2020KO OTSAILAREN 27AN UDALBATZA OSOAK EGINDAKO OHIKO
BATZARRALDIAREN AKTA.
LEKUA: Beasaingo Udaletxea.
ARETOA: Batzar Aretoa.
EGUNA: Hogeita zazpi.
HILABETEA: Otsaila.
URTEA: Bi mila eta hogei.
HASIERAKO ORDUA: Arratsaldeko zazpiak
BATZARRALDIAREN IZAERA: Ohikoa.
DEIALDIA: Lehena.
OSATZEN DUTEN PARTAIDEEN KOPURUA: Hamazazpi (17)
UDALBURUA: AITOR ALDASORO ITURBE
BILDUAK:
EAJ-PNV
- AITOR ALDASORO ITURBE
- LEIRE ARTOLA UGALDE
- MARIA LUISA VALLÉS FERNÁNDEZ
- FRANCISCO JAVIER MATARRANZ RICO
- MARIA ELENA RUIZ ZABALA
- EDORTA DIAZ DEL RIO
- JON OLANO ARRESE
- ADUR UGARTEMENDIA LEUNDA
- AMETS ARROSPIDE ZUBELDIA
- AINARA AYESTARAN ALDASORO
Beasaingo EH Bildu
- NEREA MANZISIDOR MENDIZABAL
- HASIER AGIRRE ELKOROBEREZIBAR

- YOLANDA HERNANDEZ RODRIGUEZ
- MADDI IMAZ RUIZ
- JOSEBA MIKEL OLANO GUEMBE
Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak
- EVA ALVAREZ ATANES
- ANGEL REDONDO FERNANDEZ

IDAZKARIA: ITZIAR AROSTEGI APAOLAZA
Bileran, LURDES ALEGRIA LASA kontuhartzaileak ere parte hartu du.
Aitziber Yurrebaso andrea, bat-bateko itzultzaile lanetan egon da.
1.- AURREKO AKTAK. 2019-11 -28ko eta 2019-12-19ko akten onespena.
Ezagutzera eman dira, 2019-11 -28ko eta 2019-12-19ko aktak eta aho batez
onartu dira, beraiekiko zer esanik ez dagoelako.
2.- ALKATEAREN PROPOSAMENAK.
•

ARDURALDI ESKLUSIBOA ETA ARDURALDI PARTZIALAK. (2019IDBO0016)
Alkatea jaunak ezagutzera eman du ondorengo proposamena:

“Gaia: zinegotzien dedikazioak eta ordainsariak zehaztea.
AURREKARIAK
I.- 2019-06-15ean, 2019-2023 legealdirako Udal Korporazioa osatu zen eta 2019-0718an, Plenoak egindako bileran erabaki zuen:
•
•

Alkate karguarentzat arduraldi esklusiboa aitortzea. Urteko ordainsaria:
71.200,00 €/gordina.
Lehen Alkateordearentzat %100eko dedikazioa aitortzea. Urteko ordainsaria:
60.520,00 €/gordina (Alkatearen %85eko ordainsaria).

II.- 2019-07-18an, Plenoak egindako bileran baita ere erabaki zen hiru batzorde
informatzaile hauek eratzea: antolakuntza, herritarrak eta lurraldea.
III.- 2019-09-29ko Ebazpenaren bidez, Alkateak
lehendakaritza, ondorengo zinegotzien alde delegatu zuen:
- Antolakuntza: Xabier Matarranz Rico
- Herritarrak: Elena Ruiz Zabala

batzorde

informatiboen

- Lurralde: Leire Artola Ugalde
V.- 2019-12-19ko erregistro sarrera data duen idatziaren bidez, “Beasaingo EH Bildu”
udal taldearen bozeramaile gisa, ondorengoa eskatzen du: bere taldekoa den Yolanda
Hernández Rodrigez andrearen alde arduraldi esklusiboa aitortzea.

OINARRI JURIDIKOAK
- 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 33. Artikulua:
1.– Hamar mila biztanletik gorako udalerriek bermatu egingo dute oposizioko zinegotzi batek,
gutxienez, arduraldi esklusiboa izango duela, udal-gobernua kontrolatzeko eta fiskalizatzeko
lana behar bezala egin ahal izateko.
3.– Edozelan ere, oposizioak duen eskubide hori hauteskunde-emaitzen arabera ordezkarikopuru handiena duen alderdi edo koalizioari dagokio, edo, halakorik ez dagoenean, indar
politiko bozkatuenari. Boto-berdinketa egonez gero, indar politiko biek txandaka baliatuko
dituzte eskubide horiek, agintaldiko epe berdinetan.

- 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 32. Artikulua:
3.– Alkateak proposatuta, osoko bilkurak zehaztuko ditu arduraldi esklusiboa edo partziala
izango duten karguak edo korporazioko kideak, eta dagozkien ordainsariak. Osoko bilkuraren
erabakiak –arduraldi partzialeko kasuetan– ordainsari horiek jaso ahal izateko gutxieneko
arduraldiaren araubidea zehaztuko du.

- Toki Araubidearen Oinarrien 7/1985 Legea, apirilaren 2koa. 75 artikulua: Arduraldi
esklusiboagatiko, partzialagatiko, Gizarte Segurantzan alta emateagatiko, aurrekontuesleipenagatiko eta hartutako erabakiak argitaratzeko betebeharragatiko ordainsariak.
- Toki Araubidearen Oinarrien 7/1985 Legea, apirilaren 2koa. 75 bis artikulua: Tokikorporazioetako kideen eta toki-erakundeen zerbitzuko langileen ordainsari-araubidea.
- Toki Araubidearen Oinarrien 7/1985 Legea, apirilaren 2koa. 75 ter artikulua:
Dedikazio esklusiboa duten toki-erakundeetako kargu publikoen kopurua mugatzea.
1. Lege honen 75. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, kideek udaletan arduraldi esklusiboko
araubidean ematen dituzten zerbitzuek muga hauek bete beharko dituzte: e) 10.001 eta 15.000
biztanle bitarteko udalerrietako udaletan, gehienez ere bost kidek eman ahal izango dituzte
beren zerbitzuak arduraldi esklusiboko araubidean.

- Toki Araubidearen Oinarrien 7/1985 Legea, apirilaren 2koa. 2. Xedapen Gehigarria:
Euskal foru-araubidea. 11. Aurrekontu-egonkortasuneko helburuen esparruan, eta
Espainiako Konstituzioaren lehenengo xedapen gehigarriak, Autonomia Estatutuak, Ekonomia
Itunaren Legeak eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen bigarren xedapen
gehigarriak toki-araubidearen eta toki-finantzaketaren arloan ematen dizkien eskumen eta
ahalmenen arabera, EAEko lurralde historikoetako foru-organoek ordainsari guztien gehieneko
mugak zehaztuko dituzte. Eta toki-korporazioetako kideen, behin-behineko langileen eta tokikorporazioen eta haien sektore publikoaren zerbitzura dauden gainerako langileen eta izaera
publikoko gaikuntza duten funtzionarioen bertaratzeak Ordainsari horiek zehazteko, Estatuko
legeriak, hala badagokio, ezarritako printzipioak eta egitura hartuko dira kontuan.

- 7/2018 Foru Arauaren Bosgarren Xedapen Gehigarria (GAO, 2018-12-27):
Gipuzkoako Lurralde Historikoko toki-korporazioetako kideen ordainsarien gehieneko
mugak zehaztea.
- Azaroaren 28ko 2568/86 Errege Dekretuaren (ROF) 13. Artikulua. Tokikorporazioetako kideen ordainsaria.
Horren ondorioz, kontuan izanik adierazitako aurrekariak eta oinarri juridikoak eta
espedientean jasota geratzen diren Idazkaritzako eta Kontuhartzailetzako txostenak,
Udalbatza Osoari ondorengo erabaki proposamena egiten diot:
Lehenik. Arduraldi esklusiboa aitortzea “Beasaingo EH Bildu” oposizioko udal taldekoa
den YOLANDA HERNÁNDEZ RODRIGEZ andrea zinegotziarentzat. Jasoko duen
soldata, 12 hilabeteetan (ekainean eta abenduan bikoitzak izango dira) banatuta,
ondorengoa izango da: 33.449,5 €/gordina (Alkatearen %46,98a).
Bigarren. Arduraldi partziala aitortzea, EAJ-PNV udal taldekoak diren zinegotzientzat,
adieraziz jasoko duen soldata, 12 hilabeteetan (ekainean eta abenduan bikoitzak
izango dira) banatuko dela:
+
Zinegotziak eta eginkizunak:
- XABIER MATARRANZ RICO jauna, Antolakuntza batzordeko Lehendakaria izateak
dakartzan funtzioak betetzeko.
- ELENA RUIZ ZABALA andrea, Herritarrak batzordeko Lehendakaria izateak
dakartzan funtzioak betetzeko.
Dedikazioa: Bi kasuetan gutxieneko dedikazioa 796 ordukoa izango da (toki
administraziorako ezarrita dagoen 1592 ordu/urteko %50a).
Soldata: 26.700,00 €/gordina (Alkatearen %75ª, dedikazioaren merma egin ondoren).
Hirugarren. Erreferentzi modura hartu denez 7/2018ko Foru Arauaren 5. Xedapen
Gehiagarria ordainsariak finkatzeko eta zehazki Eusko Jaurlaritzako Zuzendariarena
10.001 20.000 biztanle bitarte dituzten udalerriei dagokiena, ordainsari horien
eguneratzea kargu honen eguneratzea egiten den modu berdinean egingo da.
Laugarren. Arduraldi esklusiboa izan behar duen Udal Korporazioko kideari eta baita
ere arduraldi partziala izango duten zinegotziei, Gizarte Segurantzan alta emango zaie
erabakia hartzen den hurrengo egunetik aurrera eta Korporazioak bere gain hartuko
ditu kasu bakoitzean dagozkion enpresa-kuotak.
Arduraldi esklusiboaren kasuan jasoko diren ordainsariak ez dira bateragarriak izango
Administrazio Publikoetako eta beraien menpe dauden edozein Entitate, Organismo
Autonomo eta Enpresen aurrekontuen kontura jasotzen den beste edozein
ordainsarirekin eta indarrean dagoen legeriak zehazten duen beste edozeinekin.
Bosgarren. Erabaki hau Udalari gardentasun atarian argitaratzeaz gain,
gardentasuna, informazio publikoari eta gobernu onari buruzko, abenduaren 9ko 19/13
Legearen
8.1.f) artikuluak dioena betez, Probintziako Aldizkari Ofizialean ere
argitaratuko da.”

Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek azaldu dira:
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Nosotros
estamos en contra. Pensamos que es un dinero público excesivo en sueldos de
políticos. Anteriormente nos pronunciamos en contra del sueldo del Sr. Alcalde
de 71.200,00 €, por ser desproporcionado. En su día se justificó por la
dedicación y responsabilidad del puesto, pero no nos parece de recibo. La
responsabilidad y dedicación es inherente al puesto que ocupa, se cobre o €,
20.000 o 40,000 €. En el pleno en el que se aprobaron las retribuciones
también se justificó diciendo que sueldo era la cantidad por el número de
liberados que era la de la Teniente de Alcalde. Siendo coherentes con nuestro
anterior posicionamiento, votamos en contra. Ese dinero podría dirigirse a llevar
a cabo inversiones o propuestas al beneficio de todos los beasaindarras, no al
de todos los bolsillos, porque no nos olvidemos que ese dinero es de ellos.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Guk gure
proposamenaren inguruko azalpenak eman nahi ditugu. Oposizio bezala
dagokigun liberatua, printzipioz bi liberatu partzial modura izatea eskatu
genuen. Ezezkoa jaso genuen, nahiz eta Idazkariak bere txostenean aipatu
2/2016ko Legearen arabera oposizioko zinegotzi batek gutxienez arduraldi
esklusiboa izango duela. Gure ustetan guk eskatutako moduan bazegoen
aukera baina ezezkoa jaso genuen. Guretzat eskuragarria ez da izan, baina
EAJk aprobetxatu du gure liberazio eskaera beste bi liberazio erdi sartzeko eta
gurea, esklusiboa, bi pertsonen artean eginda ere, bosteko mugan sartuko
ginateke baina zuen zinegotzientzat posible dena guretzat ez. Horren harira
antolakuntzatik proposamen bat jasotzen dugu, hain zuzen ere, hemen
aurkeztu dena. PSOEkoek azaldu duen bezala ikusi genuen liberatu kopuru
honekin eta dituzten neurri gabeko soldatekin, gastu publikoa 320.000 € igotzen
dela. Astakeri bat da diru publikoetatik ardura politikoetan gastatzea. Ikusita
EUDELeko irizpideen baitan hartzen direla erabaki hauek, proposatzen
genuena zen, hor nolabait, 10.000, 20.000 biztanleko tramu horren baitan,
14.000 biztanleei zegokion soldatak ezartzea denontzat, kontutan izanda
oposizioarena %65ekoa izango zela. Iruditzen zaigu horrela ere, soldatak oso
oso duinak geratzen direla eta lortuko genuke diru publikoa gutxitzea. Uste
dugu politiko bezala gure ardura hori ere ba dela. Bozeramaile batzordean
aholkatu zitzaigun EUDELera joatea. Guk berretsi egiten dugu gure
proposamena zilegia delako. Are gehiago Euskadiko Toki Erakundeen Legean
aipatzen du “que los sueldos de los Alcaldes se fijan siguiendo las
recomendaciones de la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL atendiendo a
la población el municipio y el presupuesto municipal.”. Behin eta berriz entzun
dugu guk egiten genuen proposamena ez dagoela EUDELen irizpideen baitan
baina, ez da horrela. EUDELek tramu hori markatzen du eta guk ez ditugu
20.000 biztanle. Beraz, bideragarria izango zen gure proposamena kontuan
hartzea baina bien bitartean ez dugu berririk eta antolakuntza batzordea baino
ordu bete lehenago zintzilikatzen da Alkatearen proposamena non ikusten dugu
oposizioko arduraldi esklusiboa duenak eta gobernu taldeko arduraldi partziala
dutenen soldata. Proposamen hau forma aldetik ez dago ondo. Horrela ez digu
proposamena aztertzeko denborarik eta aurretik ez zitzaigun horrelakorik aipatu
eta beste batzordetik ateratzean enteratzen gara dokumentazio hau txertatu
dela. Forma aldetik desastre bat. Bestalde ez zaigu zilegia iruditzen lan politiko
berdina egin dezaketen pertsonekiko ezberdintasun hori egitea. Iruditzen zaigu
orokorrean proposamen hau dela txiste txar bat bezala. Ez du ez hanka ez buru

horrelako ezberdintasuna egitea, udal berdinean eta korporazioa berdinean lan
politikoa egiteko. Gure proposamena zen gastu orokorraren baitakoa eta hori ez
da soluzionatzen EH Bilduko zinegotziak gutxiago kobratzearekin. Ez dakigu
zinegotzi guztiek honen berri zenuten eta ezta ere gaia nola landu den.
Ostegun goizena antolakuntza batzordean zegoen dokumentazioa zen
hasieratik bidalitakoa.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Aipatu duzuna da zuentzat balio ez duenak guretzat
balio duela. Badakizue eta horrela esan zitzaizuen, EUDELek berak ez duela
aurreikusten liberatu bakarra hartzen denean, liberatu bakar hori banatzea
portzentaia edozein izanda ere. Oposizioari bat aitortzen zaio, ez haratago. Bat
eta erdi izan daiteke baina ezin duena izan da bat hori banatuta. Oker ez
banago txostenak berak ere hori adierazten du. EUDELekin jarraituz, gu saiatu
ginen eta horrela esan zitzaizuen hilabete lehenago hasita. Guk gure postura
planteatu genuen eta zuek zuen proposamena helarazi zeniguten. Bozeramaile
batzordean bertan esan zitzaizuen guk zer pentsatzen genuen eta EUDELekin
ere egon ginela eta han esan zitzaigun nola den posible 20.000 biztanle
dagokionean hiru erregela markatzea. Zuek planteatzen zenuten
proposamenean, 5.000 biztanleko Alkate batek gehiago kobratuko luke.
EUDELek dioena da, soldatak ardurari erantzuten diola eta hor ardura penala
ere kontuan izan behar da. Hortik aurrera lan politikoa egiteagatik soldata,
ezberdinak markatzen direla…ba, ardurari jarraituz. Gu bi liberazio partzialak
planteatzen ditugu, bakoitzak batzorde baten ardura duelako. Oposizioak bai
ardura duela eta horregatik EUDELek markatzen ditu soldata baxuagoak baino
franja batean. Guk egin duguna izan da, guk gure irizpideekin soldatak markatu
eta zuek zuen irizpidearekin guri esandakoa ezarri, beti ere %65eko hori
errespetatu ezkero.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “EUDELek
gomendio batzuk ezartzen ditu. Alkatearen eskumena izan da, borondate
kontua da. Andoainen adibidez, oposizioak liberatu bat baino gehiago ditu. Guk
ez genuen eskatzen dagokiguna baino gehiago, eskatzen genuena zen gure
liberazioa bi pertsonen artean egitea. Gastu berdina suposatuko luke. Zure
borondatea hori bada azaldu ezazu bere horretan baina ez jarri EUDEL aitzaki
modura. Alkatearen eskumena da eta beste modu batera egin zenezaken. Ez
duzu nahi izan eta zilegi izan daiteke baina, ez errepikatu berriro hori. Ba daude
kasuak liberazioak zatitua daudenak. Behin eta berriz ardura aipatzen da. Nik
ez dizut ardura kendu nahi baina argi dut Beasain bezalako biztanleen dituzten
herrietako Alkateek ere zure ardura izango dutela eta %30a baino gutxiago
kobratzen duten Alkateak daude, hala nola, Azpeiti, Bergara, etab. Ardura
penala aipatzen duzunean, horrela izango da baina ardura hori lanari atxikitzen
bazaio, ulertu daiteke orain lau liberatu izan da, ardura ere gutxiagoa izango
dela. Egiten dena da gastua handitu. Kuriosoa da.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Kuriosoa dena da adibideak jartzen hasi eta
adibidetan kanpoa joatea. Adibidea, Beasainen dago. Beasainen BILDUk
alkatetza hartu zuenean, 61.000,00 onartu ziren Alkatearentzat, baina aldiz,
orain oposizioan dagoenean proposatzen dio Alkateari 51.000,00. Non dago
koherentzia?. Oposizioan gaudenean planteamendu bat egiten dugu baina
gobernuan gaudenean, beste bat. Ados nago irizpide horien baitan egiten direla
baina, irizpideak aldatu egiten dira gobernuan egon edo oposizioan.”

Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Zuek oposizioan
egon zinetenen ere zuen iritzia aldatu egin zenuten.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Ez. Bilduk planteatu zuena, EUDELen irizpideetan
sartzen zenez baiezkoa esan genuen.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Hau ere
EUDELeko parametroan sartzen da. Harritzen zait EH Bildu, gobernuan egon
zenean alkateak 61.000,00 € kobratzea eta orain 71.000,00. Koldok ere ardura
berdina izango zuen?.
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “EUDElen parametroetan sartzen da. Harrigarria
egiten zaiena da, zuek 51.000,00 € proposatzea, baina zuek zuen buruari
61.000,00 € jartzea.”
Mikel Olano jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Utzi retrobisorea alde batera”.
Alkate jaunak (EAJ-PNV): Komeni denean, estali egiten dugu!
Mikel Olano jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Gurea oso sinplea da: eskatzen
duguna da soldatak 14.000 biztanleko herri batera egokitzea.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Bai baina orduan planteatzen duzuena da 5.000
biztanleko herriaren alkateak izango zuena. Hor zerbait ez dago ondo.
Horregatik esan zitzaizuen EUDELera joateko.
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Tabla horiek
orientatiboak dira.”
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Tirando
de hemeroteca, la cantidad del alcalde enla legislatura de Bildu era de
cincuenta y cuatro mil y pico. No la cantidad que has dicho. Si hablamos de
cuotas de seguridad social, etc, también me gustaría preguntar cuál es la
cantidad total que se gasta en tu sueldo.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Sería esa cantidad incrementándole el IPC, esto es,
61.000,00.”
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Cuando
aprobastéis la propuesta del alcalde, Koldo Agirre, dijiste que la aprobabas
pero que los partidos con menor representación podrían verse más afectados,
porque ltambién se bajaba el importe en concepto de asistencias.”
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “También
en estos momentos nosotros podríamos alegar lo mismo.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Si podriaís alegar pero lo que ha cambiado desde
entonces es que se ha aprobado una ley municipal que posibilita que la
oposición pueda tener un liberado.”

Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Nosotros
mostramos nuestra conformidad porque era coherente con la psotura que en
su día se adoptó.
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Estatu Espainiareko zortzi mila eta piko herritatik 2018an, 39. soldata altuena izan zenuen.
Aurpegiratzea aurreko alkateak hartutako lehenengo neurria, hau da, soldata
jesitearena, azal pixka bat izatea dela iruditzen zait. Hala ere galdera bat luzatu
nahiko nizuke. Oraingoan, orain arte eman ez den pauso berria eman da,
alegia, bi liberatu berri ezartzea. EH Bilduk eskatu izan ez balu liberazioa, bi
liberatu hauek proposatuko zenituzkete?.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Ikusi egin beharko litzateke zer egingo zen. Horrela
ardura batek dedikazioa eskatzen duela eta dedikazio erreal hori ematen ari
dela gaur egun!. Bai. Asmoa ez dakit orain izango zen edo hurrengo hilabetean,
baino bai.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Aurreko lau
urteetan ez da beharrik sentitu?, edo coyuntura aprobetxatu da beste bi
eskatzeko eta diru gastu bat ezkutuan pasatzeko!.
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Ezkutuan ez. Hemen ezkutuan pasatzeko gutxi
daukagu. Iritziak dira.”
Alkateak proposatu du, bozketara pasatzea eta dauden diferentziak ikusita
proposatu du alde batetik, arduraldi esklusiboa bozkatzea eta bestetik liberazio
partzialak.
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Guri ez zaigu
iruditzen bozketa horrela egitea, ez batzordean eman zen formagatik. Alde
batetik gure proposamena zegoen eta bestea antolakuntza batzordearen
egunean bertan zuen aldetik proposatutakoa. Ez zaigu zilegi iruditzen esaten
ari garen guztiarekin lasaitasunez bozkatzea.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Bada hilabete guk proposamen hau egiten dugula.
Zuen liberatuen diru-kopurua da zuek proposatutakoa. Esan zitzaizuen guk ez
genuela onartzen zuek egindako proposamena, hau da, 14.000 biztanleko
herria kontuan izanda soldata ezartzearena. Bozeramaile batzordean esan
zitzaizuen eta ez ordu bete lehenago.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Eguerdiarte ez
da hitz egin zuek proposatutakoari buruz, hau da, guk soldata bat izango
genuela eta zuen bi liberatuak beste bat.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “EH Bildu, %65 arte proposatzen duen soldata da,
kasu honetan, 33.449,5 €/gordina, aldatzea proposatzen ez baduzue,
behintzat.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Guk eskatzen
duguna da zinegotzi guztiek irizpide berdinekin lana egiteko eskubidea izatea.
Guk gure proposamenaren alde egingo dugu eta zuek zuen proposamenaren
alde, baina niretzat ile hartze bat da zuen aldetik egiten den planteamendua.”

Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Ados egon ninteke, baina proposamena hau da.
Zuek planteatu dezakezue %65a arte. Planteatu, ez dago pegarik. Guk ez dugu
honekin bilatzen diferentziarik egitea, baizik eta zuen liberatuarentzat zuen
proposamena mantentzea. Guk ez dugu onartzen zuek proposatutakoa
denontzat.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Zuek
proposatutakoak gastu publikoa pila bat gehitzen du. Gipuzkoako herri
garestiena gara. Ez dago beste herrietako dietak ikusi besterik!. Gaur hemen,
3.000,00 € gastatu behar ditugu. Politiko bezala ez ba dugu ardura hori!.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Errenterik eta Hernanik oker ez banago, 13 eta 10
liberatu dituzte.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Bai baina zenbat
gastu dute. Soldatak ez dira berdinak.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Gai honekin hiru
hilabete bueltaka ibili eta gero, ordu bete lehenago enteratzea!. Hori ez da
borondatea izatea.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Hiru hilabete edo sei egon gintezke. Bakoitza bere
jarreratik ez bada mugitzen!. Guk egiten duguna da bakoitzaren postura ekarri.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Urtarrilean plenoa
ez egita ez zen gugatik izan.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Ez noski. Izan zen gaiak prestatuta ez zeudelako.
Hasieran esan zen abenduan edo urtarrilean plenorik ez zela izango.
Esperientziak esaten digu opor garaian egun gutxi daudela gaiak behar den
moduan prestatzeko.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Proposamen hori
egitea noiz pentsatu da?. Hainbeste gustatzen zaizkizun bozeramaile taldean
edo batzordeetan esan zitekeen. Batzordea baino bi ordu lehenago iritsi
zitzaigun eta eskerrak norbaitek zerbait abisatu zigun, zeren eta bestela
batzordera joango ginen gure galderarekin. Batzordea baino bi ordu lehenago
ere ez zeuden teknikarien txostenak. Zein baldintzetan lantzen da gaia!.
Indefentsio egoera batean gaude.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Niri ez zait horrela denik iruditzen, zeren eta
bozeramaile batzordean hori esplikatu zen eta teknikoak ere eman zuen
azalpena. Astearteko bozeramaile batzordean, planteamendu honetaz hitz egin
genuen. Bakoitzak jarrera bat dugu eta zilegi da. Guk gurea ekartzen dugu. Ez
da zuek azaltzen duzuen bezala, bi ordu lehenago planteatutako gauza bat.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Batzordea aurreko
astean zen. Gu iritsi ginen ezer jakin gabe, indefentsio egoera batean.”
Xabier Matarranz Rico jaunak (EAJ-PNV): “Nik galdera bat dut. Egia da zuek
azaldutako desfase hori baina, batzordeak proposamenak egiten die
Udalbatzari. Udalbatzan gaude, aste bete igaro da batzordea egin zenetik. Aste

bete honetan zuek proposamen bat Alkateari egiteko aukera izan duzuela
iruditzen zait. Hiru hilabeteekin ezin da konparatu baina aste bete pasatu da.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Zergatik ez dira
ekarri bozkatzeko bi proposamenak eta bakoitzak aukeratu nahi duena?.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Xabi, zu
batzordera joan zinenean, bazenuen proposamen honen berri?. Uste dut
ezetz.”
Xabier Matarranz Rico jaunak (EAJ-PNV): “Nik idatzia ez nuen eta komentatu
zidaten igo zela.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH
batzordeburu bezala, ez zenuen proposamen idatziaren berri.”

Bildu):

“Beno

Xabier Matarranz Rico jaunak (EAJ-PNV): “Beno baina batzordean tratatzen da
proposamena eta aste bete beranduago da osoko bilkura. Lan egiteko tartea ba
dago.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Baina zein lan
egin behar dugu?. Guk abendutik dugu proposamena mahai gainean”
Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV): “Nik hor gehitu nahi nuke eta horrela
esan zen Antolakuntza batzordean proposamen horrek jasotzen duela batetik,
gure irizpidearen baitan gure alderdiko liberatuena eta bestetik, zuek proposatu
diguzuena. Behin eta berriz esan zitzaizuen, hori da gurea eta zuena uztartze
aldera. Zuen aldetik aldaketarik nahi baduzue, proposatu. %65a arte duzue
aukera. Nik uste dut aukera hori, Aitor-ek esan duen moduan, mahai gainean
dago.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Ados. Arrazoia
ematen dizut hori horrela izan zela baina, zergatik ez da bozkatzen gure
proposamena eta zuena?. Zein da arazoa?.
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Zuen proposamen hori bozkatzeko azaldu egin
beharko litzateke, ez bakarrik guri besteei ere bai.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Ezagutu egiten
dute.”
Bost minutuko etenaldia egin da, Alkateak horrela proposatuta.
Bilerari berriro ekin eta bozkatu egin da Alkateak Plenoari proposatutakoa.
Bozketa eginda, emaitza ondorengoa izan da:
Aldeko botoak: 10 (EAJ-PNV)
Aurkako botoak: 7 (Beasaingo EH Bildu, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
Abstentzioak: 0
Horren ondorioz, gehiengo osoarekin onartu da proposamena.

•

KONPROMISO KREDITUEN ERANSKINAREN ALDAKETA. (2020EKBO0019)
Alkate jaunak (EAJ-PNV) proposamenaren berri eman du:
“GAIA.- Konpromisozko kredituen eranskinaren aldaketa.
AURREKARIAK
1.- Merkataritza-sektorea biziberritzeko laguntzak emateko oinarriak onartzea
proposatzen da, eta horietan 3 urtez alokairu-gastuak diruz laguntzea
aurreikusten da.
2.- Mendekotasun arriskuan edo mendekotasun egoeran dauden adineko
pertsonentzat autonomia sustatzeko tailerren zerbitzuaren kontratazioa
proposatzen da.
3.- 2020ko aurrekontuak 0243.481.431.50.01 eta 0220.227.231.00.01
partidetan beharrezko kreditua aurreikusten du, baina hasierako
aurrekontuarekin batera onartutako Konpromiso Kredituen Eranskinean ez
dago etorkizuneko ekitaldietarako aurreikuspen hori.
Hau guztia dela eta, Udalbatzari egiten zaio ondorengo PROPOSAMENA
Lehenik.- Konpromisuzko Kredituen Eranskina aldatzea, bertan ondorengo
konpromisuzko kredituak txertatuz:
2.021 urtea:
0243.481.431.50.01: 15.000,00 €
0220.227.231.00.01: 43.319,00 €
2.022 urtea:
0243.481.431.50.01: 15.000,00 €
0220.227.231.00.01: 43.747,90 €
2.023 urtea:
0220.227.231.00.01: 44.187,26 €
Bigarren.- Baimena ematea 0243.481.431.50.01 kontusailari dagokion gastua
hasieran aurreikusitako zenbatekoaren %20ko gehikuntzarekin formalizatzeko,
ez baita ezagutzen zenbaterainoko eskaria egon litekeen.
Hirugarren.- 15 egun jendaurrean jartzea eta epe horretan erreklamaziorik
aurkezten ez bada behin-betirako onartutzat emango da.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko adostasuna
azaldu dute.
Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena.

3.- ANTOLAKUNTZA BATZORDEKO PROPOSAMENAK:
•

2020RAKO ORDAINSARIEN IGOERA.
Alkate jaunak (EAJ-PNV), ondorengo proposamenaren berri eman du:
“GAIA: Pertsonalaren ordainsarien soldata igoera.
AURREKARIAK
1. 2020/01/22an argitaratu zen EAOn 2020ko urtarrilaren 20ko 2/2020 Errege
Lege-dekretua. Horren bitartez onetsiko dira ordainsarien arloko premiazko
neurriak sektore publikoaren esparruan.
Aipatutako Errege Lege-dekretu horretan araututa daude langile publikoen
2020. urteko ordainsarien igoerak, eta, horren harira, soldata igoera finkoa
dago aurreikusita; horri, ekonomia haztearekin lotutako igoerari dagokion
ehuneko gehigarria gehitu beharko zaio.
Hain zuzen, 2/2020 Errege Lege-dekretuaren 3. Bi artikuluan hau dago
xedatuta:
2020. urtean, sektore publikoaren zerbitzura lan egiten duten langileen
ordainsariak oro har ezingo dira igo 2019ko abenduaren 31n indarrean
zeuden ordainsariekiko ehuneko 2 baino gehiago, alderatutako bi
epealdietarako homogeneotasunari lotuta, bai langileei eurei dagokienez,
eta bai langileriaren antzinatasunari dagokionez ere; horretarako, ez dira
kontuan hartuko gizarte-ekintzarako gastuak, zeinak, orokorrean, 2020an
ezingo baitira izan 2019ko gastuak baino handiagoak. Horren inguruan,
gizarte-ekintza arloko gastuak irabaziak, osagarriak edo hobekuntzak direla
jotzen da, egindako lanagatik jasotako lansariekiko desberdinak, orobat;
lansariaren helburua aipatutako sektore publikoaren zerbitzurako
langileriaren inguruabar pertsonalen ondorioz sortutako premia jakin batzuk
asetzea da.
Aurreko guztiaz gain, Barne Produktu Gordinaren (BPGd) igoera 2019ko
prezio iraunkorretan ehuneko 2,5ekoa edo handiagoa izango balitz, 2020ko
uztailaren 1ari dagokion eraginarekin, beste ehuneko 1eko soldata igoera
erantsiko litzaioke. Aipatutako ehuneko 2,5ekoa baino txikiagoko hazkundea
izanik, igoera hein berean apalagoa izango da, esandako ehuneko 2,5
horren gainean ezarritako murrizketaren arabera. Era horretan, igoera
orokorren emaitzak honako hauek izango dira:
BPGd 2,1aren berdina: %2,20.
BPGd 2,2aren berdina: %2,40.
BPGd 2,3aren berdina: %2,60.
BPGd 2,4aren berdina: %2,80.
Atal honetan xedatuta dagoenaren eraginez, BPGd-ren igoerari dagokionez,
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) urtero argitaratzen duen BPGd-ren
balio kalkulu aurreratua hartuko da aintzat. INEk BPGd-ren aurrerapena argitaratu ostean eta, aldez aurretik 2018ko martxoaren 9ko enplegu publikoa

eta lan baldintzak hobetzeko Erabakiaren Jarraipen Batzordeari jakinarazita,
Ministro Kontseiluko Erabakiaren bitartez onetsiko da, egokia baldin bada,
igoera aplikatzea. Aipatutako Erabakia autonomia-erkidegoei, hiri
autonomoei eta Udal eta Probintzien Espainiako Federazioari helaraziko
zaie.
Gainera, soldata masaren ehuneko 0,30eko igoera gehigarri bat baimendu
ahal izango da, beste neurri batzuen artean, honakoak egin ahal izateko:
produktibitatea edo efizientzia hobetzeko planak edo proiektuak ezarri,
eginkizun parekagarriak dituzten lanpostuen artean berariazko osagarriak
berraztertu, lanpostu mailako osagarriak homologatu edo pentsio planetan
ekarpenak egin.
2. Aurreko 2020-02-10eko sindikatuen ordezkariekin izandako bileraren akta,
non aipatzen da, hurrengo Antolakuntza Batzordearen bileran, ordainsarien
soldaten igoeraren proposamena sartu behar dela.
AKORDIO PROPOSAMENA
1. 2020 urtarrilaren 1etik 2%ko igoera
2. 2020ko uztailaren 1etik aurrera Barne Produktu Gordinaren (BPGd) igoera
2019ko prezio iraunkorretan ehuneko 2,5ekoa edo handiagoa izango balitz,
2020ko uztailaren 1ari dagokion eraginarekin, beste ehuneko 0,25eko
soldata igoera erantsiko litzaioke. Aipatutako ehuneko 2,5ekoa baino
txikiagoko hazkundea izanik, igoera hein berean apalagoa izango da,
esandako ehuneko 2,5 horren gainean ezarritako murrizketaren arabera.
Era horretan, igoera orokorren emaitzak honako hauek izango dira:
BPGd 2,1aren berdina: %2,20.
BPGd 2,2aren berdina: %2,40.
BPGd 2,3aren berdina: %2,60.
BPGd 2,4aren berdina: %2,80.
3. Talde politikoetarako esleipenak eta kide anitzeko organoen bileretara
joateagatiko kalte-ordainak 2020tik aurrera eguneratuko dira, funtzionarioei
dagokienez proposameneko 1 eta 2 puntuan ezarritakoaren arabera.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek azaldu dira:
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Aurreko pleno
batean langileen eskubideak zapaldu zirela eta, iruditzen zaigu hau langileen
eskubideek hobetzeko pauso bat dela eta gainera langile-batzordean onartu
zena da baina, ikusten dugu ez dela bakarrik kontuan izan behar zuzeneko
langileei dagokiena baizik eta baita ere bermatu egin beharko genituzkeela
Udal honek kontratatzen dituen enpresetako lana egiten duten langileena. Ea
dedikazio gehiago jartzen degun langile horiek ere duintasunez lana egiteko.”
Esateko besterik ezean, bozketa eginda eta aho batez onartu da proposamena.
•

GURASOTASUN BAIMENAK PAREKATZEA. (2020PEBO0013)

Alkate jaunak (EAJ-PNV), ondorengo proposamenaren berri eman du:
“GAIA: Gurasotasun baimenak parekatzeko proposamena.
AURREKARIAK
Lehenengoa.- Joan den urrian EUDELen organo eragileak eratu ondoren, auzi
horiek aztertzeko ardura duen Gobernantza Batzordeak egin zuen lehen
jardueretako bat izan da semea edo alaba jaiotzeagatik, adoptatzeko asmoz
zaintzeagatik, hartzeagatik edo adoptatzeagatik hartutako baimenen egoera
aztertzea, baimen horren gutxieneko baldintzak arautzen dituen martxoaren
1eko 6/2019 Errege Lege Dekretua –emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta
aukera-berdintasunerako premiazko neurriei buruzkoa–- eta Enplegatu
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Testu Bateginaren (EPOETB) (urriaren
30eko 5/2015 Errege Lege Dekretua) 49c) artikuluan egin beharreko aldaketa
indarrean sartu ondoren.
Agindu horretan egindako aldaketarekin bat etorriz, eta EPOETBren
bederatzigarren xedapen iragankorrean jasotako luzapen progresiboaren
babesean, 2019an jaiotako haurren kasuan, baimena 8 astekoa izango da;
2020an 12 astera luzatuko da, eta 2021ean, 16 astera.
Araudi horrek aurrerapen handia dakarren arren, EUDELek uste du komeniko
litzatekeela haren aplikazioa aurreratzea, eta bi gurasoek dituzten jaiotzagatiko
baimenen iraupena parekatzea; izan ere, botere publikoek ezin diote ezikusia
egin gizonen eta emakumeen arteko berdintasun errealaren eta eraginkorraren
alde, erantzunkidetasun-printzipioaren alde, eta bizitza pertsonalaren eta
familiarraren kontziliazioa sustatzearen alde dagoen eskaera sozialari.
Horregatik guztiagatik, eta gure inguruko beste instituzio publiko batzuek
hartutako erabakiekin bat etorriz, EUDELek egokitzat jotzen du Enplegatu
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren bederatzigarren xedapen iragankorrean
baimen horretarako jasotako araudiaren aplikazioaren aurrerapena sustatzea,
eta, iraupenari dagokionez, 126 egun naturalera arte luzatzea (18 aste), horrela,
legegileak lortu nahi duen amatasun-baimenarekin parekatu ahal izateko.
Dagokigun kasuan, bat dator aipatutako 126 egunekin, gure UDALHITZ akordio
arautzaileko 54. artikuluan jasotakoaren arabera.
Aurrekoari jarraiki, EUDELek Euskadiko udalei GOMENDATZEN DIE, udalautonomiari kalterik egin gabe, eta negoziazio kolektiboaren esparruan,
dagozkion akordioak har ditzatela bi gurasoentzat seme-alabaren jaiotza,
adopzio aurreko zaintza, harrera edo adopzioagatik dauden baimenen iraupena
parekatzeko.
Bigarrena.- Aurreko 2020-02-10eko sindikatuen ordezkariekin izandako
bileraren akta, non aipatzen da, hurrengo Antolakuntza Batzordearen bileran,
ordainsarien soldaten igoeraren proposamena sartu behar dela.
Hirugarrena.- prestazioak ordainketa.
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina
onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren

bederatzigarren xedapen iragankorraren arabera, pixkanaka aplikatuko da ama
biologikoa ez den gurasoaren baimena enplegatu publikoentzat.
2020an, baimenaren iraupena hamabi astekoa izango da. Beraz, Gizarte
Segurantzak hamabi astekoa izango du subsidioa.
6 aste udalaren kargura baimena gisa.
2021etik aurrera 16 astekoa izango da baimena, eta Gizarte Segurantzaren
subsidioa 16 astera iritsiko da.
2 aste udalaren kontura izango dira, baimena gisa.
AKORDIO PROPOSAMENA
Lehenengoa.- (…. Erabakia hartutako egunetik) aurrera, ama biologikoa ez den
beste guraso baten baimenaren iraupena 126 egun naturalekoa izango da,
seme edo alaba baten jaiotza, adopzio aurreko zaintza, harrera edo
adopzioagatik; horietatik, gertaera eragilearen ondoko sei asteak nahitaezko
atsedenaldia izango dira. Baimen hori bi aste luzatuko da, aste bat guraso
bakoitzarentzat, seme edo alaba ezindua bada,
eta seme edo alaba
bakoitzeko, bigarrenetik aurrera, jaiotza, adopzio aurreko zaintza edo harrera
anizkoitza bada; eta jaiotza-datatik, adopzio aurreko zaintzaren edo harreraren
administrazio-erabakitik, edo adopzioa eratzen duen ebazpen judizialetik
aurrera hartu beharko da.
Bigarrena.- Aurreko puntuan aurreikusitakoa urratzen ez duen guztian, seme
edo alabaren jaiotzagatik, adopzio aurreko zaintzagatik, harreragatik edo
adopzioagatik ama biologikoa ez den gurasoaren baimena hartzeko, Enplegatu
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bateginak 49 c)
artikuluan jasotako estipulazioak bete beharko dira, eta, ondorio horietarako, ez
dira aplikatuko baimen hori arian-arian aplikatzeko aipatutako lege-arauaren
bederatzigarren xedapen iragankorrean aurreikusten diren epeak. Aurrekoa
gorabehera, lanaldi irregularra duten langileek, haien lanaldia ziklikoki ondoz
ondoko egun batzuetako oporraldiak ezartzen dituzten lan-egutegien bidez
banatzen bada, etendako baimena hartu ahal izateko, gutxienez bi aste natural
osoko gutxieneko aldiak eskatu beharko dituzte, edo, bestela,
proportzionaltasun-printzipioari eutsiko dioten antzeko beste formula batzuk
erabili ahal izango dituzte.
Hirugarrena.- Akordio honek xurgatu egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko
toki- erakundeetako langileen lan-baldintzak arautzen dituen Akordioak
(UDALHITZ 2008-2010) 48. artikuluan ezarritakoa, bai eta beste edozein
akordio, itun edo xedapenetan ezarritakoa ere, baldin eta baimen gehigarriak
ezartzen badira ama biologikoa ez den gurasoarentzat, seme edo alabaren
jaiotza, adopzio-helburuko zaintza, harrera edo adopzioagatik.
Laugarrena.- Aplikazio-eremua: Akordio hau Beasaingo Udaleko langileei
aplikatuko zaie.

Bostgarrena.- Gipzukoako Aldizkari Ofizialean argitaratu.”
Jarraian Alkate jaunak esan du eskuartean Herrilab proiektua izan da, ildo
beretik datorrela proposamen hau.
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko adostasuna
azaldu dute.
Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena.
•

ELKARLAN HITZARMENA, EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO
ADMINISTRAZIOA ETA BEASAINGO UDALAREN ARTEAN, POLIZIAKOORDINAZIO ETA ELKARLANAREN ARLOAN. (2020PEBO0017).

Alkate jaunak (EAJ-PNV), ondorengo proposamenaren berri eman du:
“AURREKARIAK
Duela urte batzuk, polizia-koordinazioaren eta lankidetzaren arloko hitzarmen bat
sinatu zen, garai hartako Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren eta Beasaingo
Udalaren arteko lankidetza antolatzeko.
Hitzarmena sinatu ondoren, arau-ingurunea, bai estatukoa bai autonomiaerkidegokoa, etengabe aldatu da, eta, beraz, zenbait eguneratze egin behar izan
dira hitzarmenaren testua egokitzeko.
Guztien artean, garrantzitsuena Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren
urriaren 1eko 40/2015 Legea indarrean sartzean sartutakoa da, hitzarmena
automatikoki luzatzeko aukera debekatzen baitu. Hain zuzen ere, hitzarmenean
indarraldi bat hitzartu zen, sinatu eta hurrengo egunetik sinatu zen urteko
abenduaren 31ra artekoa. Indarraldia urteka luzatu ahal izango da, salaketarik ez
badago. Ondorioz, zazpigarren klausula aldatzea planteatzen da, eta honela
geratzen da idatzita: "Hitzarmen hau sinatzen den egunean jarriko da indarrean,
eta indarrean jarraituko du lau urtez. Aurreikusitako lau urteko epea amaitu aurreko
edozein unetan, hitzarmenaren sinatzaileek aho batez erabaki ahal izango dute
beste lau urtez luzatzea edo iraungitzea”. Aldaketa hori gauzatzen ez bada,
hitzarmena 2020ko urriaren 2an iraungiko denez (40/2015 Legearen zortzigarren
xedapen gehigarriaren bigarren paragrafoan xedatutakoa aplikatuz), hitzarmenaren
xede den lankidetza estaldura konbentzionalik gabe geratuko litzateke.
Hitzarmen eguneratu berria aurkeztu da, sinatuta igor daitezen. Aldaketa horiek ez
dute hitzarmenaren edukia funtsean aldatzen, baina nahitaezkoa da poliziakoordinazioaren eta -lankidetzaren arloko lankidetzaren oinarria mantentzen dela
bermatzeko.

PROPOSAMEN AKORDIOA

Egungo hitzarmenaren klausulak araubide juridiko berrira eta hitzarmenen
gehieneko iraupenera egokitzeko Segurtasun Saileko Sailburuaren Kabineteko
Zuzendariak eskaera azterturik, Antolakuntza Batzordeak ondorengo akordio
proposamena egiten dio udalbatzari :
Lehenengoa.- Egungo hitzarmena amaitutzat ematea.
Bigarrena:
Lankidetza
Hitzarmena,
Euskadiko
Autonomia
Erkidegoko
administrazioak eta Beasaingo Udalak sinatu beharrekoa, polizia koordinazio eta
elkarlanaren arloan, hitzarmen berria sinatzea.
Hirugarrena.- Alkateari baimendu
hitzarmena sinatzeko.”

Beasaingo Udalaren

izenean

lankidetza

Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko adostasuna
azaldu dute.
Bozketa eginda, aho batez onartu da hitzarmena. Hitzarmen honek iraunaldi data
aldatzen du bakarrik, 2012-05-21ean sinatutakoarekiko.
•

CEIP
ALKARTASUNA
aldatzeko.(2020ORBO0001)

HLHI

ikastetxearen

eskaera

izena

Alkate jaunak (EAJ-PNV), ondorengo proposamenaren berri eman du:
“Gaia: Izen aldaketa eskaera
AURREKARIAK
2020ko otsailaren 3an sartu zen erregistroan 465 zenbakiarekin, Ruth Martin
Montoro, Alkartasuna HLHIko ordezkariaren eskaera.
Eskaeran adierazten da Alkartasuna HLHIk Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari
eskatu diola izena aldatzeko eskaera Alkartasuna Lizeoa HLHI izenarekin.
Beasaingo Udalaren adostasuna beharra adierazten dute Hezkuntza Sailetik.
Horretarako arrazoia zera da: ikastetxea dagoen eraikina udalarena izatea, haur
eta lehen ezkuntza eta hezkuntza berezikoa delako eta hori da baita ere arrazoia
Udalaren kontura izatea eraikin horren kontserbazioa, mantenua eta ikuskaritza.
ERABAKI PROPOSAMENA
Eskaera aztertu ondoren, Antolakuntza Batzordeak honako erabaki-proposamen
hau helarazi dio Osoko Bilkurari:
Lehenengoa.- Izena aldatzeko eskaeraren aldeko ebazpena ematea.

Egungo izena: Alkartasuna HLHI
Izen berria: Alkartasuna Lizeoa HLHI.
Bigarrena.- Erabakia interesdunei jakinaraztea.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek azaldu dira:
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Lizeo izena badagokio
beti horrela deitu diogulako baina bakarrik eskatu izen berria izatea beraien
herramientetan erabiliko dutena.”
Alkatea jaunak (EAJ-PNV): “Pentsatu nahi dut hori dela helburuetako bat.”
Jon Olano Arrese jaunak (EAJ-PNV): “Izendapena jartzeko garaian, “lizeo” hitza
denei kendu zitzaien. Guraso elkartean planteatu zuten “Alkartasuna Lizeoa”
izendapena berreskuratzea. Izena aldatu zenean paper, zigilu etab. guztietatik
“lizeo” hitza kendu egin behar izan zen eta hori berreskuratzea izan zen guraso
elkartearen nahia.”
Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Ados gaude eta
ulertzen dugu. Esan nahi nuena da, web orrian sartu ezkero oraindik ere
Beasaingo herri kastola jartzen duela.”
Alkatea jaunak (EAJ-PNV): “Pentsatu nahi dut aldaketa onartu arte ez dutela
aldaketarik egingo baina, hori da beraien helburua. Ados”
Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena.

4.- HERRITARRAK BATZORDEKO PROPOSAMENAK:
•

XXIII. IGARTZA LITERATURA
BERRIENTZAT. (2020ESEP0001)

SORKUNTZARAKO

BEKA,

IDAZLE

Alkateak proposamenaren berri eman du:
“AURREKARIAK:
1.1994 urtean sortu zuen Beasaingo Udalak, Beasaingo CAF enpresaren
babesarekin eta ELKAR argitaletxearen laguntzarekin, euskal kultura zabaldu eta
idazle
gazteen
lanari
laguntza
emateko
asmoz,
IGARTZA
LITERATURA-SORKUNTZAKO BEKA idazle berrientzat. Horrela jasotzen da
Beasaingo Udalak eta ELKAR argitaletxeak 1994ko maiatzaren 23an sinatutako
hitzarmenean. Baina, CAF enpresarekin ez zen ezer sinatu.
2.LITERATUR BEKA honek 6.000,00 euroko diru-saria izan du hasieratik CAF
enpresak jarriak. 2013ko otsailaren 20an, ordea, CAF enpresak idatzi bat aurkeztu

zion Beasaingo alkateari urte horretatik aurrera bere diru ekarpena 6.000,00
eurokoa izan beharrean 4.000,00 eurokoa izango zela jakinarazteko.
3.Ondorioz, data horretatik aurrera saria osatzeko falta ziren 2.000,00 euroak Elkar
argitaletxeak eta Beasaingo Udalak erdi bana ordaintzea erabaki zen.
4. Bestalde, epaimahaiak hala erabakiduenean, 3000,00€ko akzesit saria ere eman
da. Hori dela eta, Elkar argitaletxeak eta Beasaingo Udalak erdi bana ematea
adostu zuten.
5. 2019ko irailaren 6an hitzarmena eguneratu da eta hitzarmen horren helburua
IGARTZA LITERATURA- SORKUNTZAKO
BEKAri dagokionez, ELKAR
argitaletxearen, CAF(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) enpresaren eta
udalaren arteko harremana eta elkarlana zehaztu eta finkatzea da. Udala
sustatzailea izanik eta ELKAR eta CAF enpresa laguntzailea eta babeslea
hurrenez-hurren.
Ondorengoa kontuan hartuta:
LEGERIA APLIKARRIA
-Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra subentzioak emateari buruzkoa.
PROPOSAMENA:
Herritarrak batzordeak Udal Osoko Bilkurari ondorengo erabaki proposamena
egiten dio:
Lehenik: XXIII. Igartza literatura-sorkuntzako bekaren inguruko oinarriak onartzea.
Bigarrenik: Deidaldi publikoa egitea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia
argitaratuta.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek azaldu dira:
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Uno de
los requisitos es no tener más de 35 años. No sé a qué responde.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Historikoki 35 urtetik gora idaztea dedikatzen denak
liburuak baditu. Muga hau ez da mugitu, Igartza beka osasunarengatik. Urtero
ditugu idazle asko eta marra nonbait jarri behar da. Idazle gazteentzat sormena
bultzatzea dela eta, iruditzen zaigu hastapena dela bultzatu behar dena eta ez
kontsagratutako idazleentzat. Ez zaio bueltarik eman osasun ona duelako eta
Elkar-etik esaten zaigu beka gutxienetakoa dela osasuntsu jarraitzen duena.”
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Yo creo
que no hay que poder límite de edad para dar oportunidad a quien quiera
dedicarse a la escritura. Si quien se presenta tiene más publicaciones, es fácil
de investigar.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Elkar-ekin hitz egin beharko litzateke jakiteko zein
eskarmentu duten. Otarra ez dago guk nahi hainbeste beteta eta nik pentsatzen

dut batez ere horri erantzungo diola baina, apuntatzen dut eta hurrengo
urterako aztertuko dugu.”
Bozketa eginda, aho batez onartu dira ondorengo oinarriak:
“XXIII. IGARTZA LITERATURA-SORKUNTZAKO BEKA
IDAZLE BERRIENTZAT
Lehena. Bekaren xedea
Beasaingo Udalak, Beasaingo CAF (Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles) enpresaren babesarekin eta ELKAR argitaletxearen laguntzarekin,
euskal kultura zabaldu eta idazle gazteen lanari laguntza emateko asmoz, XXIII.
IGARTZA LITERATURA-SORKUNTZAKO BEKA emateko oinarriak arautzen
dira.
Bigarrena. Bekaren diru kopurua
Beasaingo Udalak, CAF enpresak eta Elkar argitaletxeak 2019ko irailaren 6an
sinatutako hitzarmenaren arabera, bekaren zenbatekoa 6.000,00 eurokoa da,
eta hiru erakunde horiek egindako ekarpenetatik ateratzen da zenbateko hori,
hau da:
- Beasaingo Udalak 1.000, 00 €
- CAF enpresak 4.000,00 €
- Elkar argitaletxeak 1.000,00 €
Hirugarrena. Ordainketa
Ordainketa modu honetan egingo da CAF enpresak eta Elkar argitaletxeak diru
ekarpena egin ondoren:
.- 3.000,00€, irabazle izendatu bezain laster.
- 3.000,00€, idazlana amaitu eta entregatutakoan eta epaimahaikoek
onespena emandakoan, aldez aurretik zerga eta gizarte segurantza
betebeharretan eguneratuta egotearen agiriak aurkeztuta.
Laugarrena. Oinarriak argitaratzea
Deialdi hau iragarriko da Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Beasaingo
Udalaren webgunean eta eskualdeko zein lurraldeko komunikabideetan.
Bosgarrena. Aurkezteko epea eta lekua.
2020ko ekainaren 30a izango da proiektuak aurkezteko azken eguna.
Modu ofizialean entregatu beharko dira, hau da:
.- Udaletxeko sarreran erregistro ofizialean aurkeztuta, horretarako eskaria
bete( I. eranskina)
.- On-line bidez, hau da, udaletxeko erregistro elektronikoa erabiliz:
www.beasain.eus
Seigarrena. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Beka eskaerarekin batera ondorengo agiriak aurkeztu behar dira:
a) Landu nahi duen kontakizunaren azalpena, 2-4 orri bitarteko luzerakoa, egoki
iritzitako ezaugarriak zehaztuz, hala nola, argumentua, egitura, liburuaren edukia
(75 bat orrialde gutxienez), estiloa, etab.
b) Idazlanaren lagina edo erakusgarria, 15-20 orrialde bitartekoa, ez nahitaez
kontakizunaren hasierakoa, baina bai zati bakarra osatzen duena.
c) Egilearen izen-abizenak, helbidea, posta elektronikoa, telefonoa eta nortasun
agiriaren kopia.
Zazpigarrena. Deialdian parte hartzeko baldintzak.
a) 35 urte bete gabe izatea.
b) Aurretik lan argitaraturik izatekotan, helduentzako bi liburu baino
gehiago ez izatea.
c)
d)
e)
f)

Aurreko edizioetako Igartza Beka sariaren titularra ez izatea.
Narratibako lanak izatea: eleberria edo ipuin-bildumak.
Lanak jatorrizkoak eta euskaraz sortuak izango dira.
Ez da onartuko lehiaketaren batean saritutako eta argitaratutako
idazlanik ez osotasunean ez zati batean, eta ezta moldatutako
idazlanik ere.

Zortzigarrena. Epaimahaiaren osaketa eta eginbeharrak.
Osaketa: Epaimahaia ondorengoek osatuko dute: Ana Jaka, Irati Jimenez
eta Garazi Kamio.
Egin beharreko lanak: jasotako proiektu guztiak aztertu eta haien artean
irabazlea zein den izendatu 2020ko irailaren 15a baino lehen.
Aurkeztutako lanek behar adinako kalitaterik ez dutela iritziz gero, beka
eman gabe utz dezakete epaimahaikoek.
Bederatzigarrena. Proiektua saritzeko ekitaldia.
Epaimahaiak irabazlea izendatu eta Beasaingo Udalari jakinarazi ondoren,
Beasaingo Udalak Igartza Literatur beka emateko ekitaldia antolatuko du eta
irabazleari gehienez ere urtebeteko epea emango dio idazlana amaituta
entregatzeko. Entregatutako idazlanak epaimahaikoen oniritzia jaso beharko du.
Bitarte horretan egileak hasierako proiektua aldatu nahi izango balu,
epaimahaikoei jakinarazi beharko die aldaketaren berri eta haien onespena jaso
beharko du.
Hamargarrena. Beka itzultzea.
Idazleak bere lana entregatuko ez balu, edo idazlan horren izaera eta kalitatea,
epaimahaikoen iritziz, proiektuan azaldutakoen aldean nabarmen kaxkarragoak
balira, idazleak itzuli egin beharko du jasotako dirua.

Hamaikagarrena. Datuen babesa.
Eskatzaileen datuen tratamendua
Organikoaren araberakoa izango da.

abenduaren

5ko

3/2018

Lege

Hamabigarrena. Aplikatuko den araudia.
Deialdi honetan aurreikusten ez den orotarako 39/2015 Legea, urriaren
1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena
aplikatuko da.
Hamahirugarrena. Ebazpena eta helegiteak.

Deialdi honek administrazio-izaera dauka, eta, horrenbestez, Udalak du
ahalmena hala hori lehenik interpretatzeko nola haren aplikazioan eta
ebazpenean sor daitezkeen gorabehera oro ebazteko.
Oinarri hauen aurka, Administrazioaren aurkako helegitea jar daiteke
Gipuzkoako Administrazioaren aurkako Auzi-gaien Epaitegiaren aurrean,
jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi
hilabeteko epearen barruan. Hala nahi izanez gero, bide Administrazioaren
aurkako auzi-bideari ekin aurretik, birjarpen-helegitea jarri ahal izango da
ebazpena eman zuen organoaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren
biharamunean hasita zenbatutako hilabeteko epean.
I.

ERANSKINA Parte hartzeko eskaria

Jaun/ Andrea:

NA:

Telefonoa:

Helbidea:
Posta elektronikoa:
Beasaingo Udalak CAF eta Elkar argitaletxearen laguntzarekin antolatu duen
IGARTZA LITERATURA SORKUNTZAKO BEKAren deialdira aurkezten dut neure
burua, horretarako,
deialdiaren oinarriak eskatzen duen dokumentazioa aurkeztuz.
Gizarte Segurantza eta zerga betebeharrak. Baimena ematen diot espresuki BEASAINGO
UDALAri, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentutik eta Gizarte
Segurantzatik eskura ditzan ORDAINDU BEHARREKO ZERGAK EGUNEAN IZATEAren
baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duen agiriak.

Beasainen, 2020ko,

Eskatzailearen sinadura:

n,

a.

Aurkezturiko dokumentazioa:
a) Kontakizunaren azalpena,
b) Lanaren lagina
c) Nortasun agiriaren kopia
•

MERKATARITZA
SEKTOREA
BIZIBERRITZEKO
DIRULAGUNTZAK
EMATEKO OINARRIAK. 2020. URTEA. (2020MEPO0003)

Alkate jaunak proposamenaren berri eman du:
“Udalak merkataritza sektorea biziberritzeko oinarriak idatzi ditu. Oinarri hauen
xedea merkataritza jardueraren bat lokal huts batean abian jarri edo martxan
dagoen negozioa eskualdatu nahi duen pertsonak bete behar dituen baldintzak eta
betekizunak zehaztea da.
Horretarako lehentasuna izango dute Jose Migel Iturrioz kalean dauden lokalek eta
negozioek, kontuan izanik:
1. Merkataritza Biziberritzeko plan berezia.
2. Lokal hutsen kopurua kaleka.
3. Udalak merkataritza sustatzeko duen interesa eta batez ere Jose Migel Iturrioz
kaleko merkataritza, izan ere, gaur egun ez baitago oso aktibo arestian aipatutako
ikuspuntutik.
Xede hau betetzearren Udalak hiru diru-laguntza lerro idatzi ditu:
1. Oraindik martxan dagoen eta eskualdatu nahi den negozioa alokatzeko edo
erosteko diru-laguntzaak. Berriz Enpresa.
Merkataritza-establezimendua edo negozioaren lokala hartu nahi duten
sustatzaileek Eusko Jaurlaritzaren BERRIZ ENPRESA enpresa-jarraipenerako
programan parte hartu beharko dute eta bertan zehaztutako baldintzak bete.
Behin BERRIZ ENPRESA programaren babespean transmisioa egiten denean,
jarduera burutuko den espazioa alokatu edo erosi egin daiteke.
Jarduera garatuko duenak establezimendua alokatuz gero, gehienez lehen hiru
urteetako alokairu-gastuak diruz ordainduko zaizkio.
•

Lehenengo urtean alokairu gastuaren %50, gehienez ere 300€ hilean.

• Bigarren eta hirugarren urtean alokairu gastuaren %40, gehienez ere 200€
hilean.

Establezimendua erosiz gero, dirulaguntza Katastroko balioaren %4 izango da,
gehienez ere 2.000€
2. Hutsik dagoen lokala alokatzeko dirulaguntzak.
•

Lehenengo urtean alokairu gastuaren %50, gehienez ere 300€ hilean.

• Bigarren eta hirugarren urtean alokairu gastuaren %40, gehienez ere 200€
hilean
3. Hutsik dagoen lokala erosteko dirulaguntzak.
Katastroko balioaren %4 izango da, gehienez ere 2.000€
LEGERI APLIKAGARRIA:
2/2016 Legea, apirilaren 7koa Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 17.artikulua,
34.
PROPOSAMENA:
Oinarri hauetan araututako diru-laguntza deialdia egitea honela baldintzatuta
egongo da: emango diren diru-laguntzaen hiru ekitaldi ekonomikotan ordaintzeko
behar diren kredituei behin betiko onartuta egon beharko dira.
Udalerriko merkataritza sustatze aldera Herritarrak Batzordeak Udal Osoko
Bilkurari ondorengo PROPOSAMENA egiten dio:
Lehenik: Merkataritza sektorea biziberritzeko dirulaguntzak emateko oinarriak onar
ditzala.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek
azaldu dituzte:
Eva Alvarez Atanes (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) andreak: “Quisiera
saber si se aplicarían estas ayudas a locales que hubieran abierto en enero de
2020.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Bai, 2020. Urte osoa hartuko du.”
Yolanda Hernandez Rodriguez andreak (Beasaingo EH Bildu): “Jabetzen gara
hainbat lokal itxita daudela eta irtenbide bat emate arren, udalak eskuratu ditzake
hainbat lokal eta horrela bere azpiegitura handitu eta erabilera publikoa eman:
kultur etxea, liburutegi etab. Gustatuko litzaikuge proposamen hau kontuan
hartzea.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Ez dakit, hain zuzen, kultur etxe, liburutegi edo musika
eskola, baina bai, adibidez, erakusketa aretoa buruan dugu eta aztertzen ari gara.
Nahiko genuke irisgarritasuna bermatuta duen lokala. Uste dut jendearen begi
aurrean egon behar dela eta ez dugun moduan. Ikusi egin beharko da diozuen
proposamen zehatz horiek zer behar dituzten, izan ere, musika eskola bat tokiz
aldatzea alde batetik eta bestetik horrek beharko lukeen dimentsioa, ba ez dakit

horrelako lokalak egongo diren. Gero kontuan hartu beharko da, adibidez, musika
eskolaren kasuan zein baldintza behar diren hotsa dela eta.”
Yolanda Hernandez Rodriguez andreak (Beasaingo EH Bildu): “Beno nik adibide
batzuk bota ditut, baina gaia aztertzea gustatuko litzaikuge.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Ez dut gaizki ikusten beharrak aztertzea eta horren
baitan lokalen bat erostea.”
Bozketa eginda, aho batez onartu dira ondorengo oinarriak:
“MERKATARITZA SEKTOREA BIZIBERRITZEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO
OINARRIAK. 2020 URTEA
1.
XEDEA
Oinarri hauen helburua merkataritza sektorea biziberritzea da, hutsik dauden lokalak
martxan jartzeko laguntzak emanez eta eskualdatzen denean negozioen jarraipena
bultzatuz. Oinarriek zehazten dute zer baldintza eta betekizun bete behar dituen
edozein merkataritza-jarduera hutsik dauden lokaletan edo transferitutako jarduerak
garatzen jarraitu nahi duen pertsonak.
Oinarri hauen xedea merkataritza jardueraren bat lokal huts batean abian jarri edo martxan dagoen negozioa eskualdatu nahi
duen pertsonak bete behar dituen baldintzak eta betekizunak zehaztea da.
Horretarako lehentasuna izango dute Jose Migel Iturriotz kalean dauden lokalek
eta negozioek, kontuan izanik:
1. Merkataritza Biziberritzeko plan berezia.
2. Lokal hutsen kopurua kaleka.
3. Udalak merkataritza sustatzeko duen interesa eta batez ere Jose Migel
Iturriotz kaleko merkataritza, izan ere, gaur egun ez baitago oso aktibo
arestian aipatutako ikuspuntua kontuan harturik. Iturriotz kaleko lokaletarako
eskaeren kopuruak esleitutako kreditua gainditzen badu, dirulaguntzaren
onuradunen artean hainbanatuko da.
2.

FINANTZIAZIOA
Deialdi honetako helburu diren dirulaguntzak finantzatzeko Udalak 15.000 euroko kreditua aurreikusia du, honetarako sortutako aurrekontu honetan:
1.0243.481.431.50.01
3.

APLIKAZIO-EREMUA ETA DIRULAGUNTZA MOTAK

Beasainen merkataritza-jardueraren bat abiatzeko interesa duten pertsona fisiko edo juridiko guztiei zuzendurik dago deialdia, edonon bizi direla ere.
Merkataritza aldetik indarra galdu duen inguruan merkataritza-jarduerak zabaltzera eta indartzera bideratuko dira oinarri hauetan araututako laguntzak.

Helburu horrekin, Beasaingo Udalak dagoeneko itxita dagoen lokala eskuratzeko edo alokatzeko edo oraindik irekita dauden baina ixteko asmoa duten enpresen
transmisioan laguntzeko dirulaguntzak emango ditu.
Dirulaguntza hau jaso ahal izateko establezimenduaren kanpoko nahikz barruko, finko eta iraunkorrak diren errotuluak, oharrak, seinaleak, kartelak eta gisa
bereko komunikazio orokorrak euskaraz edo elebietara egingo dira.
Honetarako hiru dirulaguntza lerro ditu Udalak:
A. Oraindik martxan dagoen negozioa eskualdatzeko dirulaguntzak.Berriz enpresa.
B. Jarduera bat garatzeko dagoeneko hutsik dagoen lokal hutsa alokatzeko
dirulaguntza.
C. Jarduera bat garatzeko, dagoeneko hutsik
dagoen lokal hutsa erosteko
dirulaguntzak.
A. ORAINDIK MARTXAN DAGOEN ETA EROSI EDO ALOKATU NAHI DEN
NEGOZIOA ESKUALDATZEKO. BERRIZ ENPRESA
Beasaingo enpesen transmisioak lagundu eta merkataritzako eremuak
erakargarri eta atseginagoak egiteko Eusko Jaurlaritzak BERRIZ ENPRESA garatu
du.
Berriz enpresa programa enpresen eskualdaketa bat eman eta Beasaingo
negozio baten ardura hartu nahi duten pertsonei laguntza teknikoak emateko
baldintzak arautzen dituen programa da.
Baldintzak:
a) Lokalen kokapena eta ezar daitezkeen jarduerak.
Negozioak Beasaingo udalerriko merkataritza-eremuan kokatuta egon
behar du. Sektore edo jardun hauetakoren batekin lotura duten jarduerak
ezarri ahal izango dira lokal horietan: txikizkako merkataritza, pertsonei
zuzendutako
enpresak eta merkataritza aldetik udalerria suspertzen
lagunduko duten bestelako proiektuak.
b) Martxan dagoen negozioa hartu nahi duten pertsona ekintzaileak.
Kasu honetan Merkataritza-establezimendua edo negozioaren lokala
hartu nahi duten sustatzaileek Eusko Jaurlaritzaren BERRIZ-ENPRESA
enpresa-jarraipenerako programan parte hartu beharko dute eta bertan
zehaztutako baldintzak bete.
Titularrek onespena emanda, BERRIZ ENPRESA (Euko Jaurlaritzak
sustatutako programa Merkataritza Bazkundearekin elkarlanean) programaren

babesean negozioaren transmisioa gauzatu duten Beasaingo negozioek
transmisioa egiteko laguntza teknikoa Izango dute.
c) Betebeharreko baldintzak.
Negozio horrekin jarraitu nahi duten ekintzaileek egunean izan beharko
dituzte Administrazio publikoekiko zerga- betebeharrak eta Gizarte
Segurantzakekikoak.
d)

Berriz Enpresa programan parte hartzea. Udalaren dirulaguntza.
Behin BERRIZ ENPRESA programaren babespean transmisioa egiten
denean, jarduera burutuko den espazioa alokatu edo erosi egin daiteke.
Jarduera garatuko duenak establezimendua alokatuz gero, gehienez
lehen hiru urteetako alokairu-gastuak diruz ordainduko zaizkio, betiere
hurrengo ekitaldietako aurrekontuan hitzartutako kopuruak jasotzen badira.
•
•

Lehenengo urtean alokairu gastuaren %50, gehienez ere 300€ hilean.
Bigarren eta hirugarren urtean alokairu gastuaren %40, gehienez ere 200€
hilean. Horretarako, ekitaldi ekonomiko bakoitzeko abenduaren 15a baino
lehen, urte horri dagozkion fakturak aurkeztu beharko ditu
Dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarria, alokairu gastuei bakarrik
dagokiena izango da (BEZa eta bestelako zerga eta tasen ordainketa eta
atxikipenak kanpo utzita) eta ez dira lokalaren erabilerari lotuak egon
daitezkeen bestelako gastuak kontuan hartuko (komunitate gastuak, ura eta
argindarraren gastuak etab.)
Establezimendua erosiz gero, dirulaguntza Katastroko balioaren %4 izango
da, gehienez ere 2.000€

B. HUTSIK DAGOEN LOKALA ALOKATZEKO DIRULAGUNTZAK.
Baldintzak:
a) Aplikazio-eremua eta dirulaguntza motak.
Negozioa Beasainen egon behar da. Sektore edo jardun hauetakoren
batekin lotura duten jarduerak ezarri ahal izango dira lokal horietan: txikizkako
merkataritza, pertsonei zuzendutako enpresak eta merkataritza aldetik gunea
suspertzen lagunduko duten bestelako proiektuak.
Dirulaguntza jasotzen duen titularrak nahitaez erabili beharko du lokala
aurkeztutako proiekturako, eta ezin izango du lokala beste jarduera mota
baterako erabili.
b)

Lokal huts baten ardura hartu nahi duten ekintzaileak.

Bere jarduera ekonomikoa Beasaingo lokal hutsen batean bat hasi nahi
duten pertsona fisiko edo juridiko guztientzat izango da deialdia, interesatuaren bizilekua edozein dela ere.
c) Aurkeztu beharreko dokumentuak
Jarduera garatzeko lokal hutsak berreskuratzen dituzten ekintzaileek
6.artikuluan adierazitako dokumentuak aurkeztu beharko dituzte.
d) Dirulaguntzak esleitzeko irizpideak
Udalak ondorengo balorazioen arabera esleituko ditu dirulaguntzak:
•

Originaltasuna eta berrikuntza gehienez 10 puntu.

1. Kontuan hartuko da jarduera burutzen den gunean ezaugarri
berdineko merkataritza-jarduerarik dagoen.
2. Establezimenduak teknologia berrien eta alderdi berritzaileen alde
egin duen apustua.
3. Proiektuaren harremana, Beasaingo nortasunarekin eta bere kulturarekin.
Udalerriari, Beasaingo azokei, merkataritza-sareari eta abarri egindako
ekarpena.
• Sortutako lanpostuak, gehienez ere 10 puntu.
Proiektuan zenbat lanpostu sortu diren hartuko da kontuan. Sortuko den
lanpostu bakoitzeko puntu bat emango da, gehienez ere 5 puntu izango
dira.
d) Dirulaguntzaren zenbatekoa eta iraupena.
Diru-laguntzak eskuratzeko gutxienez hiru urteko iraupena izan behar du
alokatze-kontratuak. Gehienez ere lehenengo hiru urteko alokairu gastuak
lagunduko dira:
− Lehenengo urtean alokairu gastuaren %50, gehienez ere 300€ hilean.
− Bigarren eta hirugarren urtean
urtean alokairu gastuaren %40,
gehienez ere 200€ hilean.
Diru-laguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko oinarria, alokairu gastuei bakarrik
dagokiena izango da (BEZa eta bestelako zerga eta tasen ordainketa eta
atxikipenak kanpo utzita) eta ez dira lokalaren erabilerari lotuak egon
daitezkeen bestelako gastuak kontuan hartuko (komunitate gastuak, ura eta
arindarraren gastuak etab.).
Udalaren deialdi bakoitzean onartutako diru-laguntza, gehienez ere 12
hilabeteko alokairu gastuei dagokiena da.
Hurrengo bi urtetan diru-laguntza jaso ahal izateko, urtero azaroan eskabidea
eta dokumentuak ( proiektua izan ezik) aurkeztu beharko dira, eta urterokoen
zenbatekoa, berriz, goian adierazitakoa izango da.

C.

HUTSIK DAGOEN LOKALA EROSTEKO DIRULAGUNTZAK.

Hutsik dagoen lokala erosteko diru-laguntzak jasotzeko baldintzak, hutsik
dagoen lokala alokatzeko jarritako baldintzen berdinak dira, diru-laguntzaren
zenbatekoa bakarrik aldatuko da.
a)

Zenbatekoa

Diru-laguntza katastro-balioaren %4, gehienez ere, 2.000€.
4. DIRULAGUNTZA EMATEKO PROZEDURA
Kultura, euskara eta merkataritza azpisailari dagokio oinarri hauetan aurreikusten
diren laguntzak kudeatzea. Saileko teknikariak arduratuko dira aurkeztutako
eskabideak azterzeaz eta ebaluatzeaz Diru-laguntza emateko, jarduerak udal lizentzia
eta baimen egokiak dituela egiaztatuko da. Alkatearen ebazpenaren bidez eman edo
ukatuko dira laguntzak eta eskatzaileari horren berri jakinaraziko zaio.
Diru-laguntzaren zenbatekoa ordainduta, onuradunak baldintzak betetzen ez
baditu, eskuratutako diru-laguntza itzultzeko prozedura hasiko da.
5. DIRULAGUNTZEN BATERAGARRITASUNA
Oinarri hauetan zehaztutako dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste erakundeek
emandako laguntzekin. Kasu horretan, Udalari jakinarazi beharko zaio.
6. ESKAERAK AURKEZTEA.
-Epea:
Oinarriak BDNSra bidaliko dira, eta GAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera
eskabideak aurkeztu ahal izango dira eta horiek aurkezteko epea 2020-10-30ean
amaituko da.
-Modua:
Dirulaguntza eskatzen duten ekintzaileek eskaera orria aurkeztu beharko dute, behar
bezala beteta, jarraian adierazten diren agiri guztiekin batera, Beasaingo Udalaren
erregistro elektronikoaren bidez, ahal izanez gero: http:// www.beasain.eus/es/bulegobirtuala, edo Udalaren erregistroan, I. eranskineko ereduaren arabera.
-Aurkeztu beharreko agiriak:
•

Eskaera inprimakia behar bezala beteta.

•
Pertsona fisikoak: NAren fotokopia.
•
Pertsona juridikoak: IFKren kopia, legezko ordezkariaren NA eta
ordezkatzeko ahalmena duela ziurtatzen duen agiria..
•
Zerga betebeharrak eta Gizarte segurantzarekikoak egunean
dituela jasotzen duen erantzukizun adierazpena.
• Dirulaguntzen onuradun izateko debeku egoeretan ez egotearen
erantzukizun adierazpena.
•
Alokairuaren kontratuaren kopìa edo salerosketaren eskritura
publikoa diru-laguntza eskatzen den egunean erregistratutako
erregistroaren informazioko ohar sinplearekin batera.
•

Jarduera Ekonomikoen gaineko zergaren altaren kopia.

•
Jarduera berria iresitzen denean, bideragarritasun plana edo
proiektuaren azalpen txostena. Bertan puntu hauek jorratuko dira,
besteak
beste:
burutuko
den
jarduera,
merkatua,
bezeroak/hornitzaileak, helburuak eta alderdi berritzaileak.
. Errotuluak, oharrak, seinaleak, kartelak eta kanpoaldeko eta
barruko gainerako komunikazio orokor finko eta iraunkorrak euskaraz
edo elebitan egingo direla frogatzen duen dokumentazioa.
•

Berriz Enpresa programari atxiki bazaio, horren egiaztagiria.

7. DIRULAGUNTZAREN BALDINTZAK ALDATZEA EDO EZ BETETZEA
-Baldintzak aldatzen badira (lehenengo alokairu-kontratua eta gero erosketa),
dirulaguntzaren berrikuspena egingo da.
-Emakidarako emandakoak betetzen ez badira, horiek itzultzeko prozedura hasiko da.”
•

BEASAINGO GAZTE LAGUNTZAILEENTZAT BEKAK. (2020DEBS0002)
Ondorengo proposamenaren berri eman du:
“Herritarrak Batzordeak 2020ko otsailaren 20an egindako bileran, txosten honi
atxikita doazen, beasaingo gazte languntzaileentzat arautzen dituzten
oinarriak. 2020. onartu zituen.
Beka hauentzat bideratuko den laguntza 2020ko aurrekontuko “1
0220.481.230.20.01 lankidetza ekintzetarako laguntzak” partidara zuzendutako
kopuruaren %26,66a izango da. (13.332,50€).”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko adostasuna
azaldu dute. Horren ondorioz, bozketa eginda aho batez ondorengo oinarriak
onartu dira:
“BEASAINGO GAZTE LAGUNTZAILEENTZAT BEKAK - 2020

1.- Xedea

Oinarri hauen xedea Beasaingo gazteen artean honako hauek
sustatzeko laguntzak ematea da:
- Garapenerako lankidetza-ekintzak beharrik handiena duten herrialdeetan.
- Herrialdeen eta kulturen arteko elkartasun-baloreak.
Horretarako, aukeratutako pertsona gazteek, herrialde horietan
zuzenean parte hartzen dute garapeneko lankidetza-ekintzetan EAEko GGKE
baten bidez gutxienez ere hilabete bateko denboraldia eginez eta horrek bide
ematen die egiten diren ekintzak tokian ezagutzeko.
2.- Aurrekontua
10220.481.230.20.01 kontu-sail espezifikoan 50.000 euroko kreditua
kontsignatu da, lankidetza-jardueretarako, eta honela banatuko da:
a)25.000€ garatze bidean dauden herrialdeei zuzendutako larrialdietarako edo
ekintza gizatiarrentzako bideratuko dira.
b)13.332,50€ Beasaingo gazte laguntzaileentzat bekak emateko bideratuko
dira.
c)11.667,50€ Garatze bidean edo zoritxarren bat jasan duten herrialdeetatik
datozen haurren denboraldirako harrera programarako bideratuko dira.
b eta c ataletako laguntzei dagokienez, aurkeztutako eta emandako eskaeren
ondorioz ez bada agortzen horietarako aurreikusitako kreditua, geratzen den
zenbatekoa larrialdietarako laguntzetarako bideratuko da. Garatze bidean
dauden herrialdeei zuzendutako larrialdietarako edo ekintza gizatiarrentzako
laguntzen deialdia b eta c ataletako laguntzak eman ondoren egingo da.
3.- Eskatzaileak.
Programa honetan parte hartzeko, gazteek, eskaera egin aurretik gutxienez ere
18 urte beteak izan behar dituzte, gutxienez ere urte bete lehenagotik
Beasainen erroldatuta egon behar dute eta ezein GGKErekin ere lanharremanik ez dute izan behar.
4.- Hautaketarako irizpideak.
Hautagaiak aukeratzeko orduan hurrengo arloak hartuko dira kontuan:
a)

Jarduera burutu behar den herrialdeko hizkuntza ezagutzea.

b)

Kasu bakoitzean egokienak diren eskola-agiriak (tituluak) edo lanbideprestakuntza izatea, edota behar diren espezialitateak ikasten ari direla
ziurtatzea.

c)

Lan-egitasmoa.

d)

Garapenerako lankidetzarekin
ezagutzak izatea.

zerikusia

duten

eskarmentuak

eta

e)

Gobernuz Kanpoko Erakunderen bateko partaide izatea.

f)

Gazte-elkarte bateko zein gizarte-helburuak dituzten beste erakunderen
bateko kide izatea.

g)

Euskararen ezagutza.

h)

Aurreko urteetan programa honetan parte hartu ez duten gazteek izango
dute lehentasuna.

5.-Eskaerak. Agiriak.
Aurkeztu beharreko agiriak:
•
•
•
•

•
•

Eskaerari dagokion inprimaki ofiziala, behar bezala beteta eta sinatuta.
NAren fotokopia.
Curriculum Vitae-a: Laneko bizitzaren txostena (Gizarte Segurantzak
emana), agertu nahi diren merituak ziurtatzeko agiriak (agiri bidez ziurtatzen
diren merituak bakarrik hartuko dira kontuan).
Tokiko erakunderen baten abala (ekintza burutu behar den herrialdekoa)
delako GGKE hori han burutzen ari den ekintzetan pertsona horrek parte
har dezakeela adierazten duena eta lan-egitasmoa edo lagunduko duen
ekintzen profila.
Lan-egitasmoa: Txostenak, 1990. Urtean Beasaingo Udalak onartutako
Euskararen Udal Ordenantzaren 15. Artikuluari jarraiki, euskaraz idatzita
egon beharko du.
Jarduera burutzeko aurreikusitako gastuen aurrekontu zehatza:
-Bidaiaren gastua: (hegazkina+bisatua+zergak)
-Aseguru-polizaren gastuak
-Beste gastu batzuk: osasun-, ostatu- eta mantenu-gastuak eta
sentiberatze-jarduera antolatzeko gastuak (argazkiak…)

•

Deialdi hau egin duen organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du
diru-laguntza eskatu duten pertsona edo enpresek zerga betebeharrak eta
Gizarte Segurantzarekiko baldintzak betetzen dituztela. Horretarako
pertsona horiek espresuki oniritzia eman beharko dute. Oniritzirik ez badute
ematen, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte interesatuek.

6.-Eskaerak aurkezteko epea.
Oinarriak BDNSra bidaliko dira, eta GAOn argitaratu eta hurrengo egunetik
aurrera, eskabideak aurkezteko epea zenbatzen hasiko da 2020ko maiatzaren
31a arte.
Eskaerak, Beasaingo Udaleko Gizarte Ongizate Sailari egingo zaizkio eta
Udaletxeko Harrera-, Informazio- eta Erregistro-bulegoan aurkeztu beharko dira

7:30etik 14:30era bitartean, Herri Administrazioen eta Administrazioko Jardunbide
Orokorrari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan
aurreikusitako moduetako edozeinetan.
Udalak egiaztatuko balu, eskatzaileak aurkeztutako agiriak proiektuan
azaldutakoak baino gutxiago direla edo osatu gabeak direla, 10 egun naturaleko
epea emango dio falta direnak aurkezteko edo osatu gabeak osatzeko. Epe hori
amaitzen denean huts horiek zuzendu ez badira, eskaera artxibatu egingo da
beste izapiderik egin gabe.
Epez kanpo aurkeztutako eskaerak eta haiekin batera jasotzen diren agiriak,
zuzenean artxibatu egingo dira.
7.-Proposamenak egin eta ebatzi.
Bekak emateko aurkeztutako eskabideak alderatuko dira.
Eskatutako agiriak aurkeztu ondoren Gizarte Ongizate azpiarloak txosten bat
egingo du jasotako eskaerei buruzko iritziekin eta Alkatetzari aurkeztuko dio hark
ebatz dezan.
Beharrezkoa ikusi ez gero, Batzordeak elkarrizketa bat egin diezaieke eskatzaileei
aurkeztutako agiriez informazio gehiago biltzeko.
Beken onuradunei gastu hauei aurre egiteko diruz lagunduko zaie: jarduera
burutu behar den tokian Gobernuz Kanpoko Erakundeekin harremanetan
jartzeko egin behar duten bidaiaren joan-etorri gastuak, herrialde hartara
joateko behar den bisatua eta sartzeko edota irteteko zergak barne eta baita
hautatutako parte-hartzaileetako bakoitzaren gaixotasun eta istripuetarako
asegurua, ostatu-gastuak eta mantenuarenak ere.
Gehienera 3.000 €ko diru-laguntza onartuko da pertsonako.
Oinarri hauetan zehaztutako dirulaguntzak bateragarriak izango dira beste
erakundeek emandako laguntzekin. Kasu horretan, Udalari jakinarazi beharko
zaio.
8.-Pertsona eskatzaileei jakinarazteko epea.
Alkatetzak emandako ebazpena behar bezala jakinaraziko zaie diru-laguntza
eskatu duten pertsona guztiei, beranduenera ere eskaerak aurkezteko epea
amaitu eta 2 hilabeteko epean.

9.-Diru-laguntza jaso ahal izateko bete beharko diren baldintzak.
Ebazpenean bertan jakinaraziko zaie onuradunei diru-laguntza jaso ahal izateko
baldintza hauek bete beharko dituztela:
a) Esleitutako jarduerak eskatzen duen bizimodura moldatzea.

b) Jarduera egin behar den Herrialdean, ekintza bukatu arte irautea, gutxienez
hilabete bat.
c) Proposatutako denboraldirako istripu eta gaixotasunen aseguru-poliza bat
kontratatzea.
d) Osasunari dagokionez emandako aholku guztiak betetzea.
e) Eskarmentu-aldia bukatu ondoren, bertan egindako lanaren memoria, irudiz
osatua aurkeztea eskatzen da. Memoria gutxienez ere euskaraz idatzita egon
beharko du.
f) Helburu berdinerako beste laguntzarik jaso ez izana ziurtatzea edo bereziki zer
laguntza jaso diren adieraztea.
10.-Ordaintzeko modua.
Ordainketa, gastuen faktura edo agiri originalak aurkeztutakoan egingo da. Agiri
hauek diru-laguntza onartu den urteko azaroaren 30a baino lehen aurkeztu
beharko dira.

Hegazkina, bisatua eta aseguru-polizaren gastuak, bidaia egin aurretik ordaindu
ahal izango dira, baina beste gastu guztiak, aurreko artikuluan ezartzen diren
baldintzak bete ondoren ordainduko dira.
11.-Betebeharrak ez betetzea.
Oinarri hauetan aurreikusitako betebeharretakoren bat ez betetzeak erabakia
berrikustea ekarriko du eta, hala behar izanez gero, emandako diru-laguntza
deuseztatzea, gutxitzea edo itzularaztea.”
•

GARATZE BIDEAN DAUDEN EDO ZORITXARREN BAT JASAN DUTEN
HERRIALDEETATIK DATOZEN HAURREN DENBORALDIRAKO HARRERA
PROGRAMA. (2020DEBS0005).
Proposamenaren berri eman da, hots:
“Herritarrak Batzordeak 2020ko otsailaren 20an egindako bileran, txosten honi
atxikita dihoazen, garatze bidean dauden edo zoritxarren bat jasan duten
herrialdeetatik datozen haurren denboraldirako harrera programa arautzen
dituen oinarriak. 2020 onartu zituen.
Harrera programa hauentzat bideratuko den laguntza 2020ko aurrekontuko “1
0220.481.230.20.01 lankidetza ekintzetarako laguntzak” partidara zuzendutako
kopuruaren %23,33a izango da. (11.667,50€).”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, proposamenarekiko adostasuna azaldu da.
Horren ondorioz, bozketa eginda, ondorengo oinarriak onartu dira:

“GARATZE BIDEAN DAUDEN EDO ZORITXARREN BAT JASAN DUTEN
HERRIALDEETATIK DATOZEN HAURREN DENBORALDIRAKO HARRERA
PROGRAMA 2020

1.-Xedea.
Oinarri hauen xedea, garatze bidean dauden edo ezbeharren bat jasan
duten herrialdeetatik datozen haurrak Beasaingo familietan harreran hartzeko
diru-laguntzak arautzea.

2.- Aurrekontua
1 0220.481.230.20.01 kontu-sail espezifikoan 50.000 euroko kreditua
kontsignatu da, lankidetza-jardueretarako, eta honela banatuko da:
a)25.000€ garatze bidean dauden herrialdeei zuzendutako larrialdietarako edo
ekintza gizatiarrentzako bideratuko dira.
b)13.332,50€ Beasaingo gazte laguntzaileentzat bekak emateko bideratuko
dira.
c)11.667,50€ Garatze bidean edo zoritxarren bat jasan duten herrialdeetatik
datozen haurren denboraldirako harrera programarako bideratuko dira.
b eta c ataletako laguntzei dagokienez, aurkeztutako eta emandako
eskaeren ondorioz ez bada agortzen horietarako aurreikusitako kreditua,
geratzen den zenbatekoa larrialdietarako laguntzetarako bideratuko da. Garatze
bidean dauden herrialdeei zuzendutako larrialdietarako edo ekintza
gizatiarrentzako laguntzen deialdia b eta c ataletako laguntzak eman ondoren
egingo da.
3.- Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak.
Beasaingo Udalak honako gastuak ordaindu ahal izango ditu:

-

Bidaiak, arropa, oinetakoak, farmazia gastuak, betaurrekoak, dentista
gastuak e.a.

Diru-laguntzak emateko, hainbanatu egingo dira diru-laguntzaren
onuradunen artean, eta haur bakoitzeko gehienez 1.500 € emango dira.
4.- Eskatzaileak.
Oinarri hauetan ezarritako diru-laguntzak eskatzeko aukera, nortasun
juridikoa izan eta irabazi asmorik ez duten eta deialdi honen xedearekin bat
etorrita jarduerak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko gobernuz kanpoko
nortasun juridikodun edozein antolakuntzak edo erakundek izan dezake bere
egoitza nagusia edo ordezkaritza iraunkorra EAEn baldin badu.
Kontu hauetarako GGKEren ordezkaritza iraunkorra EAEan dagoela
ulertuko da, erakundearen egitura esanguratsuak bertan dituela agiri bidez
egiaztatuta. Horrela bada, ordezkaritza iraunkorrak hartuko du eskaera

aurkezteko zuzeneko erantzukizuna eta diru-laguntza ematen bazaio, bera
arduratuko da hitzarmena sinatzeaz. Halaber, kontabilitatea eraman,
dokumentuak izapidetu eta proiektua kudeatu ere, berak egin behar ditu bere
EAEko bulegoetan.
Deialdi honetara biltzeko espresuki baztertuta gelditzen dira Estatuaren,
Autonomi Administrazioen, Foru Aldundien eta banketxeen mendeko
erakundeak nahiz zerbitzuak.
Aurkezten diren erakundeek ezingo dute diru-laguntzarik jaso baldin eta
Beasaingo Udalarekin egunera ez badaude (zor ekonomikoak, beste
deialdietan onartutako diru-laguntzen justifikazio falta…).
5.- Eskaerak. Agiriak.
Eskaerak Udaletxean aurkeztu behar dira, honako agiri hauekin batera:
- Eskaerari dagokion inprimaki ofiziala, erakunde sinatzailearen ordezkari
izateko legezko gaitasuna duen pertsonak sinatua.
- Laguntzea eskatzen den proiektu edo egitarauaren txosten zehatza.
Txostenak, 1990. urtean Beasaingo Udalak onartutako Euskararen Udal
Ordenantzaren 15. artikuluari jarraiki, euskaraz idatzita egon beharko du eta
proiektua edo programa bera burutzeko aurreikusitako diru-sarreren eta gastuen
aurrekontua lagun izan beharko du egikaritze-egutegiarekin batera.
Eskatzen eta onartzen den diru laguntzatik zeharkako gastuentzat,
gehienera %7a bideratu ahal izango da.
- Erakunde eskatzailearen estatutuak. Estatutuak, diru-laguntza lehenengo
aldiz eskatzen duten erakundeek eta estatutuetan aldaketaren bat egin duten
erakundeek bakarrik aurkeztu beharko dituzte.
- Sinatzailea erakunde eskatzailearen ordezkari dela egiaztatzen duen
agiria.
- Eskatzailea, diru-laguntzaren onuradun izaera lortzeko azaroaren 17ko
38/2003 legeko 13. artikuluak adierazitako debekuetan sartuta ez egotearen
erantzukizunezko aitorpena.
- Deialdi hau egin duen organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko
du diru-laguntza eskatu duten pertsona edo enpresek zerga betebeharrak eta
Gizarte Segurantzarekiko baldintzak betetzen dituztela. Horretarako pertsona
horiek espresuki oniritzia eman beharko dute. Oniritzirik ez badute ematen,
dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzte interesatuek.
6.- Eskaerak aurkezteko epea.
Oinarriak BDNSra bidaliko dira, eta GAOn argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera, eskabideak aurkezteko epea zenbatzen hasiko da 2020ko
maiatzaren 31a arte.

Eskaerak, Beasaingo Udaleko Gizarte Ongizate Sailari egingo zaizkio eta
Udaletxeko Harrera-, Informazio- eta Erregistro-bulegoan aurkeztu beharko dira
7:30etik 14:30era bitartean edota Herri Administrazioen eta Administrazio
Jardunbide Orokorrari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4
artikuluan aurreikusitako moduetan.
Udalak ikusiko balu, eskatzaileak aurkeztutako agiriak proiektuan
azaldutakoak baino gutxiago direla edo osatu gabeak direla, 10 egun naturaleko
epea emango dio falta direnak aurkezteko edo osatu gabeak osatzeko. Epe hori
amaitzen denean huts horiek zuzendu ez badira, eskaera artxibatu egingo da
beste izapiderik egin gabe.
Epez kanpo aurkeztutako eskaerak eta berekin batera jasotzen diren
agiriak ere, zuzenean artxibatu egingo dira.
7.- Proposamenak egin eta ebaztea.
Eskatutako agiriak aurkeztu ondoren Gizarte Ongizate azpiarloak txosten
bat egingo du jasotako eskaerei buruz eta proposamena egingo dio Alkatetzari
gaia ebatz dezan.
8.- Erakunde eskatzaileari jakinarazteko epea.
Alkatetzak emandako ebazpena behar bezala jakinaraziko zaio dirulaguntza eskatu duen erakunde orori, gehienera ere eskaerak aurkezteko epea
amaitu eta 2 hilabeteko epean.
9.- Ordaintzeko modua.
Diru-laguntzaren % 100a, justifikazioa aurkeztu ondoren ordainduko da.
10.- Diru-laguntza zuritzea.
Erakunde onuradunek ondoren aipatuko diren agiriak aurkeztu beharko
dizkiote Udalari:
1. Burututako programari edo jarduerari buruzko memoria xehea euskaraz,
gastuen zerrenda xehatua dagozkion faktura edo agiri originalak sartuta,
zeharkako gastuenak barne (Beasaingo Udalak zigilatu ditzan).
2. Lortutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideek
finantzatzekoak ziren jardueren kostuak gainditzen ez dituzten erantzukizunezko
aitorpena.
3. Helburu berdinerako beste laguntzarik jaso ez izanaren ziurtagiria edo
bestela adierazi bereziki zer laguntza jaso diren.
11.- Egiaztatzeko epea.
Aurreko artikuluan eskatutako agiriak, beranduenera ere, laguntza
jasotako urtea amaitu baino lehen aurkeztu beharko dira.

12.- Bateragarritasuna beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide
batzuekin.
Oinarri hauetan zehaztutako dirulaguntzak bateragarriak izango dira
beste erakundeek emandako laguntzekin. Kasu horretan, Udalari jakinarazi
beharko zaio.
13.- Betebeharrak ez betetzea.
Oinarri hauetan aurreikusitako betebeharretakoren bat ez betetzeak
erabakia berrikustea ekarriko du eta, kasua bada, emandako diru-laguntza
deuseztatzea, gutxitzea edo itzularaztea.”
•

UDAL IRIZPIDEAK EUSKO JAURLARITZAK EMANDAKO GIZARTE
LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK BANATZEKO. (2020BIBO0003)
Ezagutzera eman da, Herritarrak batzordeko ondorengo proposamena:
AURREKARIAK

I.Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak
honako baliabide hauek arautzen ditu: bazterkeria-arriskua prebenitzekoak,
bazterkeria pertsonala nahiz gizarte- eta lan-arloko bazterkeriako egoera arintzekoak
eta gizarteratzea erraztekoak. Horien artean, Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
(GLL) daude.
II. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politikarako Departamentuak urtero
GLLtako kontzeptu bakoitzeko gehienez eman daitezkeen diru-kopuruak eta Udal
bakoitzarentzako aurrekontu-mugak ezartzen du.
III. Abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 88.d) artikuluaren arabera, Udalen eginkizuna
da laguntza horiek onartu, ukatu eta ordaintzea.
IV. 2020. urte honetarako, Eusko Jaurlaritzak Beasaingo Udal herriarentzat ezarritako
aurrekontu-muga 93.038€koa da; GLLko eskaeretako kontzeptu guztiak atenditzeko
kopuru exkaxa delarik. Hori dela eta, laguntza hauek emateko beharrezkoa da udal
irizpideak ezartzea.
OINARRI JURIDIKOAK
•

-Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legea.

•

-Agindua, 2019ko abenduaren 17koa, 2019. 2020 Urtean GLLtako gehienez
eman daitezkeen diru-kopuruak eta Udal bakoitzeko aurrekontu-mugak ezartzen
duena.
PROPOSAMENA

Herritarrak Batzordeak Udal Osoko Bilkurari ondorengo erabaki proposamena egiten
dio:
2020ko GLLk emateko proposatzen diren udal irizpideak onartzea.

Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek
azaldu dituzte:
Yolanda Hernandez Rodriguez andreak (Beasaingo EH Bildu): “Irizpideak iazko
berdinak dira, bakarrik aldatzen dena da energiari buruzko gastuak. Aurten
jasotzeko gehienezkoa jaitsi egin da bestela ez delako iristen.”
Malu Vallés andreak (EAJ-PNV): “Al principio se hace una estimación sobre la
que la familia puede recibir, pero se desconoce si las condiciones se va a
mantener todo el año. La propección de los números para un año entero es
complicada.”
Yolanda Hernandez Rodriguez andreak (Beasaingo EH Bildu): “Ezin da
lehengo urterako markatuta zegoena jarri eta Udalak kontusail gehigarria
aurreikusi?
Malu Vallés andreak (EAJ-PNV): “El dinero no es infimito. Se trata de una
competencia del Gobierno Vasco. Lo que hacemos es repartir el dinero que el
Gobierno Vasco nos da. Gestionamos de la mejor manera posible y contra el
criterio del Gobierno Vasco ponemos de nuestro dinero modificando créditos.
Cuando comprometemos un gasto, a veces el dinero no llega, pero tenemos el
gasto comprometido. Vuestra propuesta es positiva pero, insisto, el dinero no
es infinito.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Bakarrik Eusko
Jaurlaritzaren eskumena?. Udalak ezin du beste partida bat jarri?. Gauza bat
da Eusko Jaurlaritzak ematen duen dirua eta bestea zenbait familiek behar
duten oinarrizko beharrak ordaintzea. Ziurtatu egin beharko genuke gasa eta
argia ordaintzeko modua izatea.”
Malu Vallés andreak (EAJ-PNV): “El Ayuntamiento lleva años con el criterio de
no aportar más de nuestro presupuesto.”
Gaia behar adina eztabaidatu ondoren, bozketa egin da eta ondorengo emaitza
lortu da:
Aldeko botoak: 12 (EAJ-PNV, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
Aurkako botoak: 5 (Beasaingo EH Bildu)
Abstentzioak: 0
Horren ondorioz, gehiengo osoarekin ondorengo irizpideak onartu dira:
“EUSKO JAURLARITZAK EMANDAKO LARRIALDITARAKO LAGUNTZAK
BANATZEKO UDAL IRIZPIDEAK 2020
2020ko Aurrekontua: 93.038 €
1. BALDINTZA OROKORRAK
• %15eko minorazioa aplikatuko da aurkeztutako fakturetan. GGLak dirulaguntzak direnez, horiek ematea kreditua egotearen mende geratuko da, eta,

beraz, minorizazioaren ehunekoa alda daiteke ekitaldian zehar, beste onuradun
batzuen artean ahalik eta banaketa bidezkoena egiteko.
•
GLL kontzeptu bakoitzeko gehienekoak Udal honek onartutakoak eta
argitaratutakoak izango dira. Kontuan hartuko da familia bakoitzari dagokion
laguntzaren ehunekoa, 2019ko abenduaren 17ko Aginduaren baremo
ekonomikoaren arabera (2019ko abenduaren 30eko EHAA).
•
Lehentasunezko kontzeptuak honako hauek izango dira:
•
Alokairua.
•
Hipoteka.
•
Energia
•
Etxeko mantenua
•
Ikastaro eta formazioetarako garraiotik ondorioztatutakok gastuak
•
Gainontzeko gastuei aurre egiteko, gizarte eta hezkuntza arloan eta arlo
psikosozialean esku hartzeko zerbitzuko programetan atendituta dauden
pertsonei lehentasuna emango zaie.
•
GLLetako betebeharrak edo /eta ekintzetarako konpromisoren bat
betetzen ez bada, laguntza eten egingo da gutxienez hilabete batez eta GLLko
laguntzari ez zaio alta emango, etenaren arrazoiak desagertzen ez diren
bitartean. Ondorengo arau-hauste bakoitzeko, laguntzak gutxienez 3 hilabeteko
etenaldia izango du.
•
Laguntza eten egingo da erabiltzailea/familia ez bada aurkezten
jarraieko bi hitzorduetara justifikaziorik gabe (ontzat hartuko diren justifikanteak
izango dira: mediku justifikanteak, erakunde ofizial baten justifikanteak ,....)
•
Bi ibilgailu edo gehiagoko jabeen kasutan, ez da GLLrik tramitatuko;
eskatzen badira ukatu egingo dira. Laguntzen onuraduna izanik egoera hori
ematen bada, laguntza eteteko arrazoia izango da (salbuespenak baloratuko
dira).
•
Onuradunak/familiak
dokumentazio
faltsua
aurkezten
badu,
ukatu/etengo da diru-laguntza eta ezin izango da alta eskatu edo diru-laguntza
berri bat eskatu 6 hilabeteko epean (eskaeraren data kontutan hartuta).
•
Onuradunek udalerritik kanpo ateratzeko gehienez hilabete bat edukiko
dute urtean zehar. Epe hori baino gehiago ateratzen bada, diru-laguntza etengo
zaio eta itzultzean baloratuko da. Joan aurretik, aurreko egunean Ongizatera
etorri beharko dira dokumentu bat sinatzera, baita bueltatzerakoan ere. Horrela
egin ezean, eten egingo da diru-laguntza absentziak irauten duen bitartean, eta
ez-betetzearen zigorra aplikatuko da.
•
Erabiltzaileak/familiak bere ohiko etxearen donazioa egiten baldin badu,
etxearen balio katastrala kontutan hartuko zaio “diru-sarrera atipiko” modura.
•
Betebeharrak eta ekintzetarako konpromisoak bete beharko dituzte,
GLLko eskaera egiten den momentutik.
•
GLLetako onuradunek ezingo dituzte beren diru-sarrerak erabili bere
familia unitatetik kanpoko pertsonei laguntzeko.
•
Pertsona batek oinarrizko errenta jasotzen baldin badu 2 urtetan UECI
berezi bat bezala, bere emaztea/senarra bere herrialdean egonda, eta denbora
hori igaro eta gero emaztea/senarra bere herrialdetik ekartzen ez baldin badu
eta oinarrizko errenta ukatzen baldin badiote arrazoi horrengatik, ezingo ditu
GLLak eskatu. GLLAk jasotzen ari bada, bi urte betetzen dituenean, baja
emango zaio.
•
Herrialdeko ondasunen agiriak 2 urteko balioa izango du, beraz 2 urtean
behin eskatuko da.

•
Salbuespen gisa eta gehienez ere 2 urtetan onartu ahal izango dira
GLLak, Etxebideko etxe batean bizi
eta beste bat jabetzan duten
pertsona/familiei. Kasu hauetan horrela jokatuko da:
-Jabetzan duena alokatzen badu: lortutako errenta diru-sarrera modura
kontutan hartuko da.
-Jabetzakoa lagatzen badu, bere eskubide ekonomikoak hobetzen ez dituenez,
laguntza ukatu egingo zaio.
-Jabetzakoa donatzen badu,nahiz eta usufruktua mantendu, jabetzaren
katastro-balioa diru-sarrera atipiko modura kontutan hartuko da.
-Jabetzakoa salduko balu, diru-sarrera atipiko modura kontutan hartuko da, beti
ere ohiko etxebizitza erosteko inbertitzen ez badu.
•
KGPko
alokairurako laguntza, 525 eurokoa, diru-sarrera bezala
kontabilizatuko da ( E.J.ren esanetan) .
•
Pupilo bat izatekotan, pupilajetik lortutakoa diru-sarrera bezala kontutan
edukiko da.
•
2020ko GLLtako gastuen agiriak aurkezteko epea 2020-12-23 izango da
genienez ere.
•
Kasu guztietan salbuespenak baloratuko dira.
•
Baldintza orokor hauek familiako kide guztiak bete behar dituzte
2.
ALOKAIRU GASTUAK
•
Hilero gehienez 212,50€ ordainduko dira etxebizitza osoa
alokatzeagatik, eta 106,25€ alokairua logela batengatik edo etxebizitza
baterako alokairu batengatik bada, kontuan hartuta zenbateko horiek ezin
dutela inolaz ere alokairuaren edo azpierrentamenduko adarraren guztizko
zenbatekoaren %70a baino altuagoa izan
•
Alokairu babestuko etxebizitzak direnean, edo BO Etxebizitzak, edo
Udal titulartasunekoak, ez dira GLLak onartuko alokairu kontzepturako.
•
Alogera kontzeptuko pertsona onuradun batek etxebizitza alokatuta
baldin badauka eta subarriendo kontratua egiten badio beste pertsona bati,
alokairu preziotik deskontatuko zaio subarriendotik jasotzen duen kantitatea.
3. ETXEBIZITZA EROSTEKO ESKATUTAKO KREDITUEN INTERES ETA
AMORTIZAZIOEK ERAGINDAKO GASTUAK (HIPOTEKA)
•
Kredituak ohiko etxebizitza ordaintzeko izan behar du. Salerosketaeskriturak eta kredituari dagokion dokumentazioa eskatuko dira.
•
Dekretuaren arabera, gizarte-larrialdi egoeran egon aurretik etxebizitza
edo bizitokia erostearen ondorioz hartutako kredituen interesek eta
amortizazioak eragindako gastuak sartzen dira soilik. Salbuespenak baloratuko
dira (banantze prozesuetan, tratu txarreko kasuetan, herentzia konpartituak...).
•
BO etxebizitzak baldin badira, GLLak ez dira onartuko kontzeptu
honetarako.
4. ENERGIA GASTUAK
•
Energia gastu gisa kontutan hartuko dira: elektrizitatea, gasolioa,
egurra,ikatza eta gasa (ur beroa barne).
•
Kontzeptu honengatik gehienez 50€ ordainduko dira hilean
(salbuespenak baloratu ahal izango dira).
5. ALTZARI ETA ETXE TRESNA ELEKTRIKOEN GASTUAK

•
Gastu hauek urtearen amaieran baloratuko dira, aurrekontuaren
arabera.
•
Laguntza hauek tramitatzeko bi aurrekontu desberdin aurkeztu beharko
dira, eta beharra gizarte langileari azaldu beharko zaio aurretik. Bi irizpide
hauek betetzen ez baldin badira ez da GLLrik onartuko.
•
Alokairuan dauden onuradunei, GLLak kontzeptu honengatik onartuko
zaizkie. Alokairu kontratuan jartzen ez baldin badu, etxeko jabeari dagokio
kontzeptu hauei aurre egitea.
•
Kontzeptu honetan gehienez 500 euro onartuko dira.
•
Kontutan hartuko diren etxetresnak honakoak dira:
o
Garbigailua 300 € gehienez
o
Hozkailua 400 € gehienez.
o
Erauzgailua 100 €.
o
Labea 250 €.
o
Plaka 150 €.
o
Mikrouhin labea: 50 € (Salbuespen bezala).
6. KONPONKETAK ETA OINARRIZKO INSTALAZIOEN GASTUAK
•
Gastu hauek urtearen amaieran baloratuko dira, aurrekontuaren
arabera.
•
Etxebideko subentzioaren ebazpena dagoenean, GLLak onartu
daitezke, subentzioaren kopurua GLLetatik deskontatuz.
•
Kontzeptu honetan sartzen diren etxeko-tresnen konponketak, aurretik
erosteko aipatu ditugun etxeko-tresna berberak sartzen dira.
7.-ETXEBIZITZAREN ERABILERAKO ETA MANTENTZEKO GASTUAK
•
Mantenu gastu gisa kontutan hartuko dira: komunitateko gastuak, etxeko
asegurua eta OHZ (Azken hori urtearen amaieran baloratuko da,
aurrekontuaren arabera)
•
Komunitate-kontzeptuagatik hilean gehienez 50€ ordainduko dira
(salbuespenak baloratu ahal izango dira).
•
Etxeko aseguruaren kontzeptuagatik, gehienez 100€ ordainduko dira.
7. OINARRIZKO PREMIEN GASTUAK
•
Lehentasuna duten kontzeptuak:
Kurtso eta formakuntzetarako garraio gastuak: MUGI txartelaren eta
garraio publikoaren gastuak.
o
Formakuntza ikastaroen inguruko informazioa aurkeztea beharrezkoa
izango da: ordutegia, datak, eduki orokorrak, bertaratze justifikazioa…
o
Justifikazio gisa MUGI txartelaren mugimenduak edo erabilitako
garraioaren txartela aurkeztuko dira.
o
Gehienez 60 € onartuko dira hilero. (Salbuespenak baloratuko dira).
•
Sistema publikoek estaltzen ez dituzten oinarrizko beharrei dagozkien
gastuei erantzuteko GLLak tramitatu ahalko dira, (esate baterako, jantziak,
hezkuntza eta prestakuntza eta osasun arreta: dentista, betaurrekoak, botikak
…), beti ere dagokion teknikariaren balorazioaren ondoren.
•
Gastu hauek urte bukaeran baloratuko dira, aurrekontuaren arabera.
(Teknikariek premia handi gisa baloratutako kasuak izan ezik).
•
Laguntza hauek tramitatzeko bi aurrekontu desberdin aurkeztu beharko
dira, eta beharra gizarte langileari azaldu beharko zaio aurretik. Bi irizpide
hauek betetzen ez baldin badira ez da GLLrik onartuko.
Dentista:

o
Ez dira hortzak ateratzeak eragindako gastuak sartzen,
panoramikak eta PADI programatik sartzen diren gastuak ere.
o
Osakidetzako dentistaren txostena eskatuko da.
Jantzi eta oinetako premiak
o
Arropa eta oinetakoak erosteko GLLak baloratuko dira.

ezta

8. AURRETIAZ EGINDAKO ZORPETZE-GASTUAK
•
Familiei zorrei aurre egiteko diru-laguntza emango zaie, aurreko
urteetan egindakoak edota eskaera egin aurrekoak badira. Gehienez 3.000
eurokoa izango da UC ( elkarbizitza unitatea) bat baldin bada eta 1500
eurokoa bi UC baldin badira. Kontzeptu hau salbuespeneko kasuetan soilik
onartuko da.
9. JUSTIFIKAZIOAK
•
GLLei dagozkien gastuak fakturak hilaren 20tik 23ra bitartean aurkeztu
beharko dira.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Behar bada gai hauek batzordean honela
planteatuta, joko gehiago emango lukete lantzeko, baina…”.
Yolanda Hernandez Rodriguez andreak (Beasaingo EH Bildu): “Gai hau ez
dago zintzilikatuta, gizarte laguntzaileak eraman zuen batzordera.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Urte askotan jarraitu diren irizpideak dira eta egia da
buelta bat eman liezaiekeela. Urtero onartzen dira eta badago denbora aurrera
begira beste proposamen bat egiteko.
•

AUTONOMIA SUSTATZEKO TAILLERRENTZAKO TASA. (2020BIBO0001)
Ondorengo Herritarrak batzordeko proposamenaren berri eman da:
“Gaia: Beasaingo udalerrian mendekotasun arriskuan edo mendekotasun egoeran
dauden adineko pertsonentzat autonomia sustatzeko tailerretan parte hartzeagatik ordaindu beharreko tasa.
AURREKARIAK
Biztanleriaren zahartzeak berekin dakartza premia berriak, erantzun bat behar
dutenak.
Adinean aurrera egin ahala, pertsonen ahalmen fisiko eta psikikoan narridura ematen
ohi da; honek pertsonaren autonomian galerak sortzen ditu eta bizi kalitatean zuzen
zuzenean eragina du.
Hori dela-eta, Beasaingo Udalak erantzun egin nahi dio errealitate honi, eta horretarako autonomia sustatzeko tailerrak garatuko ditu, pertsonen autonomia eusten lagundu
eta era berean pertsonaren ohikoa duen bizi lekuan mantentzen laguntzeko.
2016an Beasainen mendekotasun arriskuan edo mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonentzat autonomia sustatzeko tailerrak, lehen aldiz, martxan jarri ziren.
Bertan parte hartzeko eskaera gehitzen joan da, beraien kostea bezala, hortik dator
egoera hau erregulatu eta aipatutako tailerrak lizitatzeko beharra .

LEGERI APLIKAGARRIA
• 2/2016 legea, apirilaren 7ko, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa 17.art
-10) Osasun publikoa sustatzea, kudeatzea, defendatzea eta babestea.
-13) Gizarte zerbitzuak antolatzea, planifikatzea eta kudeatzea
•

Abenduaren 5eko 12/2008, Gizarte Zerbitzuen Legea 22. art, 1.7: Eguneko
arretarako zerbitzuak

Horren ondorioz, Herritarrak Batzordeak Osoko bilkurari erabaki proposamena egiten
dio:
Beasaingo udalerrian mendekotasun arriskuan edo mendekotasun egoeran dauden
adineko pertsonentzat autonomia sustatzeko tailerretan parte hartzeagatik ordaindu
beharreko tasa hilean 5€koa izatea.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek
azaldu dituzte:
Yolanda Hernandez Rodriguez andreak (Beasaingo EH Bildu): “Galdetu dugu
zergatik ordaindu behar den tasa eta erantzuna izan da konpromisoa bermatzeko.
Guk ez dugu ikusten. Iruditzen zaigu horrek aurkako eragina izan dezakeela.
Tailer horiek nahiko asistentzia izaten dute eta neurri horrek jendea atzeratu egin
dezake eta ez joan.”
Malu Vallés andreak (EAJ-PNV): “Me sorprende la intervención de Bildu, cuando
nada de esto se dijo en la comisión. Todo lo contrario, se asintió y la propuesta
parecía válida al entender que con los 5 € se produce una mayor fidelización del
usuario.Ahora venir al pleno con una postura distinta me sorprende pero, no es
sólo la fidelización, la razón sino la obligación del Ayuntamiento de cobrar una
tasa por la prestación de un servicio. El coste no se acerca en nada a la realidad
del servicio prestado. Sólo hablamos del gasto de personal y no se tiene en
cuenta los gastos de suministro. Establecer una tasa es importante, por el
compromiso del ciudadano, por la valoración del servicio y por la importancia del
servicio que se presta.”
Yolanda Hernandez Rodriguez andreak (Beasaingo EH Bildu): “Yo no recuerdo
que asintiéramos sobre este tema. Esta decisión se ha tomado después de hablar
y conocer los motivos técnicos. No sé si es para garantizar el compromiso de los
usuarios o para cubrir gastos.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “beno, batzordeak
informatzaileak dira eta gu batzordeetara joaten gara informazioa jasotzeko eta
gero taldean eta alderdian hartzen ditugu erabakiak. Teknikoarekin atzo bertan
bildu ginen.”
Malu Vallés andreak (EAJ-PNV): “No me cabe duda que la trabajadora social os
ha dicho su verdad. Las verdades en esta vida son múltiples y muchas veces no
son excluyentes. Ell os ha trasladado una parte del motivo por el cual se
establece una tasa de 5 €. Eso no significa que la razón que yo he dado excluya
la anterior. Una y otra no se contraponen. Existe la idea de que una persona que
abona un servicio público no obligatorio, va a tener un mayor compromiso y una

valoración más alta. Por otra parte está el hecho de que por todo servicio público
hay que establecer una tasa. Lo que quiero dejar claro es que no ha habido
ninguna intención por parte de la técnico de decir algo que no se ajuste a la
verdad. Son verdades que caminan juntas.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Nik uste dut bi arrazoiak ulertzen ditugula eta
sakoneko arrazoiak zeintzuk diren, alde batera utzita noiz esan diren. 5 € hilean
ordaintzearekin, duintasunez ere hitz egin behar dugu. Maluk eman dituen
arrazoiak nik ere berresten ditut. 5 € ordaintzearekin formalidade bat ematen da,
zeren eta taldeak sortu eta desegin ez da egokia.”
Gaia behar adina eztabaidatuta, bozketa egin da eta ondorengo emaitza lortu da.
Aldeko botoak: 12 (EAJ-PNV, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
Aurkako botoak: 0
Abstentzioak: 5 (Beasaingo EH Bildu)
Horren ondorioz, gehiengo osoarekin onartu da proposamena.
5.- LURRALDE BATZORDEKO PROPOSAMENAK:
•

HIRIGINTZA-HITZARMENA: ERREKARTE I, 32 AREAKO HITZARMENAREN
ALDAKETA. HASIERAKO ONESPENA. (2017IDBO0023)
Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV), ondorengo proposamenaren berri
eman du:
“AURREKARIAK

1.- 2017-12-04an hirigintza hitzarmena sinatu zen Udalaren eta 32 areako 1 unitate
egikaritzeko Kontzertazio Batzordearen artean, Errekarte I, 32 areako R.3 lursaila
garatu eta exekutatzeko.
2.- Aipatutako hitzarmenak ondorengo konpromisoak jasotzen ditu:
•
•
•
•

Hirigintza Proiektua onartzea 2008ko Hiri Antolakuntza Egitasmo Berezia
garatzen duena.
R.3 lursailarentzat eraikitze baimena ematea, 2008ko ordenazioaren arabera.
Hiri
Antolakuntza
Egitasmo
Bereziaren,
Jarduketa
Programaren,
Errepartzelazio Proiektuaren eta Hirigintza Proiektuaren aldaketak izapidetu.
R.3 lursailaren lehen erabileraren baimena emateko Hiri Antolakuntza Egitasmo
Bereziaren, Jarduketa Programaren, Errepartzelazio Proiektuaren eta Hirigintza
Proiektuaren aldaketa dokumentuak behin betiko onartuta egon behar dira.

3.- 2020-01-10eko erregistro sarrera data duen idatziaren bitartez, 32 areako 1 unitate
egikaritzeko Kontzertazio Batzordearen ordezkariak eskatu du hitzarmena aldatzea,
oraindik aukera egon ez delako Hiri Antolakuntza Egitasmo Bereziari behin betiko
onespena emateko, “Ingurugiroko Ebaluaketa Estrategikoa”ren ebazpena lortzeko epe
asko pasa delako eta oraindik ez delako lortu beharrezkoa den URA eta
“Confederación Hidrográfica del Norte”ren baimena.

OINARRI JURIDIKOAK
-

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.
Zazpigarren Xedapen Gehigarria: hirigintza hitzarmenak.
Toki araubidearen oinarrien Legea. 22. Artikulua. Plenoaren eskumena
onartzeko, hirigintza egikaritzeko hitzarmena izateaz gain, hirigintza
antolamenduari buruzko hitzarmena ere delako.

Aurrekari nahiz oinarri juridikoak kontuan izanda, lurralde batzordeak Udalbatza
Osoari ondorengo erabaki proposamena egiten dio:
Lehenik. Aipatutako hitzarmenaren aldaketari hasierako onespena ematea,
honekin batera doan testuaren arabera. Aurrekarietan aldaketa justifikatzen da eta
aldaketak hirugarren estipulazioaren bigarren lerrokadan dun eragina, hau da, R.3
lursailarentzak lehen erabilerako baimena emateko baldintza, hau da, “2. Faseko Hiri
Antolakuntza Egitasmo Bereziaren, Jarduketa Programaren, Errepartzelazio
Proiektuaren eta Hirigintza Proiektuaren aldaketa dokumentuak behin betiko onartuta
izatearena, ondorengo testuagatik:
Errekarteko Konpentsazio Batzordeak konpromisoa hartu du Hiri
Antolamenduko Plan Berezia eta Jarduketa Programa dokumentuen aldaketak
sustatzeko, R.3 partzelaren lehen erabilerako lizentzia eskatu aurretik. Hortaz,
lehen erabilerako lehen lizentzia hori emateko baldintza partikularrak izango
dira: batetik, dokumentu horiek behin betiko onartuta egotea, eta, bestetik,
urbanizazio-obrak gauzatuta egotea, zehazki, Hirigintzako Jarduketa Programa
berrian aurreikusten diren urbanizazio-faseen arabera aginduzkoak direnak ildo
horretan. Bi aldeek, Konpentsazio Batzordeak eta Udalak, dokumentu horien
guztien garapenean eta tramitazioan laguntzeko konpromisoa hartu dute,
ERREKARTE I area behar bezala finka dadin.”
Bigarren. 20 laneguneko epean jendaurrean jartzea, testu osoa GAOean eta
Udalaren Web orriko ediktu taulan argitaratuz, bidezkoak diren alegazioak aurkeztu
daitezen.
Hirugarren. Epe horretan ez bada alegaziorik aurkezten, behin betiko onartua
geratu dela ulertuko da.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, ez da inolako interbentziorik izan.
Bozketa eginda, ondorengo emaitza lortu da.
Aldeko botoak: 15 (EAJ-PNV, Beasaingo EH Bildu)
Aurkako botoak: 0
Abstentzioak: 2 (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
Horren ondorioz, gehiengo osoarekin ondorengo hitzarmenaren aldaketa onartu
da:
“Gaia: 32 Errekarte
urbanistikoaren aldaketa.

I

arearen

garapen

eta

exekuziorako

hitzarmen

“Beasainen, 2020ko ……………n
BILDUTA
Alde batetik, AITOR ALDASORO ITURBE jauna, adin nagusia, NAN ……..duena,
BEASAINGO UDALEKO Alkate-Lehendakaria, eta ondorio hauetarako helbidea
Udaletxean duena.
Beste aldetik, ALFREDO POZUETA LÓPEZ DE ZUBIRIA jauna, adinez heldua,
………..NA duena eta jakinarazpenetarako helbide hau duena: Donostiako Lugaritz,
21eko pasealekua.
PARTE HARTZEN DUTE
AITOR ALDASORO ITURBE jaunak, Beasaingo Udalaren alkate-lehendakari den
aldetik, 2017ko irailaren 28ko Osoko Bilkuran emandako ahalmenen indarrez.
ALFREDO POZUETA LÓPEZ DE ZUBIRIA jaunak, Beasaingo Arau Subsidiarioetako
“ERREKARTE I” eremuko UE.32.1. gauzatze-unitatearen Ituntze Batzordeko
presidente den aldetik, 2017ko ekainaren 28ko Errekarte I, 32 areako Kontzertazio
Batzordearen 2017ko ekainaren 22an egindako Batzar Nagusian emandako
ahalmenen indarrez.
Elkarri onartzen diote zuzenbidearen arabera aginduzkoa den guztiaren mende
jartzeko ahalmena, eta aurrekari hauek azaltzen dituzte.
AURREKARIAK
I.- 2017-09-28an, Udalbatzak hasierako onarpena eman zion ERREKARTE eremuko
32.1. EBari (GAO 2017-10-4) buruzko egikaritze eta kudeaketako hirigintzahitzarmenari. Alegaziorik gabeko informazio publikoaren ondoren, behin betiko
onetsitzat jo zen hitzarmen hori.
II.- Hitzarmen horretan jasotzen zen Batzordeak urbanizazio proiektua zuzenduta
egiteko konpromisoa hartzen zuela, hasierako onespenaren erabakian ezarritako
baldintzetara egokitua, proiektuaren izapidetzea burutzeko eta R-3 lurzatiaren lizentzia
(1. fasea) ahalbidetzeko.
III.- Gainerako partzelei dagokienez (2. fasea), haien garapena HAPBren beharrezko
aldaketarekin lotzen zen zenbait gai konpontzeko, hala nola Loinazko San Martin
Basilikara, Loinazko ermitara eta Telleria auzoaren ondoan dagoen bi familiako
hiribildura behin betiko sartzea. Horrek berekin dakar ibaiaren gaineko esku-hartzean
hobekuntzak egitea, hala nola San Martinera sartzeko errepidea lekuz aldatzea. Loinaz
ibaiaren ibilgutik aldenduz eta Lasatarren baserrira sartzeko zubi bat eginez, hori
guztia UE 35.1 eremuaren beraren barruan, eta horrek doikuntza txikiak egitea ere
badakar aipatutako eremuaren antolamendu xehatuan.
IV.- Antolamendu xehatuan egin beharreko doikuntza horiek direla eta, beharrezkoa da
HAPBren Aldaketa formulatzea (2008an onartua), 2017-12-5ean onetsitako
Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa (2017-12-14ko GAO), Jarduketa Programa

antolamendu berrira egokituta formulatzea eta 2016-7-27an onetsitako Birpartzelazio
Proiektuaren Aldaketa (2016-08-17ko GAO).
V.- Hitzarmenean jaso zen Udalaren konpromisoa 2008ko HAPBaren aurreikuspenak
garatuz Urbanizazio Proiektua onartzeko (2017-12-05eko akordioan gauzatu zen hori),
eta bai R-3 lurzatiari 2008ko antolamenduaren arabera eraikitzeko lizentzia emateko
konpromisoa ere. Jarraian, HAPBren aldaketa, Urbanizazio Jarduketarako Programa,
Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa eta Proiektuaren Aldaketa izapidetuko dira. Sarbide
berrientzako eta ibaiaren gaineko esku-hartze irizpideei doituz. Honek 2. Fasea
osatzen du.
VI.- 2017an onartutako hitzarmenean berariaz jaso zen R-3 partzelaren lehen
erabilerako lizentzia behin betiko EMATEKO baldintza izango zela HAPB, PAU,
Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa eta Birpartzelazio Proiektuaren Aldaketa
dokumentuak behin betiko onartuta izatea. Dokumentu horiek R-3 partzelaren lehen
erabilerako lizentziaren eskaera baino lehen behin betiko onartuta egoteko formulatu
behar ziren.
VII.- 2018ko uztailaren 25ean, Udalak eraikitzeko lizentzia eman zion R-3 partzelari,
eta 2018-03-23an Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren Dokumentua egin zen
antolamendu berriaren zirriborroarekin batera, kontuan hartuta ingurumenespedientearen ebazpena beharrezko baldintza dela HAPBren aldaketaren hasierako
onarpenerako.
VIII.- 2019-2-23an aurkeztu zen Eusko Jaurlaritzako Ingurumenak eskatutako
dokumentazio osagarria. Ingurumenean inpaktu esanguratsurik ez dagoela deklaratzen
duen aldeko ebazpena 2019-5-29ra arte ez zen eman.
IX.- 2019-7-16an (GAO, 2019-7-27), Udalak HAPBren aldaketari hasierako onarpena
eman zion, eta espedientea URAri igorri zion txostena emateko eskatuz.
X.- Paraleloan aurkeztu dira Jarduketa Programaren espedientea (2019-9-19an) eta
Birpartzelazio Proiektuaren Jarduketa Programaren aldaketari 2019-10-10eko
Alkatearen Ebazpen bidez hasierako onespena eman zitzaion (GAO, 2019-10-16).
Birpartzelazio Proiektuaren aldaketa Kontzertazio Batzordeak onartu zuen 2019-114an (GAO, 2019-11-11).
XI.- HAPBren aldaketa izapidetzean, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren ebazpena
lortzeko epe luzeaz gain (14 hilabete), gertatu da URAren eta Iparraldeko Konfederazio
Hidrografikoaren txostenek baldintza jakin batzuk eskatzen dituztela (doikuntzak
eremutik kanpo estalitako ubidearen zati baten atzerapenean eta azterketa
hidraulikoan), eta horrek berekin dakarrela dokumentazio osagarria aurkeztea, URAren
eta Konfederazio Hidrografiko emailearen oniritzia lortzeko, HAPBren aldaketaren
behin betiko onespena eman baino lehen. Horrek urteko bigarren hiruhilabeterarte
atzeratu dezake onespena.
XII.- R-3 lurzatiko etxebizitzak 2020ko ekainerako entregatzea aurreikusita dagoenez,
HAPBren aldaketaren onarpena atzeratzeak eta bide batez Jarduketa Programaren eta
Birpartzelazio-proiektuaren aldaketak atzeratzen dira, zaildu egiten du dokumentu
horiek behin betiko onartuta egotea 2020ko ekaina baino lehen. Data horretan
aurreikusten baita R-3 lurzatiko etxebizitzen lehen erabailera lortzea.

XIII.- URAren eta Iparraldeko Konfederazio Hidrografikoaren eskakizunek ere
atzerapena eragiten dute Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa entregatzeko orduan; izan
ere, URAren eta Konfederazio Hidrografikoaren eskaerak aldez aurretik ebatzi behar
dira, eta, beraz, Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa dokumentua ezin da onartu 2020ko
ekaina baino lehen, data hori aurreikusten baita R-3ko etxebizitzak entregatzeko.
Horren ondorioz, bi aldeek elkarri aitortu diote ahalmena hitzartzeko eta obligatzeko
eta dokumentu hau idatzi dute ondorengo
ESTIPULAZIOEKIN
Lehenik. 2017-12-04an sinatutako hitzarmenaren hirugarren estipulazioko bigarren
lerrokada honela idatzita geratzen da:
Errekarteko Konpentsazio Batzordeak konpromisoa hartu du Hiri Antolamenduko Plan
Berezia eta Jarduketa Programa dokumentuen aldaketak sustatzeko, R.3 partzelaren
lehen erabilerako lizentzia eskatu aurretik. Hortaz, lehen erabilerako lehen lizentzia
hori emateko baldintza partikularrak izango dira: batetik, dokumentu horiek behin
betiko onartuta egotea, eta, bestetik, urbanizazio-obrak gauzatuta egotea, zehazki,
Hirigintzako Jarduketa Programa berrian aurreikusten diren urbanizazio-faseen
arabera aginduzkoak direnak ildo horretan. Bi aldeek, Konpentsazio Batzordeak eta
Udalak, dokumentu horien guztien garapenean eta tramitazioan laguntzeko
konpromisoa hartu dute, ERREKARTE I area behar bezala finka dadin.”
Bigarren. Beste estipulazioak ez dira aldatzen.”
•

BIZITEGI-ERABILERAKO LURSAILETARAKO ERAIKUNTZA ORDENANTZA
OSAGARRIA: HASIERAKO ONESPENA. (2020IDBO0002)

Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV), ondorengo proposamenaren berri eman du:
“Gaia: bizitegi-erabilerarako
hasierako onespena ematea

lursailetarako

eraikuntza

ordenantza

osagarriaren

AURREKARIAK
1.- 2020-01-27an Alkateak emandako Probidentziaren bidez, hasiera ematen
zitzaion, aipatutako Araudiari (ikus honekin batera doan testua) idatzi eta onartzeko
izapideei.
2.- Administrazio Publikoetako Administrazio-prozedura erkidea arautzen duen
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. Artikuluaren arabera, onartu nahi den araudiari
buruzko kontsulta publikoa egin da Udalaren web orriaren bitartez, arauak eragina izan
dezaketen pertsona eta eragile esanguratsuenen iritzia jasotzeko.
3.- Esanda bezala, iragarkia Web orrian argitaratuta egonda, adieraziz
iradokizunak aurkezteko epea gaurko egunean amaitzen dela. Oraingoz ez da
inolakorik aurkeztu.

Horren ondorioz, Udalbatza Osoari ondorengo erabaki-proposamena egiten
zaio:

Lehenik. Jarraian transkribatzen den “Bizitegi-erabilerarako lursailetarako
eraikuntza ordenantza osagarriari” hasierako onespena ematea, baldintza honekin:
2020-02-24a baino lehen, gaurko egunean formalki aurkeztutako iradokizunik
(horretarako epe-muga) Erregistro Sarreran ez bada jasotzen.
Bigarren. 30 laneguneko epean jendaurrean jartzea GAOean dagokion
iragarkia argitaratuz, bidezkoak diren alegazioak aurkeztu ahal izateko. Ez badira
aurkezten behin betiko onartuta geratuko da.
Hirugarren. Testuaren hasierako bertsioa, Web orrian nahiz transparentzia
atarian ere argitaratzea.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko adostasuna azaldu
dute.
Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena. Ordenantzaren testua ondorengoa
da:
“ERAIKUNTZAKO
ORDENANTZA
LURSAILETARAKO

OSAGARRIA

BIZITEGI-ERABILERARAKO

Ordenantza honen xedea da BEASAINGO PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOAK
BERRIKUSTEKO ETA EGOKITZEKO IV. TITULUA osatzen duen LURZORUAREN
ERABILERA ETA ERAIKUNTZARAKO ORDENANTZA OROKORREN zenbait atal
garatzea, hain zuzen ere, bizitegi-erabilerarako eraikinetarako (1-B, 2-B, 3-B, 4-B eta
5-B lursailak).
I. Kontzeptuen definizioa
1. artikulua. Derrigorrezko eraikuntza nagusiko lerrokadura edo derrigorrezko
lerrokadura (kalekoa edo kanpokoa).
Eraikuntzaren muga zehatza adierazten duen lerroa da, antolamendu-planoetan
ezarria.
2. artikulua. Gehieneko lerrokadura.
Eraikuntzaren gehieneko muga adierazten duen lerroa da, antolamendu-planoetan
ezarria.
3. artikulua.- Eraikinaren lerrokaduraren barrura-sarrera
Eraikinaren lerrokaduratik gertuen dagoen fatxadaren barrualdean dauden eraikinaren
elementuak, guztiz edo partzialki kanpora irekita geratzen direnak eta estalita edo
estali gabe egon daitezkeenak. Kanpoaldera begira dauden hegaldiekin osa daitezke,
aire zabaleko frontean.

4. artikulua. Azalera erabilgarriaren zenbaketa.
Azalera erabilgarritzat hartzen da etxebizitzaren, trastelekuaren, garajearen edo
lokalaren lurzoruaren azalera, itxituren barruko aldeak kanpoaldearekin edo beste lokal
batzuekin definitutako perimetroak mugatuta.
Azalera erabilgarriaren zenbaketatik kanpo geratzen da etxebizitza edo lokalaren
barruko itxiturek, finkoek edo mugikorrek, egitura-elementuek eta kanalizazio bertikalek
solairuan okupatutako azalera, bai eta altuera librea 1,50 m-tik beherakoa duen
azalera ere.
Etxebizitzaren azalera erabilgarriak bere osotasunean estalitako kanpoaldeko
espazioetako lurzoru-azaleraren erdia ere hartuko du, eremu horiek erabilera
pribatibokoak badira, hala nola balkoiak, terrazak, zolatak, esekitokiak, arkupeak eta
beste
batzuk.
Erkidegoko garaje-plazen azalera erabilgarria izango da plaza horiek definitzen dituen
perimetroaren barruan dagoen azalera gehi barneko sarbideei eta errodadura-erreiei
dagokiena, zati dauden garaje-plazen kopurua.
Artikulu honetan araututa ez dagoen beste edozein gairi dagokionez, babes ofizialeko
etxebizitzak diseinatzeko ordenantzak edo hura ordezkatzen duen araudia onartzen
dituen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2009ko otsailaren 12ko Aginduan
jasotako aurreikuspenak aplikatuko dira osagarri gisa.
5. artikulua. Eraikigarritasuna neurtzeko modua (eraikuntza-aprobetxamenduaren
zenbaketa)
Azalera eraikia da eraikitako edo eraikitzeke dagoen sabai-azalera, sestra gainekoa
zein sestra azpikoa, proiekzio horizontalean neurtuta. Hori neurtzeko, lokalaren,
etxebizitzaren, trastelekuaren, garajearen edo dagokion eremuaren sabaiak hartzen
duen azalera kalkulatuko da, itxituren kanpoko aldeak kanpoaldearekin definitutako
perimetroak edo beste lokal batzuekin partekatutako itxituren ardatzak mugatuta.
Eraikigarritasunaren zenbaketan, osorik estalitako eta izaera pribatiboa duten kanpoko
espazioetako forjaketa-azaleraren erdia sartuko da, hala nola balkoiak, terrazak,
zolatak, esekitokiak, arkupeak eta beste batzuk.
6. artikulua.- Terrazak beheko solairuan eta teilatupean.
Aire zabalera irekitako eta estali gabeko azalera eraikia, solairu eraiki baten ebaketan
beheragoko solairuarekiko atzeraemangune baten ondorioz sortua. Ez dira hegaldiak.
II. Bizigarritasun-baldintzak.
7. artikulua. Etxebizitzei aplikatu beharreko bizigarritasun-baldintzak.
1. Etxebizitzaren ezaugarriak:
— Gutxieneko tamaina: 40,00 m ² (u).
— Gutxieneko programa:

Etxebizitza orok, gutxienez, ezarritako erabilera espezifikoetarako bereizitako,
bideratutako eta egokitutako espazioak izango ditu. Hona hemen espazio horiek:
• Egongela, sukaldea, jangela.
• Logela bikoitza.
• Bainugela oso bat.
• Esekitokia.
2. Etxebizitzako gelen gutxieneko neurriek, nolanahi ere, Babes Ofizialeko Etxebizitzak
erregulatzeko arauak beteko dituzte.
— Egongela, sukalde eta jangelatik bananduta egon ezkero, gutxienez, ondokoa
izango du:
• Logela bat, 13 m ².
• Bi logela: 14 m²
• Hiru logela: 16 m²
• Lau logela: 18 m²
• Bost logela edo gehiago: 20m²
Horrenbestez, sukaldeak jantokia izango du, eta, gutxienez, ondokoa izango du:
•
•
•
•
•

Logela bat: 11 m ²
Bi logela: 13 m ²
Hiru logela: 14 m ²
Lau logela: 16 m ²
Bost logela edo gehiagorekin: 18 m²

— Logelen gutxieneko azalera erabilgarriak, armairuetarako lekua izan behar
dutenean, honako hauek izango dira:
• Logela (banakakoa): 6,60 m ² (u).
• Logela (bikoitza): 8,60 m ² (u).
• Logela (Bikoitz nagusia. Bat bizi bakoitzeko, gutxienez): 1,90 m ² (u).
3. Antolaketa funtzionala.
— Logelak eta bainugelak, nolanahi ere, gela independente gisa konfiguratu beharko
dira.
— Ezin izango da zuzenean sartu sukaldetik bainugela edo logeletara.
— Logela orok zirkulazio-espazioetatik izango du sarbidea, edo, bestela, egongelatik,
eta inola ere ez du sarbide bakarra izango beste logela batetik.
— Zirkulazio-espazioetatik sartu beharko da bainugeletara. Bat baino gehiago egonda,
eta baldintza hori betetzen badu, gainerakoak logeletara atxiki ahal izango dira, eta
sarbide zuzena izango dute horietatik.
4. Argiztatzeko eta aireztatzeko oinarrizko baldintzak.

Edozein moduko "egongelak" baoak izango ditu eraikinaren kanpoko fatxadetan edo
etxadi-patio batean, eta espazio bati aurre eginez, zeinetan Ø > = 8,00 m-ko zirkulu
horizontal bat inskribatu ahal izango da fatxadaren planoarekiko tangentea izango den
bao horietako baten ardatz bertikalean.
Logela, sukaldea edo jangela egiteko espazioek argiztapen naturaleko eta
aireztapeneko hutsuneak izango dituzte, zuzenean irekita kanpoko fatxadetara,
"Etxadi-patioetara edo barruko patioetara.
Gela bakoitzeko baoen multzoaren azalera gutxienez haren azaleraren 1/10 izango da,
eta, nolanahi ere, 1,00 m ² -tik gorakoa, eta azalera horren 1/3 gutxienez erabili ahal
izango dira. Logeletako argiztapen-baoek pertsianak, leihatilak edo horiek iluntzeko
beste sistema bat izango dute.
Ez da onartuko esekitokiaren bidez aurrez ezarritako argiztapen-eskakizunak betetzea,
fatxadan dagoen kasuetan, aipatutako edozein gelaren aurrean.
8. artikulua. Etxebizitzetara sartzeko espazioetan eta elementuetan eta erabilera
komuneko beste espazio batzuetan aplikatu beharreko funtzionaltasun-baldintzak.
1. Sarbide-espazioetan eta -elementuetan oro har aplikatu beharreko baldintzak.
— Aplikatu beharreko legeria orokorrak ezarritako irisgarritasun-baldintzak eta
ebakuazio-baldintzak bete beharko dira.
— Eraikinaren erabilera komuneko etxebizitzetara sartzeko espazio eta elementuetatik
ezingo da lokaletara sartzeko aterik ireki – eraikineko edozein solairutan –, baldin eta
lokalok etxebizitza, erabilera osagarriak edo antzekoak edo nagusiki etxebizitzarako
diren lokaletan baimendutako beste erabilera batzuk.
— Eraikinaren elementu komunak, hala nola estalkiak, instalazio-gelak edo patioak,
irisgarriak izango dira erabilera komuneko sarbide-espazioetatik.
— Gutxieneko altuera librea:
• Orokorra: 2,40 m.
• Pasatzeko zuloak eta beste zenbait puntu kritiko: 2,20 m.
—Sarbidea ibilbide irisgarria edukiko du, irisgarritasun unibertsaleko irizpideen
arabera. Ibilbidea modu egokian seinalizatuta egongo da eta gaueko argiztapen
artifiziala izango du, pertsonak mugitzerakoak automatikoki piztuko dena.
— Eraikinean sartzeko atearen ondoko barne-espazioan, 2 m-ko diametroko zirkulua
inskribatu ahal izango da zoruaren planoan.
— Eraikinaren barruko sarbide-espazioen eta -elementuen neurriak eta antolamenduak
aukera emango dute, nolanahi ere, 2,00 m x 0,70 m-ko angeluzuzen bat horizontalki
igarotzeko.
2. Atariak.
2.1. Baldintza materialak:

— Atarira sartzeko ateak eskailerak baino zabalera handiagoa izango du, eskailera
horretatik sartuz gero — edo, bat baino gehiago izanez gero, eskailera horien batura —
, eta gutxienez 1,40 metroko argia izango du. Orrietako bat burdindegiko elementu
mugikorrekin finka daiteke.
2.2. Segurtasun-baldintzak:
Erabilera publikoko espazioen mugakide diren eraikin berrien atariak ezarriko dira:
— Erabilera publiko nagusiko kalearen edo espazioaren aurrean dagoen fatxadan,
normalean bertatik igarotzen dena, edo horietatik behar bezala ikusten diren
albokoetan. Ezin izango dira kokatu bigarren mailako erabilera publikoko kale edo
espazioetan, atzeko aldeetan edo ibili gabeko zaku-hondoetan.
— Fatxadaren oihalean, edo 2,00 m-ko sarrerarekin gehienez, eta zoko-mokoak
saihestuko dira, indarrean dauden lege-xedapenetan ezarritako baldintzak betetzeari
lotutako arrazoiak direla-eta behar bezala justifikatutako salbuespenezko kasuetan
izan ezik.
Erabilera publikoko zortasunari lotutako arkupea dagoen kasuetan, kanpoko zutabelerroa ez da fatxadatzat hartuko, barruko oihala baizik.
— Ataria ikustea eragozten edo zailtzen duten elementuak (hormak, barrunbeak,
zutabeak, etab.) kanpoan zein barruan jartzea saihestuko da.
— Eraikinean sartzeko ateak zati gardenak eduki beharko ditu, barrualdea eta kanpoaldea
bistaratzeko. Zati garden horrek gutxienez %75-ko azalera izango du, kanpotik barrualdea argi
ikusi ahal izateko, eta alderantziz.
— Barnealdean zein kanpoaldean argiztapen egokia izango dute, erabiltzaileen
segurtasuna bermatzeko, bereziki gaueko ordutegian. Instalazio horrek pizte
automatikoko sistema bat izan beharko du, presentzia-detektagailuen edo argiztapen
iraunkorraren bidez.
—“1-B Alde Zaharreko Bizitegi Zonan” kokatutako eraikinen kasuan, eta eraikin
berrietan lehendik zeuden beste bizitegi batzuk ordezten badituzte, beste irtenbide
batzuk baimendu ahal izango dira, betiere eraikuntzaren ezaugarriekin eta
baldintzatzaileekin eta hirigintza-araubidearekin bateraezinak direla justifikatzen bada.
Eraikuntzaren konfigurazioak horretarako aukera ematen badu, bigarren mailako beste
sarbide bat eskatu ahal izango da, baldin eta, baldintza gaindiezin horiek direla-eta,
atariak eskatutako zehaztapenen bat betetzen ez badu.
II. Segurtasun-baldintzak
9. artikulua. Teilatuetarako eta estalkietarako irteerak.
— Estalkirako sarbidea, estalkia edo bertan instalatutako ekipamenduak mantentzeko, erabilera
erkideko zona batetik antolatuko da eta giltza bidezko ixte-sistema edukiko du. Pertsona bat
sartzeko eta mantentze-lana egiteko tresnak eta materialak sartzeko moduko neurria izan

beharko du. Gutxienez, eskala finko, ezkutagarri edo konponbide baliokide baten bidezkoa
izango da.
10. artikulua. Finkak bereiztea eta ixtea.
— Finken itxiturak etengabeak izan beharko dira, eta lursailaren mugan jarri beharko
dira. Sarbideek, oinezkoek zein ibilgailuek, gehienez ere 50 cm-ko atzeraemangunea
izango dute muga horrekiko, ibilgailuentzako sarbideetan bide-segurtasunari buruzko
baldintzatzaileen ondoriozko doikuntzak egin ezean.
— Bizitegi-finketarako oinezkoentzako sarbideak erabilera publiko nagusiko
espazioetara ematen duen aurrealdean ezarriko dira, normalean zirkulatzen den
tokietan, edo horietatik behar bezala ikusteko moduko alboko espazioetan; ezin izango
dira kokatu bigarren mailako erabilera publikoko kale edo espazioetan, atzealdeetan
edo ibili gabeko zaku-hondoetan.
IV. Tratamendu estetikoaren baldintza orokorrak.
11. artikulua. Homogeneotasuna eraikinen kanpoko tratamenduan.
— Eraikinen kanpoaldearen tratamendu arkitektoniko unitario eta homogeneoak
barnean hartuko du oinarteetako, beheko oinetako, erdisotoetako eta sotoetako
fatxadetako elementu iraunkorren osaera eta amaiera, nahiz eta elementu horiek
bizitegirako ez diren erabilera aldakorretarako erabili eraikinaren bizitza baliagarrian
zehar.
— Era berean, homogeneotasun hori mantendu beharko da kanpoaldearen
tratamendu arkitektoniko unitario eta homogeneoa mantentzen duten eraikuntzamultzoetan, kanpoaldean igogailua jarriz gero.
Kasu horretan, Udalak ingurunera hobeto egokitzen diren forma zehatzak, itxituramaterial jakin batzuk, edo amaiera-koloreak, hartzeko eskatu ahal izango du.
12. artikulua. Fatxadak
Etxadi baten zati den eraikina edo konposizio-tipologia oso markatuko eremu baten
barruan dagoen eraikina bada, Udalak fatxada berriaren osaera egokitzeko eskatu ahal
izango du, eraikin berriaren eta mugakideen arteko konposizioaren erreferentziako
lerro finkoak (materialak, erlaitzak, hegalak, inpostak, hegalak, zokaloak, inguratuak,
etab.) harmonizatuz, mantentze-betebeharrari kalterik egin gabe.
— Lehendik dauden eraikinetan, fatxadaren tratamenduan edozein aldaketa egiteko
(arotzeri, karel, baranden materiala edo diseinua aldatzea; toldoak jartzea...),
tratamendu homogeneoa eman beharko zaio goiko solairuetako fatxada osoari.
— Ez da onartuko elementuen esku-hartze edo ordezkapen partzialik, hala nola
akaberak, estaldurak, leihoak, balkoiak, arotzeriak, begiratokiak, etab., eraikin osoaren
soluzioez bestelakoak direnak.
— Euri-uren zorrotenek eta erretenek ez dute fatxadaren multzo estetikoa beren forma
eta koloreekin desitxuratu behar.

— Eraikin baten fatxadak oso-osorik margotu beharko dira. Udalak erabili beharreko
pintura-laginak aurkezteko eskatu ahal izango du, eta lizentzia ukatu ahal izango du
kokatuta dagoen inguruneko konposizio-unitatearekin bat ez badator argi eta garbi.
— Alboko eta atzeko fatxadak eta etxadi-patiora ematen dutenak, konposizioari eta
materialei dagokienez, fatxada nagusiaren antzekoak izango dira, salbu eta gainerako
fatxaden konposizio-tipologiak ezaugarri propio oso nabarmenak baditu.
— Fatxadan ez dira baimentzen telekomunikazio-antenak, galdarak, berogailuak,
armairuak, airea egokitzeko unitateak, ezta instalazioak banatzeko sareak ere, salbu
eta legez hala ezartzea behar-beharrezkoa denean.
Aparteko kasuetan, bestelako aukera egingarririk ez dagoenean, horrelako elementuak
baimendu ahal izango dira, baldin eta fatxada osorako planteatzen badira, hegadik ez
badute eta sareta motako elementu finkoen bidez ezkutatzen badira.
— Fatxadako keak aireztatzeko edo husteko saretak edo hodiak bakarrik baimenduko
dira, baldin eta eraikinak ez baditu une bakoitzean indarrean dagoen araudiak
eskatzen dituen aireztapen-baldintzak, eta ez badago bestelako irtenbiderik udalteknikarien irizpide arrazoituaren arabera.
— Ornamentuzko elementuak, hala nola, jardinerak, loreontziak eta abar, modu
seguruan jarri beharko dira fatxadetako baoen eta hegalen barruan.
13. artikulua. Barneko patioen tratamendua.
Barneko patioen paramentu bertikalak kolore argiko materialekin amaituko dira,
argiaren islapen egokia eta kontserbazio eta garbiketa errazak bermatzeko moduan.

14. artikulua. Estalkiaren profilaren gainetik dauden elementuak.
Baimendutako elementuak, besteak beste, eguzki-energia eta beste zenbait energia
berriztagarri hartzeko instalazioak, estalkiaren profiletik gora jartzen badira, bide
publikotik ikusteko modukoak saihestuko dira. Nolanahi ere, antenen, oinarri-estazioen
edo telekomunikazio-elementuen edukiontzien gutxieneko atzeraemanguneak 2
metrokoa izan beharko du kanpoko edozein fatxadaren planoarekiko.
15. artikulua. Indarrean sartzea.
Ordenantza hau indarrean sartuko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean testu osoa
argitaratzen den hurrengo egunetik aurrera.”
•

ERAIKINEN GARBIKETA. ESLEIPEN-ERABAKIAREKIKO PROPOSAMENA.
(2019ZEBO0068)
Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV) ezagutzera eman du, 2020ko otsailaren 20ko Kontratazio mahaiaren proposamena, hau da:

“I.- Kontuan izanik, 2019-11-11ko, 2019-11-29ko, 2019-21-03ko eta 2019-12-3ko
kontratazio mahaiaren aktak, Plenoak 2019-12-18ko erabaki zuen SAMSIC IBERIA,
S.L.U.ri kontratua esleitzea, fidantza eta Sektore Publikoko Kontratu Legearen 150,2
artikuluak eskatzen duen beste dokumentazioa aurkeztearen baitan eta horren
ondoren Alkateari baimena eman zitzaion behin betiko esleipena egiteko.
II.- Aldez aurretik errekerimendua eginda, 2020-01-10ean, SAMSIC IBERIA, S.L.U.k
aipatutako dokumentazioa aukeztu zuen eta egun berean ebazpena eman zuen,
kontratua behin betiko esleituz.
III.- Ebazpena lizitazioan parte hartzea onartu zitzaien lizitatzaila guztiei jakinarazi
zitzaien berorren aurkako errekurtsoen aipamena eginez.
IV.- 2020-02-06tik OARCetik jakinarazten da ZAINTZEN, S.A.k kontratazioarekiko
errekurtso berezia aurkeztu duela. Errekurtsoaren bidez errekurritzen dena da,
memoria teknikoarekiko egindako balorazio txostena, ondorengoengatik:
•

“Zerbitzuen plangintza” 1 atalean, ez da baloratu “atazak exekutatzeko egutegi
planifikatu” azpiatala.

•

“Giza baliabiden” 2. atalean, ez da behar adina baloratu.

V.- Hori dela eta bokal teknikoak berraztertu egin du egindako balorazioa eta 2020-0210eko datarekin, honekin batera doan txostena eman du: Txosten horretatik
ondorengoa ondorioztatzen da:
•

“Atazak exekutatzeko egutegi planifikatu” azpiatalaren balorazioarekiko akatsa
dago, izan ere deskuidoz ez zen kontuan izan errekurritzen duenaren
Memorian aurkeztu zen“egutegi koadro” dokumentua.

•

“Giza baliabiden” 2. atalarekiko, bere garaian egindako balorazioa zuzena da.

VI.- Bidezkoa denez errekurritzen duenari, zati batean, arrazoia ematea ondorioa da
ZAINTZEN, S.A.k Memoria Teknikoan lortutako puntuazioa 17,5 puntutakoa izatea,
eman zitzaion 16 punturen ordez eta honegatik, hain zuzen ere, ezin izan zuen 2.
ekitaldia ez pasatzea, irizpide kualitatiboen %50a (35 puntu) ez gainditzeagatik.
ISS FACILITY SERVICES, S.A. ere ez zen pasa 2. ekitaldira lehen ekitaldian 14 puntu
lortzeagatik.
VII.- Horrek esan nahi du espedientea, lizitazio prozesuan jarraitzen duten bost
enpresaren baten (sei aurkeztu ziren) eskaintza anormala izan daiteken konprobatzeko
momentura atzeratu egin behar dela.
VIII.- Eragiketa hau egin ondoren, egiaztatu da eskaintza guztiak balio normalak
dituztela.
IX.- Beraz dagokiona da lizitatzaileek judizio bidez baloratu daitezkeen irizpidean
lortutako puntuazioa eta formula automatikoen bidez baloratu daitezkeen irizpideetan
lortutakoa batzea.
X.- Hori egin ondoren, enpresek lortutako puntuazioa honako hau da:

ENPRESAK
/EMPRESAS

Memoria
teknikoa
Memoria
tecnica

Urteko
prezioa /
precio
anual:
366.277,33
€
(+ BEZ/IVA)

35 puntu /
puntos

Garbiketa
espezializatua
egiteko ordupoltsa / Bolsa
de horas
limpieza
especializada
20 puntu /
puntos

40 puntu /
puntos

Garbiketa
orokorra
egiteko
ordupoltsa /
Bolsa de
horas
limpieza
general

PUNTUAK
GUZTIRA
TOTAL
PUNTOS

100 puntu
/ puntos

5 puntu /
puntos

KELSALIM
ZERBITZUAK, S.L
26

1,13

20

5

52,13

17,5

27,03

20

5

69,53

21,5

26,81

20

5

73,31

24,5

19,92

20

5

69,42

17,5

40,00

20

5

82,50

365.416,00 €.
IMPACTO
LI,MPIEZA Y
MANTENIMIENTO,
S.L.
345.705,99 €
SAMSIC IBERIA,
S.L.U.
345.877,32 €
SACYR
FACILITIES
351.120,81 €
ZAINTZEN, S.A
335.839,68
Horren

ondorioz, Kontratazio Mahaiak kontratazio organoari (Plenoa) ondorengoa
proposatzen dio:
Lehenengoa. Aurkeztutako errekurtsoarekin, neurri batean, bat egitea VI azalpenean
adierazitako arrazoiagatik, horretarako 2020-02-10eko kide teknikoaren txostena
kontuan hartuta.
Bigarrenik. Espedientea atzera eramatea aurkeztu ziren sei lizitazio-prozesuan
jarraitzen duten bost enpresetako baten eskaintza anormaltzat edo neurriz kanpokotzat
jo daitekeen egiaztatzera.
Hirugarrena. Alderdi hori emaitza negatiboarekin eta lizitatzaileek lortutako guztizko
puntuazioarekin egiaztatu ondoren, honako hau erabakitzea:

•

Beasaingo udal eraikinen eta lokalen garbiketa zerbitzua, ZAINTZEN, S.A.ri
esleitzea.

•

Esleipena baldintza plegu administratibo eta tekniko pleguetan eta enpresak
aurkeztutako eskaintzaren arabera, egiten da.

•

Urteko esleipen prezioa: 335.839,68 € (BEZik gabe).

•

Udalaren alde ordu-poltsa, ondorengoa izango da:
1. Garbiketa espezializatua egiteko ordu-poltsa: 280
2. Garbiketa orokorra egiteko ordu-poltsa: 70

•

Exekutatzeko epea: bost urte, luzapenik gabe.

•

Berme epea: urte bete.

•

Kontratuaren udal arduraduna Zerbitzu burua izendatzen da.

•

Esleipendunari errekeritzea, hamar laneguneko epean errekerimendua jasotzen
duen hurrengo egunetik kontatzen hasita, ondorengo dokumentazioa aurkezteko:
1. Behin betiko fidantza, 83.959,92 €ko balioa duena.
2. Erantzukizun zibileko poliza, 601.012,00 €koa.
3. Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzan eguneratuta egotearen agiriak.
Jarduera ekonomiko gaineko zergan alta emanda egotearen agiria.
4. Enpresaren eraketa eskritura eta ordezkariaren ahalmena.

Laugarren. Fidantza eta beste dokumentuak aurkeztutakoan, behin betiko esleipena
Alkateak emango du horretarako Plenoak baimenduta eta jarraian kontratu
administratiboa sinatu beharko da.
Bosgarrena. Erabaki hau SAMSIC Iberia, S.L.U.ri helaraztea, jarritako 86.469,33
euroko fidantza itzuliz eta alegazioak aurkezteko hamar egun balioduneko epea
emanez.
Seigarrena. Aldi berean erabakiaren berri KEAOari (Kontratuzko errekurtsoen
administrazio organoari) ematea.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek azaldu dira:
Angel Redondo Fernández jaunak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), aurka
azaldu da izandako akatsa dela eta.
Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV): “Akats objektiboa da, edozeini pasa tu
dakiokeena. Errekurtsoa aurkeztu zutenean, segituan konturatu ginen orri bat ez zela
kontuan izan eta horrekin errekurtsoa aurkeztu duen enpresak puntu bat gehiago
lortzen zuela memoria teknikoan eta bide batez lizitazioa irabazten zuela. Beraz,
horrekin aurrera egitea pentsatu dugu”
Bozketa eginda, ondorengo emaitza lortu da:

Aldeko botoak: 15 (EAJ-PNV, Beasaingo EH Bildu)
Aurkako botoak: 2 (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
Abstentzioak: 0
Horren ondorioz, gehiengo osoarekin onartu da proposamena.
•

OTA. ESLEIPEN PROPOSAMENA. (2019UDBO0119)
Leire
Artola
Ugalde
andreak
proposamenaren berri eman du:

(EAJ-PNV)

kontratazio

mahaiaren

“2020ko otsailaren 10eko bileran erabaki zen lizitatzaileei errekeritzea eskaintzarekin
aurkeztutako memoria ekonomikoa justifikatzea, kontuan izanda Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen 149.4 (eskaintza anormalki baxuak, lan-baldintzak betetzen ez
badituzte) eta 201. (lan-arloko betebeharrak ) artikuluetan ezarritakoa.
Errekerimendua 2020-02-14ko datarekin egin zen eta aipatutako aurkezteko
emandako epean 2020-02-14an amaitu zen.
Bi lizitatzaileek
banakapena, hau da,

epe

barruan

aurkeztu

dute

memoria

ekonomikoaren

- GERTEK enpresak honako banakapen hau aurkeztu du:
1. Aurrekariak
2. Soldata-kostuak: 1. jagolea, 2. jagolea, estaldura- eta laburpen-zaintzailea
(absentismoa 1. eta 2. zaintzaileetan aurreikusten da)
3. Kostu materialak
4. Amortizazio-finantzaketa kostuak.
5. Gastu orokorrak (% 6) eta industria-mozkinak (% 3)
6. Laburpena eta ondorioak.
- EYSAk honako banakapen hau aurkeztu du:
1. Inbertsioak
2. Soldata-kostuak: 2 zonako zaindari,% 20,40 zonako zaintzaile eta
absentismo.
3. Kostu materialak
4. Kostuen laburpena (gastu orokorrak% 3 eta etekin industriala% 2).
Bi enpresen arteko funtsezko aldea EZ datza langile-kostuetan, baizik eta kostu
materialetan (batek gainditzen ditu eta besteak gehiegi murrizten ditu pleguan
aurreikusitakoak), amortizazio-kostuetan (batak aurreikusten ditu eta besteak ez),
gastu orokorretan eta industria-mozkinean.
Hortik guztitik ondorioztatzen da, hala ere, bakar batek ere ez dituela urratzen
lan-arloan aplikatzekoak diren betebeharrak, eta horrek ahalmena emango lioke
kontratazio-organoari kontuan hartzeko eskaintzak ez direla anormalki jaisten.
Ondorioa, beraz, biak dira baliozkoak, eta bidezkoa da haietako bakoitzak
lortutako puntuazioaren batura egitea balio-judizioaren bidez kuantifikatu daitezkeen
irizpideei eta formula matematikoen bidez kuantifikatu daitezkeenei dagokienez.

Emaitza hau lortu da:
MEMORIA
TEKNIKOA

PREZIOA

GUZTIRA /
TOTAL

GERTEK SOCIEDAD DE
GESTIONES Y
SERVICIOS, S.A.

39,15

20,93

60,08

ESTACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS, S.A.U.

20,47

60

80,47

Horren ondorioz, Kontratazio Mahaiak kontratazio organoari (Osoko Bilkura)
ondorengo proposamena egiten dio:
Lehenik. Beasaingo udalerrian ibilgailuen aparkaleku arautua kontrolatzeko zerbitzua,
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U ri esleitzea.
Bigarren. Esleipena baldintza plegu administratibo eta tekniko pleguetan eta enpresak
aurkeztutako eskaintzaren arabera, egiten da.
Hirugarren. Urteko esleipen prezioa: 99.872,00 € (BEZik gabe).
Laugarren. Exekutatzeko epea: hiru urte eta bi luzapen aukera (bakoitza urte
betekoa).
Bosgarren. Berme epea: sei hilabete.
Seigarren. Kontratuaren udal arduraduna Idaltzainburua izendatzen da.
Zazpigarren. Esleipendunari errekeritzea, hamar laneguneko epean errekerimendua
jasotzen duen hurrengo egunetik kontatzen hasita, ondorengo dokumentazioa
aurkezteko:
• Behin betiko fidantza, 14.980,80 €ko balioa duena.
• Erantzukizun zibileko poliza, 150.000,00 €koa.
• Zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzan eguneratuta egotearen agiriak.
Jarduera ekonomiko gaineko zergan alta emanda egotearen agiria.
• Enpresaren eraketa eskritura eta ordezkariaren ahalmena.
Zortzigarren. Fidantza eta beste dokumentuak aurkeztutakoan, behin betiko esleipena
Alkateak emango du horretarako Plenoak baimenduta eta jarraian kontratu
administratiboa sinatu beharko da.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek azaldu
dituzte:
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “En la propuesta
se indica que al valorar y otorgar los 60 puntos a EYSA, se valora sobre todo la oferta
económica, que es más baja que la del otro licitador. Lo que no sé es si se ha tomado

en cuenta, tal y como se indica en uno de los informes, que no ha tenido en cuenta la
zona de control roja, esto es, la Ezkiaga auzoa.”
Leire Artola Ugalde andreak (EAJ-PNV): “Egia da zuk esaten duzuna. Esleitzea
proposatzen dugun enpresak, bere memoria teknikoan ez du hartu Ezkiaga auzoa bere
aurreikuspenetan eta horrek bere isla izan du balorazio teknikoan, baina hala ere
gainditu egin du eta beste fasera pasa da eta eskaintza ekonomikoa kontuan hartuta
berari esleitzea tokatzen da, baina beti ere, bermatuta proposamenaren arabera,
langileen baldintzak betetzen direla. Hori horrela dela ikusteko, bi enpresei eskatu zaie
beraien eskaintzen desglose xehatua eta ikusten da bai batak eta bai besteak, langileei
dagokionez oso antzeko eskaintza egiten dutela. Hitzarmena bermatzen dute eta euro
batzuen diferentzia dago. Bi langileen subrogazioa ere aurreikusia dago. Orain
behintzat horrela adjudikatzea tokatzen zaigu. Beste gauza da berak bere eskaintzan
eremu horren kontrola kontuan ez izatea, baina guk betetzeko exijitzea.”
Alkatea jaunak (EAJ-PNV): “Esan genezake, bi enpresak langileei esleitzen dizkien
kopurua berdina dela. Subrogazioa egonda, akatsa gehiago da eremu hori aintzakotzat
ez hartu izana, zeren eta funtzionalki gaur egun egiten dena egiteko, denbora ematen
du. Penalizazioa jaso dute, baina hala ere puntu gehien lortu dituzte.”
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Creo que me
has respondido, pero nuestra duda era esa, es decir, si están obligados a controlar la
zona que no han previsto.”
Alkatea jaunak (EAJ-PNV): “Proposamen ekonomikoa langileekiko beste modukoa
izan bazen, ulertu zitekeen eragina izango zuela soldatetan eta ordutegietan, baina
berdina jarri dute.”
Gaia behar adina eztabaidatu ondoren, bozketa eginda, ondorengo emaitza lortu da:
Aldeko botoak: 15 (EAJ-PNV, Beasaingo EH Bildu)
Aurkako botoak: 0
Abstentzioak: 2 (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
6.- MOZIOA. “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak”, aurkeztutako mozioa,
nazismoaren biktimak oroitzeko. (2020IDBO0006)
Alkate jaunak, Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak udal taldeko bozeramailea den
Eva Alvarez Atanes zinegotziari hitza eman eta honek honela dio: “Nosotros
presentamos esta moción el mes pasado con motivo, del Día Internacional de
Commemoración de las víctimas del Holocausto, pero …Yo la leeré en euskera y mi
compañero en castellano.
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak), ondorengo
mozioa irakurri du:
“MOZIOA, udal-talde sozialistarena, Beasain udalerriko nazismoaren biktimak
oroitzekoa eta omentzekoa, Holokaustoaren Biktimak Oroitzeko Nazioarteko
Eguna dela eta .
¡r 11
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Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE), 2019ko irailean, argitara eman zuen
Mauthausen-eko eta Gusen-eko kontzentrazio-esparruetan hildako espainiarren
zerrenda osoa. Guztira 4.427 biktima izan ziren. Gehienak Gerra Zibilaren azken
urteetan Frantziara ihes egin zuten errepublikarrak ziren, nazioen aurka borrokatzen
zuten Frantziako tropetan sartu zirenak. Hitlerrek Frantzia hartu zuenean, naziek
kontzentrazio-esparruetara eraman zituzten atxilotu zituztenak.
Euskadiri dagokionez, guztira 19 eta 62 urte arteko 65 euskaldun hil ziren 1941.
eta 1945. urteen artean Manthausen-eko eta Gusen-eko kontzentrazioesparruetan. Lurraldeen arabera, biktima gehienak Bizkaikoak izan ziren, 36
hildako; Gipuzkoakoak 24 izan ziren eta Arabakoak 5.
Gure udalerrian jaio, eta kontzentrazio-esparruetara eraman zituzten nazismoaren
biktimak daudela jakinik, garrantzizkoa iruditzen zaigu Beasaingo Udalak haien
izenak aurkitzea eta haien familiakoekin harremanetan jartzea udal-korporazioan
ordezkatuta dauden indar politiko guztiek; aho batez, sustatutako omenaldi
batean ohoratzeko.
Datorren astelehenean, urtarrilaren 27an, Holokaustoaren Biktimak Oroitzeko
Nazioarteko Eguna dela eta, udal-talde sozialistak ekimen hau aurkeztu du
askatasuna eta demokrazia defendatzeagatik nazien kontzentrazio-esparruetan
amaitu zuten gizon eta emakume horiek oroitzeko. Beasaingo memoria
demokratikoa eraikitzeko eta udalerri honek biktima horiekin eta haien familiekin
duen zorra kitatzeko modu bat ere bada . Era berean,Europan zabaltzen ari diren
alderdi eta ideologia estremista eta xenofoboen aurrean, giza tragedia hori eta
intolerantziaren adibide tragiko hori oroitzeko erantzukizuna dugu, eta berriro
gerta ez dadin alderdi guztietan lan egiteko konpromisoa dugu.
Horregatik guztiagatik, udal-talde sozialistak hau proposatzen du
MOZIOA
LEHENA.- Beasaingo Udalak udalerrian jaio ziren nazismoaren biktimak
zehazteko eta aurkitzeko azterketa hasiko du, eta biktima horiek oroitzeko eta
omentzeko ekitaldia antolatuko du.
BIGARREN.- Beasaingo Udalak, bertan ordezkatuta dauden indar politiko guztien
adostasunarekin, biktima horien memoria sustatzeko omenaldi hori antolatuko du
eta edukiz hornituko du.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Guk zioarekin ados egonda, noski, eta oroitzapena
berreskuratzearekin ere ados egonda, eskatuko genizueke, mozioa mahai gainean
uztea eta bizikidetza mahaian tratatzea. Zergatia, ondorengoa da:Udalak azterketa bat
egiteko eskatzen duzue eta hain justu zerrenda hau atera da Eusko Jaurlaritzaren

eskutik Gogora institutuak 2017. Urtetik hona egiten ari den ikerketa baten ondorioz.
Ikerketa hori ez da oraindik bukatu, maiatzean beste zerrenda zabalagoa ateratzekotan
daude. Beraz, nik uste dut egokiagoa dela beraiek azterketa bukatzea. Azterketa
horrek zer gehiago eman dezaken ikusi beharko da. Ados gaude zerrenda horretan
ateratzen diren beasaindarren oinordekoekin egotea, harremanetan jartzea eta merezi
duten omenaldia egitea. Omenaldia berak ere, bizikidetza mahaian adostutakoak indar
gehiago izan dezakeela. Beraz, ikusta publikotasunetik azterketa hori egiten ari direla,
mahai gainean uztea eskatzen dizuet.”
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Todos los
grupos políticos representados en este Ayuntamiento, estamos tomando parte en
Bizikidetza. Si a todos os parece bien, a nosotros también.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Sobre todo, porque lo que se propone someter a votación
es que el Ayuntamiento realice un estudio. Jaurlaritza egiten ari bada, “Gogora
Institututo”aren aldetik,…Batez ere, horregatik. Ez ados ez gaudelako.”
Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Nosotros
siempre y cuando este tema no caiga en el olvido, de acuerdo.”
Hori guztia kontuan izanda, ez da mozioa bozkatu.

7.- BERRI EMATEA:
•

URTEKO FINANTZA KONTROLEKO PLANA. (2020EKBO0022)
Kontuhartzailearen urteko finantza kontroleko planaren berri eman da:

“Organo kontu-hartzaileak egiten du Beasaingo Udalaren tokiko sektore publikoaren
ekonomia eta finantza jardueraren urteko finantza kontroleko plan hau, 2.020 ekitaldian
gauzatuko dena. Bertan, alde batetik, 2.019 eta 2.020 ekitaldietako finantza kontrol
iraunkorreko. Bestetik, ordenamendu juridikoan organo kontuhartzaileari egotzitako
kontrol jarduketak.
Hurrengo ekitaldirako plan berririk egingo ez balitz, egungoa 2.021 urtera luzatutzat
joko da.
Plan hau aplikagarria zaion tokiko sektore publikoa honako entitateak osatzen dute:
Udalak berak, Beasaingo Udal Euskaltegia, Beasaingo Loinatz Musika Eskola, Antzizar
Kirol Fundazioa organismo autonomoak eta Beasain Lantzen, S.A.U. likidazioan
sozietateak. Aipatutako organismo autonomak 2.019ko maiatzaren 23ko Udalbatzaren
bileran deseginik geratu ziren.
Ondoko koadroan ikus daiteke zein kontrol mota aplika dezakeen kontuhartzaileak
aipatu diren entitate bakoitzean.
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1. APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA
Gipuzkoako Foru Aldundiaren 32/2018 Foru Dekretua, abenduaren 27koa, Gipuzkoako
tokiko sektore publikoko erakundeen barne-kontrolaren araubide juridikoa arautzen
duena, III. titulua, Kontrol finantzarioko eginkizuna.
Estatuko Administrazioaren Kontuhartzailetza Orokorraren 2015eko uztailaren 30eko
Ebazpena, finantza kontrol iraunkorra egiteko jarraibideak ematen dituena.
2. XEDEAK
Plan hau aplikatuta Beasaingo Udalaren tokiko sektore publikoaren kudeaketaren
gaineko kontrol planifikatu bat egin nahi da zeinak, mugatutako aurreko fiskalizazio eta
kontu-hartzearekin batera, kudeatzaileari baliabide publikoen administrazio gero eta
efizienteagoa lortzeko balioko baitu. Horretarako, ekonomia eta finantza kudeaketaren
diagnostiko bat behar da, indarrak eta ahultasunak adieraziz eta, behin
hautemandakoan, hobetzeko ekintzak proposatzea ahultasun horiek zuzendu edo
indarrak sendotzeko.
Emandako diru-laguntzei dagokienez, finantza kontrolaren helburu nagusia funtsen
aplikazio zuzenaren ikuskapena sendotzea izango da.
Gainera, plan honen aplikazioaren ondorioen balorazioa kontuan hartuko da
ondorengo planak egitean.
3. ARRISKUAK ETA LEHENTASUNAK
Arriskuak dira kontrolaren pean jarritako kudeaketan hautemandako gertakariak edo
gorabeherak, aplikatu beharreko araudia ez betetzea, finantza informazioaren
fidagarritasunik eza, aktiboen babes desegokia edo kudeaketako eraginkortasun eta
efizientziarik eza ekar ditzaketenak.
Arriskuen mapa zehazteko beste iturri hauek kontuan hartu dira, Kontu-hartzailetzak
sektore publikoaz duen ezagutzaz gain, igorritako ondorengoko kontrol kontuhartzaile
osoari buruzko txostenak eta antzeko erakundeen analisia.
Hala:
3.1 Arriskuak erakundearen egituran eta jardueran

1.- Erakunde autonomoak desegitearen eta Udalean sartzearen ondorioz egituran
izandako aldaketa esanguratsuak. (E1)
2.- Diru-bilketaren arloan profil juridikoa duten langile eza (E2)
3.2 Finantza, kontabilitate eta aurrekontu arriskuak

1.- Kreditu aldaketa kopuru handia (FCP1)

2.-Aurrekontuari atzerapenez egozten zaizkio gastu sortuak. (FCP2)
3.3 Arriskuak prozeduretan eta kontrolean

1.- Barne-kontroleko organoak agerian jarritako akats esanguratsuak.(C1)
2.- Kanporatutako dirubilketako exekutibo zerbitzua.(C2)
Arriskuaren garrantziaren ebaluazio kuantitatibo eta kualitatiboak erabakiko du
lehentasunen ordena, finantza kontrola gauzatzeko dauden baliabideak kontuan
hartuz.
3.4 Arriskua baloratzeko irizpideak:

1.-Arrisku-faktorea dela uste den gertakaritik edo inguruabarretik etor litezkeen
ondorioen larritasuna. Hala:
a) Larritasun oso handia GMA 25 puntu, arriskuak aplikatu beharreko araudia
ez betetzea ekar badezake, finantza informazioaren fidagarritasunik eza, aktiboen
babes desegokia edo eraginkortasun eta efizientziarik eza kudeaketan.
b) Larritasun handia GA, 20 puntu, arriskuak egoera hauetatik hiru sor
baditzake: aplikatu beharreko araudia ez betetzea, finantza informazioaren
fidagarritasunik eza, aktiboen babes desegokia edo eraginkortasun edo efizientziarik
eza kudeaketan.
c) Larritasun ertaina GM, 15 puntu, arriskuak egoera hauetatik bi sor baditzake:
aplikatu beharreko araudia ez betetzea, finantza informazioaren fidagarritasunik eza,
aktiboen babes desegokia edo eraginkortasun edo efizientziarik eza kudeaketan.
d)
Larritasun txikia GB 5 puntu, larritasun oso txikia GMB, arriskuak egoera
hauetako bat sor badezake: aplikatu beharreko araudia ez betetzea, finantza
informazioaren fidagarritasunik eza, aktiboen babes desegokia edo eraginkortasun edo
efizientziarik eza kudeaketan.
2.-Arrisku-faktorea dela uste den gertakaritik edo inguruabarretik etor litezkeen
ondorioak gertatzeko probabilitate zenbatetsia. Hala:
a) Probabilitate oso handia PMA 25 puntu, sistematikoki errepikatzen bada
b) Probabilitate handia PA 20 puntu, maiz errepikatzen bada
c) Probabilitate ertaina PM 15 puntu, noizean behin errepikatzen bada
d) Probabilitate txikia PB 5 puntu, oso gutxitan errepikatzen bada
e) Probabilitate oso txikia PMB puntu 1, aurrekaririk jaso ez bada
3.- Dagoen barne kontrolaren eraginkortasuna. Hala, ez dago kontrolik, 0 puntu,
kontrola egin izanaren frogak daude, -5 puntu, kontrola egin eta haren probak
egitearen ebidentziak daude, -15 puntu, kontrola automatizatuta dago, -25 puntu,
kontrola automatizatuta dago eta auditatzen da, -35 puntu
Hauek dira dauden baliabidea: Udal Kontuhartzaileak.
Finantza kontroleko jarduketak hautatzeko orduan lehentasunak zehaztuko dituen
eskala hau izango da, aurreko faktoreak baloratu ondoren lortutako puntuazioa
kontuan hartuz:
Lehentasun oso handia 34 puntu baino gehiago, lehentasun handia 24 puntu baino
gehiago 34 punturaino, lehentasun ertaina 14 puntu baino gehiago 24 punturaino,
lehentasun txikia gainerakoa.

4. FINANTZA KONTROL IRAUNKORRA
4.1 Xedea
Haren xedea tokiko sektore publikoaren ekonomia eta finantza jarduerak ordenamendu
juridikoa eta finantza kudeaketa onaren printzipio orokorrak betetzen dituela
egiaztatzea da, azken xedea kudeaketa ekonomia, finantza, ondare, aurrekontu,
kontabilitate, antolakuntza eta prozeduraren alderdian hobetzea izanik. Bietan sartuko
da eraginkortasunaren kontrola. Haren bidez, hauek zein mailatan betetzen diren
egiaztatuko da: programatutako helburuak, zerbitzuen kostua eta errendimendua
eraginkortasunak, efizientziaren, aurrekontu-egonkortasunaren eta tokiko baliabide
publikoen erabilerako finantza jasangarritasunaren printzipioen arabera.
4.2 Eremu subjektiboa
Udalaren ekonomia eta finantza jardueraren finantza kontrol iraunkorra egingo da.
4.3 Jarduketak
Lehenengoa: Ordenamendu juridikoan organo kontuhartzaileari egotzitako kontrol
jarduketak, hala nola:
a) Aurrekontu proiektuen eta haiek aldatzeko espedienteen txostena.
b) Luzatu gabeko sarreren, finantza karga handiagoen, ordainsarien gehikuntzaren,
konpromiso kredituak sartzearen zein euren izaera ekonomikoagatik euren
zuzkidurak handitzeko eskatzen duten bestelako gastuen ondorioz aurrekontuaren
luzapenean egindako doikuntzei buruzko txostena.
c) Finantza jasangarritasuna zerbitzu publikoak TAOAren 85. artikuluan xedatutako
baldintzetan zuzenean kudeatzeko moduak erabiltzeari dagokionez baloratzeko
txostena.
d) Herri-ekimena erabilita udal eskumeneko arloetako araudiei buruzko erabaki edo
jarduketa edo proiektu proposamenei buruzko txostena, ekimenak udalaren eduki
ekonomikoko eskubide eta betebeharrei eragiten dienean.
e) Diruzaintza-geldikinarekin finantzatutako gastuen finantza jasangarritasunari eta
norberarenak ez beste eskumen berriak eta eskuordetuak erabiltzeari buruzko
txostena.
f) Berankortasunaren arloko araudiaren betetzea ebaluatzeko urteko txostena.
g) Hiruhileko txostena fakturen zerrendarekin, zeinei dagokienez idatzi zirenetik hiru
hilabete baino gehiago igaro eta organo eskudunek betebeharraren onarpena egin
ez baitute.
h) Finantza baliabideak konpromiso kredituen bolumen berri bati aurre egiteko
nahikoa izateari buruzko txostena.
i) Txostena kreditu eragiketak itundu edo aldatu aurretik egitea.
j) Aurrekontuaren likidazioa onartu aurreko txostena egitea.
k) Ekonomia eta finantzen edo aurrekontuaren arloan presidentziak edo zinegotzien
herenek eskatutako txostenak, irizpenak eta proposamenak egitea edo, legez
gehiengo osoa eskatzen den arloak direnean, baita zerbitzu berriak ezartzea edo
daudenak erreformatzea egokia izateari buruzko irizpena ere, proposamen horien
eragin ekonomiko eta finantzarioa eta aurrekontuaren egonkortasuna ebaluatzeko.
l) Ekonomia eta finantzen eta aurrekontuaren arloko txostenak eta ziurtagiriak egitea
eta berariazko araudiak ezarritako organoei bidaltzea.

m) Kontratazio-mahietara, informazio-batzordeetara eta gobernu-organoetara joateari
lotutako jarduerak.
n) Ondasunak doan lagatzeko espedienteetan udal aurrekontuaren kargura
likidatzeke dauden zorrak egoteari buruzko txostena.
o) Osoko bilkuran eztabaidatu erabakiak, ordenantzak eta araudiak egiteko
izapidetzea erabakitzen den ekimenei buruzko txostena, halakorik egonez gero.
(ETEL 78.3).
p) Lehendakariaren proposamenari buruzko txostena, toki entitateko osoko bilkurak
aurretiazko fiskalizazio eta kontu-hartze mugatuko araubidea aplikatzea
erabakitzeko.
q) Kreditu nahikoa dagoela dioen ziurtagiria ematea.
r) Kontabilitate finantzarioa eta toki-erakundearen aurrekontua betearazteari
buruzkoa eramatea eta garatzea, eta eginkizun horretan kontuan hartzea jarraibide
hau, foru-organo eskudunak emandako gainerako arau orokorrak eta Udalbatzak
emandakoak.
s) Toki-entitatearen kontu orokorra osatzea.
t) Onartu ohi diren irizpideak kontuan hartuta, Udalbatzak erabakitako kontuen
egoera-orri integratu eta bateratuak osatzea.
u) Toki-entitatearen kontabilitate-eginkizunak edo -jarduerak koordinatzea, eta,
horretarako, jarraibide tekniko egokiak ematea eta haien aplikazioa ikuskatzea.
v) Kontabilitate-dokumentazio eta -informazio guztia artxibatzeko eta gordetzeko
sistema egokia antolatzea, kontrol-organoen eskura jartzeko behar diren epeen
barruan haiek eskatzen dituzten kontabilitateko informazio-sistemako erregistroak,
kontuak, dokumentuak eta frogagiriak.
w) Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko
abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 64. artikuluak aipatu eta Jarraibide
honetako IV. tituluko III. kapituluan garatutako informazioa prestatzea, eta
Udalbatzari igortzea toki-entitatearen buruaren bidez, erabakitako epeen barruan
eta aldizkakotasunarekin.
x) Urteko aurrekontuko gastuen eta sarreren gauzatze-egoerak (Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Lurralde Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003
Foru Arauaren 6.3.d) artikuluan aipatuak) egitea eta aipatutako informazioaren
egitura zehaztea, erakundearen osoko bilkurak erabakitakoaren arabera.
y) Fakturen kontabilitateko erregistroa kudeatzea eta haren jarraipena egitea
abenduaren 29ko 3/2004 Legearen (zeinaren bidez ezartzen baitira merkataritzaeragiketen berankortasunari aurre egiteko neurriak) eta abenduaren 27ko 25/2013
Legearen (zeinaren bidez faktura elektronikoa sustatu eta sektore publikoan
fakturen kontularitza-erregistroa sortzen baita) helburuak betetzeko, horretarako
araudiak ezarritako txostenak emanez.
Bigarrena: Plan honetan lortu nahi diren helburuekin, ekitaldi bakoitzeko ezarritako
lehentasunekin eta dauden baliabideekin bat datorren arriskuen analisi batean
oinarrituta plan honetan hautatutakoak.
4.4

Plan honetan hautatutako jarduketen xehetasuna

Hautemandako arriskuek eta arestian definitutako ereduaren araberako lehentasun
ordenaren ezarpenak jarduketen xehetasun hau daramate:
A)

UDAL
AURREKONTU
DAGOKIONEZ

OROKORRAREN

GASTU

EGOERARI

A.1.- KONTROL IRAUNKORRA KONTRATAZIO ALORREAN
A.1.1.- Lizitazio prozedura bete izanaren egiaztapena (2.019 eta 2.020)

Horniduren eta zerbitzuen egoera eta lizitazio beharrak aztertuko dira,
SPKLren babesean. Zehazki, kontratu txikien bidez zerbitzuak jarraian
ematen dituzten hornitzaileen urteko fakturazioa aztertuko da, SPKLn mota
horretako kontratuetarako ezarritako zenbatekoak gainditzen dituztenean.
Egiaztapen horiek egiteko, 347 ereduan jasotako informazioaren laginketateknikak aplikatuko dira.
Halaber, lehendik dauden kontratu ez-txikiak kontratazio-egutegiaren
barruan sartzen direla egiaztatuko da, kontratuen luzapen irregularrak
saihesteko.
A.1.2.- Kontratu txikien finantza eta eraginkortasun kontrola (2.019 eta 2.020)
Udalak egindako kontratu txikiei dagokienez, 2015az geroztik ezarritako
fiskalizazio mugatua dela eta, aurretiko kontrola honako hauek egiaztatzera
mugatzen da: lotura-mailari egokitutako aurrekontu-kreditu nahikoa dagoela,
organoak hori onartzeko eskumena duela, eta Aurrekontua Betearazteko
Udal Arauan aurreikusitako izapideak betetzen direla.
Laginketa bidez egiaztatuko da objektu mota behar bezala hautatu dela:
zerbitzua, hornidura edo obrak, eta hornitzaile bakoitzeko mugak
errespetatu direla.
A.2.- KONTROL IRAUNKORRA DIRULAGUNTZEN ALORREAN
A.2.1.- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (2.019 eta 2.020)
Laginketa bidez egiaztatuko da emandako dirulaguntzak, Diru-laguntzen
Plan Estrategikoan aurreikusitakoarekin bat datozela.
A.2.2.- Emandako diru-laguntzen xedea bete dela egiaztatzea (2.019 y 2.020)
Laginketa bidez egiaztatuko da justifikatutako gastuak dirulaguntzaren
xedearekin bat datozela.
A.3 LANGILE GASTUEN ETENGABEKO KONTROLA
A.3.1 Kontratazio berrien espedienteak. (2.020)
Espediente horien izapidetzea egokia dela egiaztatuko da.
B) UDAL AURREKONTU OROKORREKO DIRUSARREREN EGOERARI
DAGOKIONEZ
B.1 DIRUSARRERAK EGIAZTATZEA
Dirusarreren etengabeko kontrola ondoren zerrendatzen diren jardunbideetan
zentratuko da eta Kontuhartzailetza saileko baliabideen arabera egingo da:
1.- Kobratzeke dauden eskubideen finantza-kontrola egingo da, kobratzera
bideratutako jarduketak gauzatu daitezen, edo, hala badagokio, bildu ezin
direnak garbitu daitezen.(2.019)
2.- Zerga-sarreren lege-erreserbaren printzipioa betetzeari buruzko azterketa
eta kobrantza-kudeaketa, ahal dela Ondasun Higiezinen gaineko Zerga edota
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (2.020)
4.5

Finantza kontrol iraunkorraren txostena

BKFDren 35. artikuluan (Finantza kontrolaren txostenak) xedatutakoaren arabera,
kontrol iraunkorreko jarduketen emaitza idatzizko txostenetan dokumentatuko da, eta

haietan, era argi, objektibo eta haztatuan, egiaztatutako egitateak, ateratako ondorioak
eta, halakorik balego, kontrolatutako jarduketei buruzko gomendioak adieraziko dira.
Halaber, berehalako jarduketa zuzentzaile baten bidez zuzendu behar diren hutsuneak
adieraziko dira, eta hurrengo kontrol jarduketetan haiek egin direla egiaztatu beharko
da.
Kontuhartzailetzako organoak kontrolatutako jarduera ekonomiko-finantzarioa
zuzenean kudeatzen duenari eta toki-erakundeko Lehendakaritzari bidaliko dizkie
finantza-kontroleko behin betiko txostenak.
Kontuhartzailetzako organoak barne-kontrolaren emaitzen laburpen-txostena egin
beharko du urtero, kontu orokorra onartzen denean, eta Osoko Bilkurara bidaliko du
Lehendakaritzaren bidez.
•

2019KO ABENDUAREN 16TIK
EMANDAKO EBAZPENAK.

•

Ezagutzera eman dira, 2019ko abenduaren 16tik 2020ko otsailaren 22ra arte
emandako ebazpenak.

•

2019KO ABENDUAREN 16TIK
2020KO OTSAILAREN 22RA ARTE
KONTRATU TXIKIEI BURUZ EMANDAKO EBAZPENAK.

•

Ezagutzera eman dira, 2019ko abenduaren 16tik 2020ko otsailaren 22ra
kontratu txikiei buruz emandako Ebapenak.

2020KO

OTSAILAREN

22RA

ARTE

Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (Beasaingo EH Bildu) esan du,
ebazpenen zerrendan oraindik ere izenak azaltzen direla.
Alkateak ihardetsi dio esanez egia dela, oraindik ere gutxi batzuk azaltzen
direla.
8.- ESKAERA ETA GALDERAK
Eskaera eta galderen atalean honelakoak aurkeztu dira:
HAUTESKUNDE MAHAIAK OSATZEKO ZOZKETA
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Martxoaren
10ean dugun plenoari buruz esan, pleno horrek ez digula suposatzen inolako
lanketarik eta ezta ere inolako dokumenturik aztertu beharrik. Azkenean da etorri eta
10 minututan egotea da zozketa egiten den bitartean. Horrek suposatzen du dirutza
bat. Gure lehenengo proposamena zen pleno honetan egitea baina badirudi
horretarako aukerarik ez dagoela, legeak esaten duelako zozketa noiz egin daiteken.
Beraz, plenoa egiteko quoruma Beasaingo kasuan 6 zinegotzi bertaratzearena denez,
proposatzen duguna da martxoaren 10eko pleno horretara, 5 liberatuak etortzea,
beraiek asistentzia dietarik kobratuko ez dutenez eta PSOEko zinegotzi bat izatea
(ikusita alderdi honek ez duela libertaturik) parte hartuko dutenek, quoruma osatzeko,
Horrela gastua ekidatu egiten da. Adostasunik ez balego, uko egitea pleno horretarako
ordainsariei.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Pertsonalki baino iruditzen zait taldean hitz egin
behar dugula eta ea adostasun batera iristen garen. Gaia landu egin behar da.”

Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Yo he
podido abrir el correo que se ha mandado con la convocatoria, justo antes de la Junta
de Gobierno Local. No hemos podido hablar de ello.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Bai guk ere gure
lanak egin behar izan ditugu jakiteko proposamena legala den.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Nik pentsatzen dut norberaren esku dagoela
honuntz etortzeagatik jasotzen den dietei uko egitea. Aukerak izan daitezke bat baino
gehiago.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Bai, helburua
izan dadila diru publikoa ez gastatzea horrelako pleno bat egiteagatik.
ORDAINSARIAK ETA BESTE BATZUK
Plenora etorri den herritar batek esan du, plenoaren bilakaera nagusiki bi gaien
ingurukoa izan dela, hau da, dirua eta informazioa. Informazioa zergatik berandu iristen
den galdetu du eta liberatuen ordainsariak nola finkatzen diren jakin nahi duela adierazi
du.
Alkate jaunak (EAJ-PNV): EUDELek markatzen ditu kopuru batzuk: udal
gobernuaren zinegotziarentzat Alkatearen soldataren %85a arte eta oposizioarentzat
%65arte. Bi kasuetan arduraldi esklusiborako. Alkatearen soldata finkatzeko berriz,
koadro bat dago non gehienezko ordainsariak finkatzen dira udalerriaren biztanle
kopuruaren arabera. Hiruko erregela egiten bada, gertatu daiteke Alkateak kobratzea,
5.000 biztanleko udalerriaren Alkate batek kobratuko lukeena (51.000,00 €). Hor,
zerbaitek ez du koadratzen. Lehen esan dut zein arduren arabera finkatzen diren
soldata ezberdinek.
Malu Valles andreak (EAJ-PNV): “No todo lo que dicen las personas es cierto.
Porque una persona diga repetidamente que no recibe la información, eso no significa
que es verdad. Si no recibiese la información en tiempo y forma ninguno de los
equipos jurídicos de este Ayuntamiento permitirían realizar los plenos. La información
se da y se recibe de la manera legal necesaria. ¿Que a la oposición no le parece
suficiente tiempo?. Está en su derecho de decirlo, pero que digan una y otra vez, que
no tienen información y que no la reciben…, la información está publicada. En este
Ayuntamiento todos tenemos la misma información y en el misma plataforma. Que
diga algún concejal de la oposición si en alguna ocasión se le ha negado el acceso
algún técnico o a alguna información. En este pleno se han tratado otro tipo de
asuntos que los que tu comentas y se han aprobado por unanimidad. Si tu quieres
quedarte con los temas que dan más titulares, es tu percepción, pero si entras a
estudiar lo que ha tenido importancia en este pleno, no es ni el dinero ni las
discusiones sobre la realidad o no de la información.”
Plenora etorri den herritarrak: “Yo no he dicho que se haya negado la
información, sino que no se pasa a tiempo.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Udalak gauzak onartzeko modua du eta modu hori
legeak markatzen du. Batzuentzat epe hori ez da nahikoa, zeren eta hiru egun daude.
Astelehenean jaso informazioa eta ostegunerako gai pila bat irakurri beharra izatea,

baina hori historikoa da eta gure nahia denez informazio eza saihestea, bozeramaile
batzordean hainbat gai tratatzen dira, zeren eta badakigu txosten juridikoak behar
dituzten gaiak geroz eta gehiago direla. Horrek nekezagoa egiten du, lanketa egitea
zeren eta irakurtzeko ere dokumentazio gehiago dago. Askotan itota ibiltzen gara
informazioa eskuragarri jartzeko. Gogora datorkit teknikoak bozeramailean esan
zuena: guk ere hobeto lan egin nahiko genuke, baina beti ez gara iristen. Ez dago ezer
ezkutatzeko borondaterik. Legez gutxiengo batzuk beteko ez balira, gaiak ez lirateke
ekarriko honantz bozkatzeko. Beste gauza bat da hori guztia nahikoa den edo ez.
Horretan ados egon gintezke. Hala ere hainbat gai irakurtzeko baino ulertzeko denbora
behar da. Hala ere gai asko, hizkuntza teknikoa dela eta, nekezak dira, adibidez, gai
ekonomikoak edo urbanistikoak. Urteak behar dira udalean eramatea, irizpideak
izateko gai horiei buruz. Ez gara gai horietan adituak.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Maluri erantzun
nahiko nioke. Harritzen zait esatea jendeak esanagatik ez dela egia informazio falta
dagoela. Adibideak emango dizkizut: azkeneko gobernu batzordean, batzordean
bertan aurkeztu zitzaigun lokalak erosteko proposamen bat. Lehengo asteko
osteguneko hiru batzordeetan azkeneko momentuan gertatu zen, Herritarrak
batzordean gizarte laguntzaileak ekarri zituelako aldaketak dokumentuetan, Lurralde
batzordean Montai enpresarekin dugun kontratuaren luzapena aurkeztu zen eta
Antolakuntzan liberazioen gaia. Legalidadetaz ari zarete eta argi dagoena da hiru egun
aurretik bidali behar dela dokumentazioa. Ez zarete legalidadea betetzen ari. Ez dugu
onartzen eta ezta ere esatea gezurretan ari garela. Baina egia da, datuak ditugulako.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Kasuak daude, dudarik gabe, hori pasatzen dena.
Nik ez dut esango ezetzik eta pasatzen jarraituko du. Gaur ere Gobernu Batzordean
ikusi dugu (kanpotik etorritako txostena Idazkariak berriro ere begiratu du eta detaileak
aipatu egiten dira). Gaiak berrikusi egiten dira eta esan behar dira.”
Angel Redondo Fernández (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Vosotros
mismos asumís que la documentación llega tarde.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Bai, baina ez da ohikoa hemen saldu nahi den
bezala. Nik ez dut zuen hitza zalantzan jartzen. Esaten dut, puntuala dela.”
Nerea Manzisidor Mendizabal andreak (Beasaingo EH Bildu): “Baina
kasualidadea, azkeneko hiru batzordetan eta Gobernu Batzordean.”
Mikel Olano Guembe jaunak (Beasaingo EH Bildu): “Hiru batzordetan hori
gertatzea ez da puntuala.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Beti bezala erantzungo dugu. Saiatuko gara
hobetzen.”
Eta tratatzeko besterik ezean, bilera gaueko bederatzietan amaitu da eta nik,
idazkari naizen honek, akta hau idatzi eta sinatu dut.

