BILDU como nosotros hemos
mostrado nuestro disgusto porque la información en las comisiones es sesgada,
precaria. Se nos ha dicho que si queremos más información la solicitemos al técnico y
está bien, pero yo creo que las comisiones informativas, como su propio nombre indica
es para informar. Se nos ha echado en cara que en las comisiones informativas, no
participamos en el debate. Que para eso están. Nosotros participaremos en el debate
si tenemos información. Si no la tenemos no podemos debatir. Queremos hacer una
oposición constructiva y que sea para aportar, pero para eso necesitamos
herramientas.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Bi hitzetan saiatuko naiz erantzuten. Ez dakit merezi
duen baina…Nik ez dakit ranparekin zerbait duzuen. Mateo Mujika doan aldapa handia
bada, Nekolaldetik Arangoitira doana oraindik handiagoa da. Orduan ez dakit, rapela

eginez jeitsi behar ditugun Arangoitiko aitton-amonak edo zein den asmoa!. Iruditzen
zait batzordeetan bezala, aurrekontuek behar dutena da, lana eta ez bat-batean orain
bezala proposamenak egin, hau da, igogailua estropeatu zenez, ranpa jarriko dugu. Ez
dakit baina bakoitzak erantzungo dio egiten duenari. Batzordeak informatzaileak
direla?. Batzordeak dira landuta joateko. Hor daude orain dela urte askotako aktak
ikusteko zein informazio ematen zen batzordeetan eta zein informazio ematen den
gaur. Noiz eman da IGuneak zenbat harrera dituen telefonoz, zenbat aurrez aurre,
pertsonalaren absentismoa, ze pertsonal dagoen sail bakoitzean, zenbat ordu sartzen
dituen zerbitzuetako brigadak, beraien lan orduak zertan banatzen dituzten, hurrengo
hilabetean zein proiektu edo zein lan egin nahi diren, pasa den hilabeteko datu guztiak.
Ez dakidana da kudeaketa txostenak irakurtzen diren. Irakurriko balira, informazioa
behitzat badago. Beste gauza da informazio hori gehiago sakondu nahi izatea. Zerbait
badago, informazioa da. Beste gauza bat hori nahikoa ez izatea. Horrek eskatzen
duena da lana, baina baita guri ere. Datuak inoiz baino gehiago jarri dira edo saiatzen
ari dira. Proposamenak egon direnean, saiatu gara proposamen horiek bertan
azaltzen. Iruditzen zait politika hortik egin behar dugula eta ez usteetatik edo egin ezin
daitezken proiektuak titularretara ekarriz. Iruditzen zait zerbait errealetan jardun behar
dugula eta politikan berezitu behar gaituela datu horien kudeaketa nola egin. Beno
baina zuek egindako proposamenaren aurka bozkatuko duzue. Nahikoa esanda
geratzen da!.”
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Creo que
estoy en todo el derecho de presentar ahora una propuesta. Lo pregunté y así se me
indicó.”
Angel Redondo Fernández jaunak, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak udal
taldeko zinegotziak adierazi dio Alkateari entzundakoa entzunda, uste duela oposizio
taldeak errespetu gehiago merezi duela.
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Ez, esan nahi nuen ez dudala ulertzen Nekolaldetik
Arangoitira ranpa bat planteatzearena. Ulertuko nuke teleferiko bat planteatzea.
Nekolalde kalea non dagoen eta Arangoiti non dagoen!. Eta ados egon ezkero
eskailera mekanikoak (ranpak elektrikoak dira eta ez mekanikoak) irisgarriak ez direla
(hainbat tokietatik kentzen ari dira)…Ranpa planteatzen da baina hor dagoen
maldarekin ezinezkoa da. Horregatik esaten dut ez dakidala merezi duen erantzutea
zeren eta aurreko erantzunean ere Mateo Mujikan planteatu duzuenarekiko erantzun
dizuet. Hori da esan nahi nuena.
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak):
“Anteriormente muchos proyectos o propuestas se dijeron que eran imposibles y
finalmente se llevaron adelante. Una de ellas fue la de poner un ascensor en la
porteria que se ejecutó.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar (Beasaingo EH Bildu): “PSOEtik planteatu den
informazioa eza horren inguruan, guk ere uste dugu aurrekontuan lantzeko ez dela
forma egokiena, alegia, astero aldatzen zen zirriborroa abisatu gabe. Aurrekontuan
egiteko modu txukunagoa egongo dela, hau da, udal gobernuak proposamena
aurkeztu, guk gure zuzenketak sartu, zuzenketak bai edo ez erabaki eta behin betiko
zirriborroa egin. Egunero zerbait aldatzen den horrek oposizioan lanketa zaildu egiten
du.”

Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Hor ere zer esan, ekainean hasi ginen aurrekontu
proiektuarekin eta…, bestea da legeak esaten duen moduan jokatzea, hau da,
proiektua itxita ez dagoen bitartean ez pasa. Hori izan daiteke. Orain arte historikoki
egin den bezala, baita ere BILDUk gobernuan zegoenean. Legeak agintzen du: 48
ordu lehenago bidali informazioa guztia eta aztertu. Saiatu gara alderantzizkoa egiten.
Noski aldaketak egon direla. Asko egindako proposamenak sartzeko edo guk
landutakoak sartu ahal izateko eta hala ere akatsak daude, nekeza delako lana, saiatu
gara bidea ematen ikusteko zer dagoen, jarraipen bat egin ahal izateko. Beste formula
batzuk bilatu daitezke baina asmoa ez da gauzak ezkutatzea.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar (Beasaingo EH Bildu): “Guk ez dugu esan
gauzak ezkutatzeko asmoa dagoenik. Nik esaten dudana da irailean zintzilakatu zen
lehenengo zirriborroan, atal gehienetan 0 jartzen zuela. Hori bada abiapuntua lantzen
hasteko?. Orain bertan Gazteizko udalean aurrekontu batzuk negoziatzen ari dira
proposamen zehatz baten baitan bakoitzak bere ekarpenak egiten. Nik uste dut lana
egiteko modu egokiagoa dela Beasainen eman dena baino.”
Gaia behar adina eztabaidatu ondoren, bozketa eginda eta ondorengo emaitza
lortu da:
Aldeko botoak: 10 (EAJ-PNV)
Aurkako botoak: 2 (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
Abstentzioak: 5 (Beasaingo EH Bildu)
Horren ondorioz, gehiengo absolutuarekin ondorengo erabakia hartu da:
Lehenik.- 2.020 urterako Aurrekontuaren espedientea onartzea, Aurrekontua
gauzatzeko Araua eta Aurrekontuaren eranskinak barne.
Bigarren.- 15 egun jendaurrean jartzea eta epe horretan erreklamaziorik
aurkezten ez bada behin-betirako onartutzat emango da. Bestela, Udalbatzak
hilabeteko epea izango du dagokiona ebazteko.

Une honetan, Malu Vallés zinegotziak bilera utzi du eta batzar aretotik atera da.


KREDITU ALDAKETAK. HASIERAKO ONESPENA:
1. Kreditu gehigarriak: 8. zenbakia. 2019CRAD0008

Aurrekontuko
kontusaila/ Partida
Presupuestaria

Kontzeptua / Concepto

Kredituak / Créditos

Egungoak /
Actuales
0390.227.171.00.01
0390.211.335.10.01
0390.211.336.00.02

Sagastigutia parkearen
mantenua
Eraikinen iraupena:

Aldaketa/
Modificac

Behin betiko
/ Definitiv

20.500,00

26.500,00

47.000,00

22.000,00

18.150,00

40.150,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0350.622.337.10.01

Euskaltegia-EPA
Eraikinen iraupena: Igartza
multzoko aldaparoan
babesa

520.000,00

155.000,00

675.000,00

562.500,00

220.650,00

783.150,00

Lokal erosketa

GUZTIRA / TOTAL

2. Kreditu transferentzia: 12. Zenbakia. 2019TRFR0012
KREDITU TRANSFERENTZIEN PROPOSAMENA
Transferituko diren kredituak biltzen dituzten gastuen partidak (bajak)
Partida

Izena

Hasierako kreditua

Gutxipena

Amaierako
kreditua

0350.601.153.20.01

Azp. Eta urb.: Bordiloak

90.000,00

64.808,00

25.192,00

GUZTIRA ...

90.000,00

64.808,00

25.192,00

Gehituko diren kredituak biltzen dituzten gastuen partidak (altak)
Partida
0350.601.153.20.03.2018

Izena
Azp. Eta urb.: Erauskin
kalea

GUZTIRA ...

Hasierako
kreditua

Gehikuntza

Amaierako
kreditua

646.671,08

64.808,00

711.479,08

646.671,08

64.808,00

711.479,08

Alkate jaunak proposatu du bi puntuak batera bozkatzea. Kreditu gehigarria
Urbi etxeko lokalak erosteko, pintaketa lanak egiteko, Sagastigutia parkearen
mantenurako eta Igartza multzoko aldaparoaren babesa estaltzeko. Kreditu
transferentzia Erauskin obrarako.
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenekiko adostasuna
azaldu dute. Bozketa eginda, aho batez ondorengo proposamenak onartu dira:
1.- 8. Kreditu gehikuntzen bidez 220.650,00 euroko zenbatekoaz eta
eranskinean zehazten den moduan finantzatzen den kreditu aldaketa hasiera batean
onartzea.
2.- Aipatutako akordioa jendaurrean jartzea, 15 laneguneko epean bidezkoak
diren alegazioak aurkeztu ahal izateko. Alegaziorik jasoko ez balitz, behin-betirako
onartutzat emango da.

3.- Kreditu Transferentzien bidez 64.808,00 euroko zenbatekoaz
eranskinean zehazten den moduan finantzatzen den kreditu aldaketa onartzea.

eta

4.- Egintza hau bestelako tramiterik gabe irmo eta betebeharrekoa denez gero,
bidezkoa da onetsitako aldaketa Fondoen Kontuhartzailetza Zerbitzuek kontabilitatean
berehalako ondorioekin islatzea.
3.- LURRALDE BATZORDEKO PROPOSAMENAK:


LANKIDETZA HITZARMENA. Euskal Ur Agentzia, Beasaingo Udala eta CAF
enpresaren artean uholdeen arriskuak saihesteko. Hasierako onespena.
2019IDBO0025.
Aldez aurretik hitza emanda Leire Artola Ugalde (EAJ-PNV), Lurralde
batzordeko lehendakari andreak ondorengoa adierazi du: “Euskal Ur Agentzia,
Beasaingo Udala eta CAF enpresaren artean Oria ibaiaren uholdeen arriskuak
saihesteko lankidetza hitzarmenari hasierako onespena ematean datza. J.
Miguel Iturriotz kalean, CAF enpresaren lurrak uholde arrisku handiko tokian
daude eta uholdea arriskua kudeatzeko planak ondorengoak planteatzen ditu:
ibaiaren ezkerraldean dauden eraikuntzak eraistea, dauden bi zubiak
ordezkatzea, ibaiaren ibilgua zabaltzea eta defentsak eraikitzea. Obra horiek
interes publikoa dute eta Beasaingo inguruneko kalitatearen eta
segurtasunezko baldintza orokorrak hobetuko dituzte. Bestalde, CAF obra
horien berri badute eta badakite uholde arriskua kentzeak industriari onura
ekarriko diola eta baita segurtasunari eta etorkizunezko egonkortasunari ere. Ur
Agentziak uholdeak kudeatzeko planaren barruan, lan horiek 2021-2027
horizonterako jasotzen baditu ere, egokia ikusi du une honetan gauzatzea.
Horrela Beasaini ekarriko dion onura ere, aurreratu egingo da. Hitzarmen
honen baitan gauzatu beharreko lanak hauek aurreikusten dira: Oria ibaiaren
ezkerraldean, J. M. Iturriotz kalean dauden eraikinak eraistea, CAFen
instalazioetara sartzeko bi zubiak eraistea, ingurune horretan ibaia zabaltzea
eta bideratzea eta azkenik ibaiaren ezkerraldean lortuko den espazio publikoa
berrurbanizatzea. Obra hauek CAFera doan oinezkoentzako zubi berri baten
eraikuntzarekin ere osatuko dira, gaur egun dauden zubian egongo dena.
Honela CAFeko oinezko sarbidea, Beasaindik mantenduko da. Obren
finantzaketari dagokionez, Ur Agentziak eta Beasaingo Udalak erdi bana
ordainduko dituzte lan hauek. Horretarako Ur Agentziak bezala, Beasaingo
Udalak ere gehienezko milioi bateko kopurua aurreikusiko du. CAFek ibaiaren
ezkerraldean dauden eraikinak eraitsi eta Oria ibaiaren beste aldean
eraikuntzak egiteko konpromisoa hartzen du. Hori horrela jendaurrean jarriko
litzateke 20 laneguneko epean eta alegaziorik ezean behi betiko onespena
emango litzaioke.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek iritzi hauek azaldu
dituzte:
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak):
“Nosotros, hemos analizado el tema y conocemos también la problemática que
hay en la porteria, ya que hace varios años se inundaron los bajos de una
vivienda, en la cual todavía se están haciendo trabajos de mejora y nos parce

positivo que se realicen esas obras para poder mejorar y evitar ese peligro de
inundabilidad, pero nos vamos a abstener porque no hay mucha información
desde el punto de vista técnico ni sabemos que efecto tendrá sobre el río tanto
en la cuenca de arriba como en la de abajo. Solicitamos información pero
todavía no la tenemos. En consecuencia ante la falta de la misma, nos
abstenemos.”
Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV): “Beno lehendabizi proiektu
hidraulikoa egin beharko litzateke eta horrekin beste datu batzuk izango
genituzke. Lanketa hori egiteko urte bete behar da eta proiektua egin eta gero
obrak lizitatuko dira. Galderen erantzun asko proiektu horrek emango digu.
Dakiguna da Beasaingo uholdegarritasuna asko jeitsiko dela eta onerako
izango dela dudarik gabe.”
Mikel Olano Guembe jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Guk batzordean
aipatu genituen hainbat duda eta gerora ere suertatu zaizkigunak komentatuko
ditut, baina aurretik esan gu ere abstenitu egingo garela. Ez gaude kontra. Obra
hori egin beharra dago baina harritzen zaigu orain presaka edo Urak berak
2021 urtetik aurrera egin beharko lituzken obrak bere kabuz, zergatik Udalak
milioi bat euro jarri behar dituen. Prozedura aldetik, zuk aipatu duzuna
Alkatearen memoria da?. Batzordean komentatu genuen falta zela eta ez dugu
jaso. Gaur egun berdin jarraitzen dugu.”
Idazkariak esan du batzordean esanda bezala, Alkatearen memoria
egina dagoela eta intranetean jarri dela.
Mikel Olano Guembe jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Kontuhartzailearen
txostenean aipatzen zen 2020ko aurrekontua onartua zegoela.”
Kontuhartzaileak esan du aurrekontua jartzen badu ere, hori akatsa dela
eta jarri beharko lukeela aurrekontu proiektua.
Mikel Olano Guembe jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Beno ba hori aldatu
egin beharko litzateke, zeren eta 2019ko azaroaren 15ean aurrekontua onartu
gabe zegoen. Kontua da 2020koa onartua ez baleko beteko litzateke
aurrekontuaren egonkortasuna?”
Kontuhartzaileak esan du 2020ko ekitaldirako osatutako aurrekontu
proiektuari dagokion Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari
buruzko Legearen betetze maila aztertzeko, 2019ko ekitaldirako likidazio
aurreikuspena hartu da oinarri eta horren arabera, egonkortasun legearen
helburuak betetzen dira.
2.021eko etorkizuneko ekitaldiari dagokionez, aurrekontua aipatutako
helburuak betez onartzea posible dela aurreikusten du txostenak, beti ere
kontutan izanik, hori horrela izan dadin, hitzarmen honetatik ondorioztatzen den
899.000,00 euroko kreditua kontsignatu beharra dagoenez, beste gastu batzuk
proportzionalki murriztu beharko direla, gastu arauak ezarritako muga bete ahal
izateko.

Mikel Olano Guembe jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Ikusten ditugu
kontradizio batzuk: esaten da eraitsiko diren eraikinak kontsolidatu egingo
direla, nahiz eta beste lekuren batean erabili eraikigarritasuna. Hori aberrazio
urbanistikoa da. Kontsolidatzen badira, ez dira eraisten. Harritzen zaigu baita
gaur egun HAPOa dagoen prozesuan, hau lankidetza hitzarmen modura
aurkeztea. Iruditzen zaigu gai hau ere, HAPOan txertatu beharko litzatekeela.”
Alkate
jaunak
(EAJ-PNV):
“Beasaingo
Udalak
diru
hori
jartzearena…Proiektu hau aurrera atera nahian hiru urte daramatzagu, gaizki
ez banabil. Orain zergatik?. Aukera bat delako. Pasada den legegintzaldian Ur
Agentziarekin lantzen hasi ginenean garbi esan zitzaigun. CAFek ez badu egin
nahi, hurrengoa. 2021-2027rako ARPSI izeneko dokumentu horretan CAFekoa
azaltzen bada ez du esan nahi beharra dagoenik egiteko. Kaltetu handienak ez
baditu neurriak hartzen, kasu honetan, CAFek, Urak egingo lukeena da
hurrengora pasa beste askoekin egiten duen bezala, zeren eta
bideragarritasuna ekonomikoa ere bada. Guretzat aukera bata da eta aukera
etorri da CAFek hainbat obra egin behar izan dituenean eta uholdegarritasun
horri irtenbide bat eman behar izan dioenean. CAFeri ikusi arazi diogu beste lan
batzuk egin ezkero, uholdegarritasun hori jeitsiko litzaikeela eta aurrerantzean
ere egin behar dituen lanetan onuradun izango zela. Beraz, aukera horrek
egiten du denok gure partetik jarri behar izatea. Uholdegarritasun horrek
herriarekiko zati bat du eta herriak duen interesa nabarmena da. HAPOarekiko
aukera bat bezala ikusi behar da. Gure onurarekin hitzarmena aspaldik bidalita
genuen eta baiezko erantzuna orain jaso da. Aukera dagoen heinean
aprobetxatu beharrekoa da. Kontsolidatzen dena ez da eraikina,
eraikigarritasuna baizik eta hori da beste toki batera eskualdatzen dena.
Gaia behar adina eztabaidatu ondoren, bozketa egin da eta emaitza
ondorengoa izan da:
Aldeko botoak: 9 (EAJ-PNV)
Aurkako botoak: 7 (Beasaingo EH Bildu, Socialistas Vascos-Euskal
Sozialistak)
Abstentzioak: 0
Horren ondorioz, gehiengo absolutuarekin ondorengo erabakia hartu da:
Lehenengoa. Uraren Euskal Agentziak, Beasaingo Udalak eta CAF enpresak
Oria ibaiaren arroan uholdeak saihesteko sinatu beharreko hitzarmenaren edukiari
hasierako onespena ematea.
Bigarrena. Jendaurrean jartzea, hogei laneguneko epean, alegazioak
aurkezteko; epe horretan alegaziorik aurkezten ez bada, behin betiko onartuta
geratuko da.
Hirugarrena. Hitzarmena sinatu ahal izateko, hitzarmena bera zein 2020ko
aurrekontua behin betiko onartu beharko dira, bertan jasotzen baitira hitzarmenetik
eratorritako betebeharrei aurre egiteko behar diren kredituak.
Onartutako HITZARMENAREN TESTUA:

“LANKIDETZA HITZARMENA, URAREN EUSKAL AGENTZIAREN,
BEASAINGO UDALAREN ETA CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, SA-REN ARTEKOA, UHOLDEAK PREBENITZEKO ORIA
IBAIAREN ARROAN, BEASAINGO UDALERRIAN (UAHE) - ES017-GIP-14-1
KODEKO EREMUAN.
Beasainen, 2019ko ..........ren .......(e)(a)n
ELKARTU DIRA

Uraren Euskal Agentziako Zuzendari Nagusia den ERNESTO MARTÍNEZ DE
CABREDO ARRIETA jauna eta agentzia horren estatutuetako 7.2.g) artikuluak ematen
dion eskumenaren arabera.
Beasaingo Udalaren alkate-udalburua den AITOR ALDASORO ITURBE jauna, 7/1985
Legeak, apirilaren 2koak, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituenak 21.
artikuluaren bidez udala ordezteko eman dion eskumen legalaz baliatuta.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (aurrerantzean, CAF) Merkataritza
Sozietatearen ordezkari GORKA ZABALEGI AGINAGA jauna, hitzarmen honen
eranskineko eskrituraren bidez esleitzen zaion ahalmena betez.
Parte hartzaileek elkarri aitortzen diote LANKIDETZA HITZARMEN hau sinatzeko
behar den lege gaitasuna eta horretarako
ADIERAZTEN DUTE
LEHENENGOA.- Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 10. artikuluko 11. eta 33.
paragrafoen arabera, autonomia erkidegoari dagokio, bere lurraldearen barnean,
aprobetxamendu hidraulikoen eskumen esklusiboa, urak bere osotasunean EAEren
barnean pasatzen badira, baita Estatuaren interes orokorrekoak ez diren obra
publikoena edo beste autonomia erkidego batzuei eragiten ez dien obra publikoena
ere.
BIGARRENA.- 1/2006 Legeak, ekainaren 23koak Uraren Euskal Agentzia sortu zuen,
ingurumenaren arloko eskumena duen Sailari atxikitako Zuzenbide Pribatuko erakunde
publiko gisa. Agentzia honen helburua da EAEn uraren politika gauzatzea eta, besteak
beste, berari dagokio estatuko Administrazioak transferitu, delegatu edo esleitutako
eskumenak baliatzea.
HIRUGARRENA.- Apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Tokiko Erakundeei buruzkoak 17.8)
artikuluan udalei esleitzen dizkien eskumenen arabera: “Ingurumenaren babesa eta
garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta
defendatzea….”, Beasaingo Udalak interes publikotzat jotzen du hitzarmen hau
sinatzea uholde arriskua murrizteko, eta, horrela, beasaindarren bizitza kalitatea
hobetzen ere lagunduko da.

LAUGARRENA.- Beasaingo udalerrian Oria ibaiaren ertzetan dauden lurrak, zehazki
CAFen instalazio industrialen parean daudenak, zati handi batean urpean gera
daitezkeen lurrak dira.
Hori dela eta, lur horiek ES017-GIP-14-1 - Uholde Arrisku Handiko Eremuan (UAHE)
daude.
Testuinguru horretan, Kantauri Ekialdeko Mugape Hidrografikoaren Espainiako
aldearen Uholde Arriskua Kudeatzeko Planak (UAKP), 20/2016 Errege Dekretuaren,
urtarrilaren 15ekoaren bidez onartuak, besteak beste, eremu horretan egiturazko
jarduketa hauek planteatzen ditu:
Ibaiaren ezkerraldeko eraikuntzak eraistea, oztopo handia baitira; dauden zubiak
ordeztea; ibaiaren arroa zabaltzea; luzetarako defentsak eraikitzea.
Jarduketa horiek UAKPn 2021-2027 horizonterako aurreikusten badira ere, Planak
berak aurreikusten du jarduketa zehatzak aurrera daitezkeela lehen horizontera, beren
efikazia indibidualarengatik eta egokitasun arrazoiengatik aurrera daitezke, nahiz eta
UAHEn (Uholde Arrisku Handiko Eremuan) saihestu beharreko kalte guztiak
plangintzaren hurrengo zikloetan deuseztatuko diren.
Aipatutako uholde arriskuak kentzeko behar diren obrak gauzatzea interes publikokoa
da, eta Beasaingo udalerriko ingurune horretako kalitatearen eta segurtasunaren
baldintza orokorrak hobetuko ditu.
BOSGARRENA.- CAFek bere jarduera aipatutako eremu horretan bere jabetzan dituen
lurretan eta instalazioetan garatzen du. Hori dela eta, jakitun da aipatutako obra
hidraulikoak egiteak eta uholde arriskuak kentzeak berak egiten duen jarduera
industrialari onura ekarriko diola, baita segurtasunari eta etorkizuneko egonkortasunari
ere.
Nolanahi ere, obra hidrauliko horiek osatu egin beharko dira gaur egun eta
etorkizunean enpresak bere jarduera industriala garatzeko dituen eta izango dituen
premiei erantzuteko. Hori dela eta, hainbat jarduketa egin beharko dira, baita jarraian
adierazten direnak ere.
Era berean, eraitsi beharreko bi zubiak dira, batetik, Beasaindik CAFera joateko
sarbide nagusia, ordeztu egin beharko dena, eta, bestetik, eraitsi beharreko bulegoak
A bulegoen eraikinarekin (bulego orokorrak) lotzeko pasarela, ibaiaren eskuinaldean.
Obra hidrauliko horiek osatu egin beharko dira, batetik, eraitsi beharreko eraikinetik
desagertuko diren erabilerak eta zerbitzuak izango dituen eraikina edo eraikinak
ezarrita eta, bestetik, CAFera sartzeko gaur egungo zubia berri batekin ordeztuta.

Eraikin horiek Oria ibaiaren eskuinaldean egongo dira, gaur egungo eraikinen
inguruan, hau da, eraikin berriek indartuko dituzten jarduerak gauzatzen dituzten gaur
egungo eraikinen inguruan.
Dena den, CAFek badaki ingurune honi aipatutako uholde arriskuek eragiten diotela
eta, hori dela eta, eraikin hori edo horiek egokitu egingo dira arlo honetan indarrean
dauden lege xedapenetan ezarritako irizpideetara.
SEIGARRENA.- Uholde arriskuak kudeatzeko Planak ingurune horretako jarduketak
2021-2027 horizonterako jasotzen baditu ere, horiek gauzatzeko behar diren lurrak
edukitzea eta jarduketak gauzatzeko Udalaren eta CAFen ekarpena eta lankidetza
izatea behar besteko egokitasun arrazoiak dira (jarduketen efikazia dela eta) Agentziak
erabakitzeko egokia dela jarduketak une honetan gauzatzea; horrela, horrek guztiak
udalerriari ekarriko dion onura ere aurreratuko da.
ZAZPIGARRENA.- Horregatik guztiagatik, Uraren Euskal Agentziak, Beasaingo Udalak
eta CAFek lankidetza hitzarmen hau formalizatzen dute jarduketa horiek gauzatzeko,
eta klausulak hauek izango dira
KLAUSULAK
LEHENENGOA.- HITZARMENAREN XEDEA
Hitzarmen honen xedea da arautzea Uraren Euskal Agentziak, Beasaingo Udalak eta
CAFek bigarren klausulan jasotako jarduketak finantzatzeko eta gauzatzeko
lankidetzarako hartutako konpromisoen baldintzak onartzea.
BIGARRENA.- GAUZATU BEHARREKO JARDUKETAK.
1.- Hurrengo klausuletan ezarritako baldintzetan gauzatu beharreko jarduketak hauek
dira:
a)
Batetik, jarraian aipatzen diren obra hidraulikoak, gune honetan uholde arriskua
kudeatzeko Planean jasota daudenak:
Oria ibaiaren ezkerraldean, J.M. Iturriotz kalean, dauden eraikinak eraistea.
Pasarela eta CAFen instalazioetara sartzeko zubia eraistea.
Ingurune horretan ibaia zabaltzea eta bideratzea.
Ibaiaren ezkerraldean lortuko den espazio publikoa urbanizatzea.
Aurreko obrak osatu egingo dira ibilgailu arinak (turismoak eta furgonetak) eta
oinezkoak CAFera joateko zubi berri bat eraikita, eraitsiko den zubitik gertu dagoen
ingurunean.
Teknikoki bideragarria bada, egungo zubia eraitsi aurretik, aurreikusten den zubi berria
eraiki eta gaitu beharko da. CAFeko oinezkoen sarbidea bermatuko da Beasaindik,
egungo sarbidearen inguruan.
b) Bestalde, CAFen gaur egungo eta etorkizuneko premiei erantzuten dietenak,
zehazki une honetan, gaur egun atezaindegiaren ondoan kokatuta dauden bulegoak
(eraitsi egingo dira adierazitakoaren arabera) ordeztuko dituzten bulegoa edo bulegoak
egin eta egokitzeko eta horietan gaur egun eskaintzen diren zerbitzuak ezartzeko.

2.- Kontuan izanda jarduketa hauekin bete beharreko premiak eta hainbat jarduerei
eragingo dietela, jarduketak hitzarmenaren Eranskinean zehazten den programaziora
egokituko dira.
HIRUGARRENA. URAREN EUSKAL AGENTZIAREN KONPROMISOAK.
Uraren Euskal Agentziak konpromiso hauek hartzen ditu:
a) Eraikinen eraispena eta obra hidraulikoak jasotzen dituen proiektua egitea, bigarren
klausularen 1a) apartatuan aipatutako edukia eta irismena izango dituena.
Proiektuaren edukia helburu hidraulikoetara egokituko da. Ahal den heinean, kontuan
izango dira udalerriak eta CAFek ingurune horretan dituzten hirigintza premiak.
b) Proiektu horretako obrak kontratatzea.
c) Aipatutako obrak teknikoki zuzentzea eta ikuskatzea.
d) Klausula honetako obren kontratazioaren kostu efektiboaren % 50 finantzatzea eta
ordaintzea, hitzarmenean aurreikusitako baldintzetan.
Uraren Euskal Agentziak gehienez zenbateko hauek ordaintzeko konpromisoa hartzen
du, horrek ez du eragozten zazpigarren klausulan ezarritakoaren arabera kopurua hazi
ezin litekeenik: MILIOI BAT (1.000.000) EURO, MILA (1.000) EUROKO 2019rako
ordainketa kreditu bati dagokiona, EHUN MILA (100.000) EUROKO konpromiso kreditu
bat 2020rako eta ZORTZIEHUN ETA LAUROGEITA HEMERETZI (899.000) MILA
EUROKO konpromiso kreditu bat 2021erako, Uraren Euskal Agentziaren
aurrekontuaren kontura finantzatuko direnak.
LAUGARRENA.- BEASAINGO UDALAREN KONPROMISOAK.
Beasaingo Udalak konpromiso hauek hartzen ditu:
a) Proiektatutako obra hidraulikoak gauzatzeko behar diren jarduketak sustatzea eta
baimentzea, baita hauekin guztiekin erlazionatutakoak ere: udalaren titulartasuneko
lurrak okupatzea, baldin eta obra horiek gauzatzeko behar badira; eragindako lurrak
urbanizatzea, etab.
b) CAFen bulego berriak eraikitzeko eta/edo egokitzeko obrak baimentzea.
c) Hirigintzako (antolamenduko eta kudeaketako) dokumentuak tramitatzea eta
onestea, baldin eta dokumentu horiek egokiak badira CAFen lurretan eta jabetzatan
aurreikusitako obra hidraulikoen eraginak erregularitzatzeko, baita honetarako
beharrezkoak direnak ere:
- Eraitsi beharreko eraikinen gaur egungo eraikigarritasuna finkatzea, horrek ez du
eragozten eraikin horiek beste kokaleku batzuetara eramatea.
- Eraikigarritasun hori handitzea eraitsi beharreko eraikinen galera konpentsatzeko,
baita enpresak gaur egun dituen eta etorkizunean izango dituen premiei erantzuteko
ere; etab. Handitze hori HAPOn gauzatuko da, gaur egun idazten ari direna edo arau
subsidiarioak zehazki aldatuta.
Helburu horretarako egin beharreko dokumentuak Udalak eta CAFek akordioz
zehaztuko dituzte. Bi alderdiek zehazten duten unean egin eta tramitatuko dira eta,
kasu guztietan, CAFen premiei erantzuteko behar besteko aurrerapenarekin.
d) Lizentziak, baimenak ematea–baita beharrezkoak badira hidraulikoak ere– eta
hitzarmenaren xede diren jarduketak kontratatzeko eta gauzatzeko aurretiazkoak eta
beharrezkoak diren ez kontratuzko gainerako tramite administratiboak.
e) 3 a) klausulan jasotako obren kontratazioaren kostu efektiboaren % 50 finantzatzea
eta ordaintzea, hitzarmenean aurreikusitako baldintzetan.

Beasaingo Udalak gehienez zenbateko hauek ordaintzeko konpromisoa hartzen du,
horrek ez du eragozten zazpigarren klausulan ezarritakoaren arabera kopurua hazi
ahal izatea: MILIOI BAT (1.000.000) EURO, MILA (1.000) EUROKO 2019rako
ordainketa kreditu bati dagokiona, EHUN MILA (100.000) EUROKO konpromiso kreditu
bat 2020rako eta ZORTZIEHUN ETA LAUROGEITA HEMERETZI MILA (899.000)
EUROKO konpromiso kreditu bat 2021erako, Udalaren aurrekontuaren kontura
finantzatuko direnak.
f) Ziurtatzea obren % 50 finantzatzeko behar den kreditua dagoela eta erabilgarri
dagoela.
g) Uraren Euskal Agentziatik hartzea horrek gauzatutako obrak, amaitutakoan eta
Agentziatik hartutakoan Beasaingo Udalak era egokian kudeatu eta mantendu beharko
ditu, eta konpromisoa hartzen du aurrekontu aurreikuspenak egiteko eta helburu
horretarako behar diren gainerako neurriak hartzeko.
Testuinguru horretan, gaur egungo zubia ordeztuko duen zubi berriaren titulartasuna
Beasaingo Udalarena izango da, eta zubiaren mantentzea erakunde horrek eta CAFek
gai horri buruz adosten dituzten irizpideetara egokituko da.
h) Mantentze eta garbiketa lanak egitea aldian behin, betiere egokiak izango direnak
entregatuko diren azpiegitura hidraulikoen urak husteko gaitasuna kontserbatzeko.
BOSGARRENA.- CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, SA-REN
KONPROMISOAK
CAFek konpromiso hauek hartzen ditu:
a)
Bulego berriak egokitzeko obrak egitea eta ordaintzea.
b) Ura Euskal Agentziaren eskura jartzea Oria ibaiaren ezkerraldean bere jabetzan
dituen lurrak eta eraikinak, proiektatutako obra hidraulikoek eragingo dietenak,
hitzarmen honetan ezarritako programazio baldintzen arabera (programazioaren 3.
fasea).
c) Hirigintzako (antolamenduko eta kudeaketako) dokumentuak sustatzea, idaztea eta
ordaintzea, baldin eta dokumentu horiek egokiak badira CAFen lurretan eta jabetzatan
aurreikusitako obra hidraulikoen eraginak erregularizatzeko, baita honetarako
beharrezkoak direnak ere:
- Eraitsi beharreko eraikinen gaur egungo eraikigarritasuna finkatzea, horrek ez du
eragozten eraikin horiek beste kokaleku batzuetara eramatea.
- Eraikigarritasun hori handitzea eraitsi beharreko eraikinen galera konpentsatzeko,
baita enpresak gaur egun dituen eta etorkizunean izango dituen premiei erantzuteko
ere; etab. Handitze hori HAPOn gauzatuko da, gaur egun idazten ari direna edo arau
subsidiarioak zehazki aldatuta.
Helburu horretarako egin beharreko dokumentuak Udalak eta CAFek akordioz
zehaztuko dituzte. Bi alderdiek zehazten duten unean egin eta tramitatuko dira eta,
kasu guztietan, CAFen premiei erantzuteko behar besteko aurrerapenarekin.
Hirigintzako dokumentuak idatzi eta ordaintzeko aipatutako konpromisoek ez dituzte
beren barnean hartzen gaur egun idazten ari den HAPO lantzekoak direnak, ezta
planteatutako hirigintzako proposamen guztiak edo baten bat bertan zehazten bada
ere.
SEIGARRENA.- OBRAK KONTRATATZEA, ZUZENTZEA ETA IKUSKATZEA.

1- Uraren Euskal Agentzia, hitzarmen honetako 3 b) klausularen arabera,
hitzarmenaren xede diren obrak kontratatzeaz arduratuko da, Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazioari aplikatu beharreko kontratazio araubidearen arabera.
2.- Uraren Euskal Agentziak gauzatu beharreko obrak zuzenduko ditu eta horien
ikuskapen teknikoa egingo du. Gainera, aipatutako Agentziak onetsiko ditu ziurtagiriak.
3.- Agentziak obrak hartuta, horiek Beasaingo Udalaren eskura jarriko ditu, laugarren
klausulan adierazitakoaren arabera kontserba ditzan. Udalari obren jabetza
eskualdatuko zaiola eta horiek era egokian kontserbatzeko eta ustiatzeko hartuko duen
konpromisoa akta baten bidez antolatuko dira.
4.- Hitzarmena gauzatzean, Uraren Euskal Agentziak ez du konpromisorik ezta
ardurarik izango hondakin uren saneamendu eta arazketa betebeharrari dagokionez,
Beasaingo Udalaren eskumena baita.
ZAZPIGARRENA.- OBRAK FINANTZATZEA ETA ORDAINTZEA.
1.- Uraren Euskal Agentziak kontratazioaren gastua baimendu baino lehen, Beasaingo
Udalak aipatutako Agentziari igorriko dio lizitazioaren aurrekontuari dagokion
zenbatekoaren % 50 estaltzeko aurrekontu egokia eta zehatza duela ziurtatzen duen
agiria.
2.- Adjudikazio proposamena formulatu ondoren eta kontratua esleitu aurretik,
Beasaingo Udalak Uraren Euskal Agentziari bidaliko dio adjudikazioaren
zenbatekoaren % 50 estaltzeko kreditu egokia eta behar bestekoa erabilgarri duela
ziurtatzen duen agiria.
3.- Adjudikazio prezioan eragin ekonomikoa duten kontratuaren baitako gorabeherak
(esaterako, gehiegikeria likidazioan, prezioen berrikuspena, zerga tasa aldatzea,
etab.), eta obra aldaketak eta obra osagarriak hirugarren d) eta laugarren e)
klausuletan adierazitako ehunekoetan finantzatuko ditu alderdi bakoitzak. Gorabehera
horiek edo kontratu jarduketa horiek onesteko, hitzarmenaren segimendu batzordearen
aldeko txostenaz gain, nahitaezkoa izango da dagokion erakunde administratiboak
onestea, baita alderdiek finantzatzera konprometitzen diren zenbatekoak estaltzeko
kreditu egokia dutela eta erabilgarri dutela ziurtatzen duen agiria ere, 3. eta 4.
klausuletan alderdiek beren gain hartutako aurrekontu konpromisoak gainditzen
direnean.
4.- Beraien gain hartutako konpromiso finantzarioen mugara arte, alderdi bakoitzak
ezarritako ehunekoaren arabera ordainduko ditu obrak.
5.- Uraren Euskal Agentziak Udalari igorriko dizkio Udalak ordaindu beharreko
zenbatekoa adierazten duten ziurtagiri onetsiak. Hala, tokiko erakundeak adierazi
zaion zatiari dagokion diru-sarrera egingo du Euskal Agentziaren kontuan,
dokumentazioa jaso eta hurrengo hogei egunen barnean.
ZORTZIGARRENA.- JARDUKETEN JARRAIPENA EGITEA.
1.- Jarraipen batzorde bat eratuko da hiru ordezkarirekin. Horietako bat Uraren Euskal
Agentziakoa izango da, beste bat Beasaingo Udalekoa eta beste bat CAFekoa, eta,
hurrenez hurren, hitzarmen hau sinatu duten alderdiek izendatuko dituzte eginkizun
hauetarako:
a) Proiektua aztertzea onetsi aurretik.
b) Hitzarmen honetan aurreikusitako obra hidraulikoak normal gauzatzeko segimendua
egitea, elkarri informazioa eman ahal izateko eta bakoitzaren konpromisoak era
egokian bete ahal izateko irizpideak eta moduak zehaztuz.

c) Kasu bakoitzean eskatzen diren tramiteen arintasuna oztopatzen duten oztopoak
mugi daitezela erraztea.
d) Hitzarmen honen xede diren jarduketak betetzen direla bermatzeko behar diren
neurrien berri ematea eta proposatzea, bereziki urterokotasuna egokitzeko kasuetan
eta seigarren klausulan jasotakoetan.
e) Hitzarmenak plantea ditzakeen interpretazio eta gauzatze arazoak ebazten saiatzea.
2.- Hitzarmenaren indarraldian eta alderdietako edozeinek proposatuta, batzordea
obren martxa onak eskatzen duen aldi guztietan bilduko da. Bilerako quorumak eta
erabakiak bertako kideek aho batez hartuko dituzte.
3.- Hitzarmen honetan segimendu batzordearentzat berariaz aurreikusi ez den guztian,
40/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoak
Atariko Tituluaren II. Kapituluaren 3. Atalean araututako kide anitzeko organoen
araubidea aplikatuko da.
BEDERATZIGARRENA.- HITZARMENAREN ARAUBIDEA ETA INTERPRETAZIOA.
1.- Hitzarmen honen izaera administratiboa da; beraz, interpretatzeko eta garatzeko,
administrazio publikoen arteko lankidetza hitzarmenei aplikatu beharreko
ordenamendu juridikoa hartuko da kontuan.
2.- Hitzarmen honek plantea ditzakeen interpretazio edo gauzatze arazoak segimendu
batzordeak ebatziko ditu aurreko klausulan aipatutakoaren arabera; ezin bada,
aipatutako 40/2015 Legean ezarritakoa hartuko da kontuan.
HAMARGARRENA.- HITZARMENAREN ONDORIOAK ETA IRAUPENA.
1.- Hitzarmen honek ez du alderdien eskumenen uko egiterik eta aldaketarik ekarriko.
Alderdiek hitzarmenaren arabera hartzen dituzten konpromisoen berezko ardurak
bakarrik hartzen dituzte beren gain.
2.- Hitzarmenak sinatzen den unetik bertatik izango ditu ondorioak eta esku hartzen
duten alderdiak behartuko ditu, eta lau urte iraungo du. Halere, epe hori amaitu baino
lehen luzatu ahal izango da obrak Beasaingo Udalak behin betiko hartu arte eta
ondoren bere esku egon arte, seigarren klausulan adierazitako eran.
Luzapena berariaz adostu beharko da eta, gehienez, beste lau urtez luzatu ahal izango
da.
HAMAIKAGARRENA.- HITZARMENA AZKENTZEA.
1.- Hitzarmena aurreko klausulan aipatutako indarraldia igarotzeagatik edo
suntsiarazteagatik azkenduko da.
2.- Alderdietako batek bere gain hartutako konpromisoetako baten bat ez badu
betetzen, beste alderdiek hitzarmena suntsiaraztea eskatu ahal izango dute.
Suntsiaraziz gero, alderdiek zehaztuko dituzte gauzatzen ari diren jarduketak
amaitzeko eta ordaintzeko baldintzak.
Nolanahi ere, hitzarmen honen Eranskinean proiektuak lantzeko, tramitatzeko eta
onesteko ezarritako faseak eta epeak era justifikatuan birdoitu ahal izango dira, baita
gorantz ere, eta doitze horiek ez dute esan nahiko arlo horretan hartutako
konpromisoak beteko ez direnik.
Suntsiaraziz gero, alderdiek zehaztuko dituzte hitzarmen honen xede diren jarduketak
amaitzeko eta ordaintzeko epeak, bertan ezarritako esku hartze irizpideen eta
konpromisoen arabera.

Eta ezarritakoa betez eta ezarritakoaren arabera, alderdiek hiru ale sinatu dituzte
goiburuan adierazitako lekuan eta egunean.
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ERANSKINA
PROIEKTUAK LANDU, TRAMITATU ETA ONESTEKO, ETA HITZARMENEAN
AURREIKUSTEN DIREN LANAK GAUZATZEKO AURREIKUSITAKO FASE ETA
EPEAK
1. fasea
- Proiektu hidraulikoa lantzea (bertan jasoko dira eraikinak eta egungo zubiak eraisteko
proposamenak, bai eta zubi horietako bat ordezkatzekoa eta ibaia zabaltzekoa ere),
jendaurrean ikusgai jartzea eta onestea: 12 hilabete, hitzarmen hau sinatzen den
unetik zenbatzen hasita.
2. fasea
- Proiektua idaztea eta CAFeko bulegoak gaitzea: 16 hilabete, hitzarmen hau sinatzen
denetik zenbatzen hasita, eta beharrezko lizentziak lortu eta egin beharreko ekintzen
arabera.
Aipaturiko proiektua dagokion hirigintza planeamendu batekin osatu beharko balitz
(Plan Berezia), epe hori egokituko da dokumentu hori izapidetzeko behar diren
baldintzekin.

Epe hori luzatu ahalko da, betiere lizentziak lortu eta lan horiek gauzatzeko arrazoiek
justifikatzen badute.
3. fasea
- Fase honetan, proiektuan jasotako lan hidraulikoak gauzatuko dira, CAFeko bulegoak
gaitu ostean. Hau da, bigarren fasean zehazten diren 16 hilabete horiek (hitzarmena
sinatzen denetik zenbatzen hasita) igaro ostean.”



ZERBITZUAK KONTRATATZEA. Pleguak onartzea eta deialdi publikoa egitea,
Beasaingo udalerrian ibilgailuen aparkaleku arautua kontrolatzeko zerbitzua
kontratatzeko. 2019UDBO0119

Aldez aurretik hitza emanda Leire Artola Ugalde (EAJ-PNV), Lurralde
batzordeko lehendakari andreak ondorengoa adierazi du: “labur labur datu batzuk
esango ditut: lizitazio prezioa, 132.985,77 €, hiru urterako aurreikusten da eta bi

luzapen aurreikusi dira. Kontratistaren eskura jarri dira gaur egun funtzionamenduan
dauden 6 makinak eta horien gaur egungo balioa 51.519,00 €koa da. Bost urteko
epealdia gehi makinen balioa kontuan izanda, kontratuaren balio estimatua,
716.447,85 €koa da, BEZ kanpo. Zerbitzuari dagokionez, ez dago aldaketarik.
Prozedura armonizatuaren bidez lizitazioa aterako da eta eskaintzak jasotzeko prest
gaude.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek azaldu dira:
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Nosotros
decir que estamos a favor de esta licitación, sobre todo porque en el tema de la
contratación por sustitución de los trabajadores, se adopta el compromiso de contratar
a través de LANBIDE a gente que tiene dificultad de acceso al mundo del trabajo y
también se prioriza al mundo de las mujeres. Digamos que a personas que están en
riesgo de exclusión.”
Nerea Manzisidor andreak (Beasaingo EH Bildu): “Guk pleguaren aurrean
beste irakurketa bat egiten dugu. OTA eremutik kanpo aparkatzeko arazoa egon
daiteke eta lotzen dugu mugikortasun mahiarekin eta azpimarratu nahiko genuke mahi
hori lehentasunarekin eratzeko, formulak bilatzeko horrelako arazoak ez egoteko.
Pleguak ondo ikusi ditugu. Klausula sozialak jasotzen ditu baina garbiketa
zerbitzuarekin eskatu bezala, sei hilabetero lan baldintzak betetzen direla frogatzeko
esleipendunari behar diren dokumentuak eskatzeko konpromisoa hartzea eskatzen
dugu.”
Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV): “Mugikortasun plana izango dugu eta
tokatzen bada ordenantzaren bidez, eremua aldatzea tokatzen bada aldaketak egingo
dira. Lan baldintzan inguruan, udal eraikinen lizitazioan esanda bezala, konpromiso
hori hartu dugu, hau da, dokumentazioa eskatzearena kontratistari eta horretan
jarraituko dugu.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Zerbait gehitzeagatik esan, OTAren perimetroak beti
sufritzen duela, jartzen den tokian jarrita. Inguruak beti sufrituko du. OTAn
inportanteena da jakitea horrelako sistema bat jartzen denean helburua, zein den. Guk
pentsatzen dugu ezin dela herri guztira zabaldu. Denok nahiko genuke egoiliar txartela
izan. Jarri zenean, helburua izan zen merkataritzaren helburua sustatzea, garai bateko
PERCOak proposamen hori egiten zuelako. Toki batzuetan sufritzea tokatuko da eta
egin behar dena da ahal dena hobetu eta horretan saiatuko gara.”
Nerea Manzisidor andreak (Beasaingo EH Bildu): “Beti ere beste politika batzuk
bideratzen baditugu, oinezkoen lehentasuna emateko eta kotxeak herrira ez
bideratzeko…OTAk hori sortzen du baina agian beste politika batzuk ateratzen ditugu,
kontuan izan beharrekoak eta arazoa ekiditen dituenak.”
Gaia behar adina eztabaidatu ondoren, bozketa eginda eta aho batez onartu
dira, Beasaingo udalerrian ibilgailuen aparkaleku arautua kontrolatzeko zerbitzua
kontratatzeko, baldintza plegu tekniko eta administratiboak eta bide batez deialdi
publikoa egitea.

5.- ALKATEAREN EBAZPENAK:


2019ko urriaren 28tik azaroaren 23rarte emandako Ebazpenak.



2019ko urriaren 28tik azaroaren 23rarte kontratu txikiei buruz emandako
ebazpenak.

Hasier Agirre Elkoroberezibar (Beasaingo EH Bildu): “Kezka sortu zaigu ikusi
dugunean izen abizenak ateratzen direla eta ez dakit hori datuak babesteko legearekin
bateragarria den edo NArekin nahikoa den.
Alkate jaunak esan du ongizaten aldaketa egin zela eta beste arloetan ere egin
beharko dela.
6.- ESKAERA ETA GALDERAK
Eskaera eta galderen atalean, honelakoak aurkeztu dira:
AURREKONTUAREN ALKATEAREN MEMORIA
Hasier Agirre Elkoroberezibar (Beasaingo EH Bildu): “Esaten da 2020an
Beasain Lantzen likidatu egin nahi dela. Honek sortzen digun kezka informazio
faltarena da. Galdera da Beasain Lantzenek egun dituenak nola kudeatuko den eta
zein prozesu aurreikusten den. Honekin lotuta bereziki kezkatzen gaitu eta
antolakuntza batzordean ere atera dugu, kiroldegiaren gaia. 2021ean kiroldegia
kudeatzen duen enpresari kontratu amaitzen zaio, kirol fundazioa desagertuta dago,
Beasain Lantzen desagertzera doa eta orduan zein izango da gunea ekarpenak
egitekoa?. Zer aurreikusten da?. Nola antolatuko da hori?. Momentu ezin hobea da
denontzat kiroldegiaren inguruan gune bat sortzeko, non zinegotziek, teknikariek,
langileek parte har dezaten.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Beasain Lantzen-en likidazioarekin oker ez banago
2015ean hasi ginen eta azalpen horiek denak aurreko legegintzaldian emanda daude.
Udalak hartzen ditu bere gain. Orain ere udalak kudeatzen ditu zuzenean. Ez dago
hutsunerik. Herritarren arloak landu beharko ditu, Beasain Lantzenek eta Kiroldegiak
egiten zituenak beste edozein arlok egin beharko ditu. Egia da bukaeran gaudela.
Orain arte, behintzat, Beasain Lantzen-en likidazioarekin denok ados egon gara eta
orain hori burutzea besterik ez da. Beasain Lantzen-en lanak Udalak hartuko ditu. Kirol
fundazioak bideratzen zituen eginkizunak herritar batzordeak eramango ditu.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar (Beasaingo EH Bildu): “Gure aldetik mahai propio
bat sortzea planteatzen dugu kiroldegairen gaiekin, iruditzen zaigulako bestela ere
herritar batzordea nahiko kargatua dagoela. Uste dugu momentu aproposa dela
kiroldegian ditugun aukera eta arazoak denon artean aztertzeko eta neurriak
planteatzeko. Horretarako gune bat sortzea proposatzen dugu zinegotziak, teknikariak,
langileak eta bazkideak ere parte hartu dezaketena.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Kirola ez da bakarrik kiroldegia, Hortik haratago ere
hainbat gauza kudeatzen ditu. Kiroldegia baino herritarrek zuzenean jasaten duten

politika baten ondorioa herritar arloan tratatu beharko litzateke. Antolaketa lanetan ari
gara baina hasi besterik ez dugu egin, baina bai iruditzen zaigu koordinazioa
ezinbestekoa dela. Aurreko antolaketari gauza txarrak ikusten dizkiogu eta
koordinazioaren aurrera pausoa eman bada gainontzeko arloekin lantzeko, adibidez
jende heldua eta kirola, hau da, lehen ematen ez ziren sinergiak ematen ari direlako,
ikuspegi gehiago dagoela esango nuke, ez bakarrik kirola, Zein mailatakoa?. Beno
agian horretaz hitz egin dezakegu baina koordinazioa behar da. Ezin ditugu itxitako
guneak jarri udalaren antolaketan. Dena dela horretaz hitz egiteko data bat jarri dugu
eta itxita ez gaude. Hobetzen saiatuko gara.”
Tratatzeko besterik ezean, bilera gaueko bederatziak hogeita bost gutxiagotan
amaitu da eta nik, idazkari naizen honek, akta hau idatzi eta sinatu dut.

