2020KO APIRILAREN 8AN UDALBATZA OSOAK EGINDAKO APARTEKO BATZARRALDIAREN AKTA.
MODUA: Telematikoki
EGUNA: Zortzia.
HILABETEA: Apirila.
URTEA: Bi mila eta hogei.
HASIERAKO ORDUA: Arratsaldeko seiak eta erdi
BATZARRALDIAREN IZAERA: Apartekoa.
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.

1.- ORGANO KOLEGIATUEN BILERAK TELEMATIKOKI EGITEA. (2020IDBO0011)
Alkateak ondorengo proposamenaren berri eman du:
“Honako erabaki hau proposatzen zaio Udalbatzari, eta horretarako, legezko gehiengo
osoaren aldeko botoa behar da:
COVID-19k sortutako alarma-egoerak irauten duen bitartean, kide anitzeko organoen bilkurak (osoko bilkura, tokiko gobernu-batzarra, batzorde informatiboak eta kontratazio-mahaiak)
modu telematikoan egingo dira bideo konferentzia bidez.
Bozketa egingo da, Idazkariak dagokion bilkurako kide bakoitza ikusteko moduan, eta kide
bakoitzak espresuki adierazi beharko du bere botoaren esanahia: baiezkoa, ezezkoa edo abstentzioa den.”
Alkateak adierazi du, telematikoki egitea proposatzen dela baita ere, bozeramaileen bilerak.
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek azaldu
dituzte:
Eva Alvarez andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Se ha dicho verbalmente
que también se hará extensivo este modo de efectuar las reuniones a la Junta de Portavoces, pero sin embargo, en la propuesta no se dice eso. Hasta ahora por la situación de COVID-19, no se
han celebrado las Juntas de Portavoces con la periodicidad preestablecida. Se han hecho reuniones de información y de control. Ahora que se propone realizar las reuniones de los órganos colegiados de manera telemática, la pregunta es si se van retomar las Juntas de Portavoces y desde
cuando.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Bere garaian galdera berbera egin zen eta esan zen lehen bezala hambostero ez zutela balio eta astean behin edo bietan izango zirela. Nik uste dut orain bozeramaile-batzordea indartuagoa egon behar dela, gaiak tratatzeko, galderak egiteko eta zalantzak argitzeko. Nik proposatuko nuke alarma egoera gertatu denetik, hau da, martxoaren 14tik
orain arte egindako bilerei, bozeramaile tratamendua ematea eta hemen hori onartzea.”
Eva Alvarez andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “En cuanto a los miembros
integrantes, dijiste que sería como se estabeció en el pleno de constitucion, pero ocurre que una
persona más se ha incorporado y se justificó en el hecho de que esa concejal pudiera ir adquiriendo conocimiento del funcionamiento y tareas del Ayuntamiento. Nosotros pensamos que si la
composición de la junta de portavoces es la en su día indicada en el pleno de la constitución, que
así sea.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Si pero aunque se incorpore otra persona, los portavoces no
dejamos de serlo. Si vamos sumando sería casi pleno porque yo entiendo que todos podemos te-

ner preguntas que formular. Yo creo que al igual que en el caso del partido socialista si la portavoz
no puede acudir, asiste el otro concejal del grupo, tampoco en este caso debería haber problema
alguno, máxime en este período en el que estamos inmersos. Eso no quita para que las portavoces de vuestros respectivos grupos lo sigais siendo Nerea y tu.”
Nerea Manzisidor (Beasaingo EH Bildu): “Egoera honen aurrean krisi-mahaia osatzearena
egin zen eta horregatik proposatzen genuen mahai horretan Yolik parte hartzea,lliberatuta dagoenez bera arduratu daitekeelako informazioa biltzen. Gure asmoa ez da bozeramailearen
batzordean modu iraunkorrean parte hartzea, baina momentu hauetan iruditzen zitzaigun ezinbestekoa dela.”
Eva Alvarez andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak): “Si va a ser por la situación
que nos toca vivir, por nuestra parte de acuerdo. Nosotros no estamos en contra de que participe
Yoli. Si a la junta de portavoces yo no puedo asistir, irá Angel porque en nuestro caso es el único
sustituto. Si Nerea no puede acudir nos parece bien que acuda Yoli. Y si ahora, además de Nerea
acude también Yoli por la situación excepcional, de acuerdo.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “ Kakotxa artean jartzen bada, osoko bilkura, tokiko gobernubatzarra, batzorde informatiboak eta kontratazio-mahaiak egingo direla telematikoki, nik uste dut
bilera denak direla.”
Idazkariak adierazi du proposamenean aipatzen direnak bakarrik aipatu direla, horietan bozkatu beharra dagoelako. Beste bilerak, bozeramaile taldea eta batzorde informatiboak ere modu
formalean eratu behar badira ere, horiekiko ez dago ezer esan beharrik ere, horiek ez direlako
exekutiboak.
Alkateak esan du hori horrela izanik eta ulertzen bada bozeramaile taldea ere horrela egingo dela ez dagoela arazorik. Ondo ez ulertzekotan, proposatu du bozeramaile batzordea ere aipatzea , telematikoki egitea ahalbidetzen diren bileretan.
Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena eta aldi berean erabaki da bozeramaile
batzordeak ere telmatikoki egitea.
2.- KONTRATU ADMINISTRATIBOAK ETETEA. (2020IDBO0010)
Alkateak ondorengo proposamenaren berri eman du:
“Gaia: zerbitzu kontratu publikoak etetea.
AURREKARIAK
I.- Gaur egun, Udalak 17 zerbitzu-kontratu administratibo ditu sinatuta, indarrean daudenak. Eranskin gisa erantsi da horien zerrenda.
II.- Gainera, zerbitzu emakida kontratua dago, Antzizar kiroldegiaren zerbitzu integrala
emateko Beasain Lanzen, S.A.k esleitua.
III.- 17 kontratu horien kontratazio-organoa honako hau da:
- Alkatea: kontratu 1.
- Tokiko Gobernu Batzarra: 10 kontratu.
- Osoko bilkura: 6 kontratu
IV.- Plenoari honako hauek dagozkio:

1.- Beasaingo udalerrian kale garbiketa eta antzeko beste batzuk.
2.- Beasaingo udal eraikin eta lokalen garbiketa zerbitzua.
3.- Beasaingo Udalaren eta bere erakunde autonomoen aseguru pribatuak.
4.- Igartzako monumentu-multzoko jauregia, errota, burdinola eta ermita kudeatzea eta
ustiatzea.
5.- Mendekotasuna duten adineko pertsonentzako Beasaingo Loinatz eguneko zentroaren
erabilera eta kudeaketa eta Beasaingo udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzuak.
6.- kale Nagusiaren ondoan dagoen lokala ostalaritzarako egokitzeko eta jarraian ustiatzeko
OINARRI JURIDIKOAK
- Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera, COVID-19k eragindako osasunkrisia kudeatzeko alarma-egoera dago, eta, horren ondorioz, honako hauek eragiten diote kontratu horiek gauzatzeari:
- Art. 6: administrazioei ahalmena ematen zaie beren zerbitzuak kudeatzeko beharrezkoak
diren neurriak hartzeko.
- Art. 7: pertsonen zirkulazio-askatasuna mugatzen da, a) eta h) bitarteko paragrafoetan
zerrendatutako jarduerak egiteko izan ezik.

- Art. 9: aurrez aurreko hezkuntza-jarduera eten egiten da, eta urrutiko modalitatea eta "on
line" modalitatea baimentzen dira.
- 10. artikulua: agintari eskudunaren iritziz kutsatzeko arriskua ekar dezakeen edozein jarduera edo establezimendu eten egiten da. Ekipamenduez gain, eranskinean zerrendatutako jarduerak.
- Hirugarren Xedapen Gehigarria: administrazio-epeak etetea.
- Laugarren Xedapen Gehigarria: preskripzio- eta iraungitze-epeak etetea.
- Eranskina: jendearentzat irekita dauden ekipamenduen eta jardueren zerrenda. Horien
artean, zinema eta erakusketa aretoak, museoak, monumentuak esparru irekiak eta bide publikoak, ostalaritza, jatetxea.

- Martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuak (COVID-19ren inpaktu ekonomiko eta
sozialari aurre egiteko premiazko ezohiko neurriak), 34. artikuluan, kontratazio publikoaren arloko
neurriak arautzen ditu COVID – 19ren ondorioak arintzeko.
- 476/2020 Errege Dekretua, martxoaren 27koa, alarma-egoera luzatzen duena.
- 10/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, oinarrizko zerbitzuak ematen ez
dituzten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen duena,
herritarren mugikortasuna murrizteko COVID-19ren aurkako borrokaren testuinguruan.
- Martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuak, COVID-19ri aurre egiteko gizarte- eta
ekonomia-arloan premiazko neurri osagarriak hartzen dituenak: Lehenengo Azken Xedapenak,
8/2020 Errege Lege Dekretuaren 34. artikulua aldatzen du.
COVID-19k eta egoera hori arautzen duen araudiak sortutako alarma-egoerak eragin zu-

zena du Udalaren eta enpresa kontratisten artean sinatutako zerbitzu-kontratuetan.
8/2020 Errege Lege Dekretuaren 34. artikuluari, 11/2020 Errege Lege Dekretuak
emandako azken erredakzioa ondorengoa da:
“1. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en
vigor de este real decreto-ley, ….quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos,
se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas
que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
Cuando con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público quedará
totalmente en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su
realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser
indemnizado serán únicamente los siguientes:
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara
adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del
contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que
el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la
suspensión del contrato.
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto
del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del
contrato.
En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los correspondientes conforme
al presente apartado de este artículo a la parte del contrato suspendida.
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a
instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución
del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del
contrato ha devenido imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el
empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.”

Martxoaren 31n, Udalak artikulu horretan adierazitakoa jakinarazi zien kontratistei. Gaur
egun, horietako batzuek kontratua etetea eskatu dute, baina kontua da kontratu batzuk gauzatzea
ezinezkoa bihurtu dela, kasu guztietan osorik ez bada ere, neurri batean bai, dekretatutako neurriak aplikatzearen ondorioz.
Ondorioz, honako erabaki hau hartzea proposatzen zaio kontratazio-organoari (Osoko Bilkurari):
Lehenengoa. Honako kontratu hauek ez direla etengo deklaratzea, honako arrazoi
hauengatik:
1.- Zerbitzua: Beasaingo udalerriko bideak eta antzekoak garbitzea,

Funtsezko zerbitzua da, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretuan arautua
(eranskinaren 18. zenbakia), eta, beraz, zerbitzu hori ematen duten langileei ez zaie aplikatuko
baimen ordaindu berreskuragarria.
2.- Beasaingo udal eraikinak eta lokalak garbitzeko zerbitzua.
Funtsezko zerbitzua da, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretuan arautua
(eranskinaren 18. zenbakia), eta, beraz, zerbitzu hori ematen duten langileei ez zaie aplikatuko
baimen ordaindu berreskuragarria.
3.- Beasaingo Udalaren eta bere erakunde autonomoen aseguru pribatuak.
Funtsezko zerbitzua da, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretuan arautua
(eranskinaren 12. zk.), eta, beraz, zerbitzu hori ematen duten langileei ez zaie aplikatuko baimen
ordaindu berreskuragarria.
Bigarrena. Honako kontratu hauen etendura osoa edo partziala deklaratzea (kasuaren
arabera), honako arrazoi hauengatik:
4.- Beasaingo Igartzako monumentu-multzoaren jauregia, errota, burdinola eta ermita kudeatzea eta ustiatzea.
Kontratuan eragina dute ondorengoek: 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluak (pertsonen zirkulazio-askatasuna mugatzen da, a) eta h) bitarteko paragrafoetan zerrendatutako jarduerak egiteko izan ezik), eta 10 artikuluak (monumentuak eta museoak jendearentzat ixtea) eta
10/2020 Errege Lege Dekretuan, herritarren mugikortasuna are gehiago murrizten duena eta funtsezko zerbitzuak eman behar ez dituzten langileentzat (horien artean ez dago hizpide dugun
zerbitzua).
2020-04-03ko datarekin, kontratistak idazki bat aurkeztu du, etete partziala eskatzeko;
ezin badute bisitarik egin, eta ezta ere monumentu-multzoko eraikinen bulegoen erabilera alokatu, kontratuaren helburu ere diren lan batzuk egiten ari dira (idatzian zerrendatzen dira lan horiek
zeintzuk diren), hala nola, liburuxka berriak eta unitate didaktikoak diseinatu, Igartzako sare soziala mantentu, etab.
Nahiz eta eskaerak, 8/2020ko Errege Dekretu Legearen aipatutako 34. artikuluan
aurreikusten diren baldintza guztien berri ez eman, hau da:
- Kontratua gauzatzea ezinezkotzat jotzeko arrazoiak.
- Une horretan kontratua gauzatzeari atxikitako langileak, gelak, ibilgailuak, makinak, instalazioak
eta ekipoak.
- Kontratistak beste kontratu batean aipatutako baliabideak erabiltzea eragozten duten arrazoiak.

Adierazitako arrazoiengatik, begien bistakoa da ezinezkoa dela kontratua osotasunean
egikaritzea. Horren ondorioz, kontratua partzialki eteteko eskaera onartu egiten da. Etetea, 202003-14tik osasun-krisia amaitu arte izango da.
5.- Mendekotasun egoeran dauden adinekoentzako Loinatz eguneko zentroa erabiltzeko eta kudeatzeko zerbitzua eta Beasaingo udalerriko etxez etxeko laguntza zerbitzua.
Kontratuan eragina dute ondorengoek: 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluak (pertsonen zirkulazio-askatasuna mugatzen da, a) eta h) bitarteko paragrafoetan zerrendatutako jarduerak egiteko izan ezik), eta 10 artikuluak (agintari eskudunaren iritziz kutsatzeko arriskua ekar
dezakeen edozein jarduera edo establezimenduen etetea).

Horrez gain, Eusko Jaurlaritzako Osasuneko Sailburuak, 2020-03-14ko Aginduaren bidez,
adinekoentzako eguneko zentroak ixtea erabaki zuen prebentzio-neurri gisa, 2020-03-15etik
alarma egoera amaitu arte.
Enpresa kontratistak, 2020-03-27an, behar bezala arrazoitutako idazkien bidez eta 8/2020
Errege Lege Dekretuaren 34. artikuluak aurreikusten dituen baldintza guztiak aipatuz, honako hau
eskatzen du:
- Kontratua etetea, “Eguneko Zentroaren” zerbitzua emateari dagokionez.
- Kontratua etetea, "Etxez Etxeko Laguntza-zerbitzua" emateari dagokionez, ezin izan baita zerbitzua eman 2020-03-17tik 2020-03-25era arte, biak barne.
2020-04-8an, ordea, beste bi idazki aurkeztu zituen adierazitako zerbitzuei buruz:

- Eguneko zentroko zerbitzua: eguneko zentroko langileek etxez etxeko laguntza-zerbitzua
ematearen alde agertzen da.

- Etxez etxeko laguntza-zerbitzua: zerbitzuaren murrizketa 2020-03-17tik 2020-03-25era,
erabiltzaileen bajagatik.

Azken hau gizarte-laguntzaileak egindako txostenean berresten da, izan ere ondorengoa
adierazten du: 2020-03-17tik 2020-03-25era, 7-9 pertsonei etxez etxeko laguntzazerbitzua emateaz gain, etxe-babestuentan daudenei ere eman zitzaien.
Ondorioz, kontratua partzialki etetea onartzen da, hau da:
- Eguneko Zentroko zerbitzua, osotasunean. Etetea 2020-03-15etik aurrera izango da
(Sailburuaren Agindua indarrean sartu zenetik), osasun-krisia amaitu arte.
- Etxez etxeko laguntza-zerbitzua: ez da etetzen.

6.- San Martin plazaren beheko aldean, kale nagusiaren ondoan, dagoen lokala prestatzea, ostalaritzarako erabiltzeko eta horretarako ustiatzeko.
Kontratuan eragina dute ondorengoek: 463/2020 Errege Dekretuaren 7. artikuluak (pertsonen zirkulazio-askatasuna mugatzen da, a) eta h) bitarteko paragrafoetan zerrendatutako jarduerak egiteko izan ezik), eta 10 artikuluak (publikoari irekitako jaduerak ixtea, Eranskinean adierazitakoak: kafeteria, taberna ta antzekoak)
Kontratistak, 2020-04-3ko idazkiaren bidez, kontratua eteteko eskatu du, jarduera itxi
behar izan duelako, COVID-19k eragindako osasun publikoko larrialdi-egoeragatik. Adierazten du
horrekin eten egin direla Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko lan-kontratuak.eta autonomoen erregimeneko alta (administratzilea).
Kasu honetan ere eskaerak ez du betetzen, 8/2020ko Errege Dekretu Legearen 34. artikuluan aipatutako baldintzak, baina aipatutako arrazoiak direla medio, begien bistakoa da kontratua egikaritzea ezinezkoa dela.
Jarduera etetearekin, begien bistakoa da ezinezkoa dela kontratua egikaritzea. Horren
ondorioz, kontratua eteteko eskaera onartu egiten da. Etetea, 2020-03-14tik osasun-krisia amaitu
arte izango da.

Hala ere, kontuan hartu behar da, kasu honetan, kontratuak ez duela aurreikusten alderdi
kontratugileetako inorentzat kontraprestazio ekonomikorik. Beraz, kontratua eteteak ez dakar
nahitaez kalte-galerengatiko kalte-ordaina aitortzea.
Hirugarrena. Kontratazio-organoak etenaldiaren amaiera jakinaraziko die kontratistei,
etenda geratu diren kontratu guztietarako.
Laugarrena. Etendako kontratuen kasuan, kontratistak etete-aldian benetan jasandako
kalte eta galeren ordainketa, bidezkoa bada, kontratu-erantzukizunaren espedientean gauzatuko
da, kontratistak hala eskatuta, eta kontratistak modu frogagarrian egiaztatu beharko du datu eta
galeren egiazkotasuna, eraginkortasuna eta zenbatekoa.
Bosgarrena. Bigarren puntuan adierazitakoaren ondorioz kontraturen bat gauzatzeko
epea aldatu edo luzatu behar bada, ondorio horietarako espedienteak ere bideratuko dira.
Seigarrena. Akordio honen berri ematea akordio honen eraginpeko kontratistei, haren
aurka aurkez daitezkeen errekurtsoak adierazita.”
Hitz egiteko txanda eman ondoren, bildutakoek proposamenarekiko iritzi hauek azaldu
dituzte:
Nerea Manzisidor (Beasaingo EH Bildu): “Igartzako kontratuaren kasuan, ez dute adierazi
lanean zenbat langile dauden eta galdetzen duguna da eta hori adierazteko zerbait esan zaien.”
Idazkari andreak: “Martxoaren 31n kontratista guztiei idatzi bat bidali zitzaien Dekretuak
esaten duena jakinaren gainean jartzeko eta kontratua etetzea nahi izan ezkero, eskaera egin
beharra dagoela adierazteko. Dekretuak esaten du, eskaera horretean hiru xehetasunen aipamena
egin behar dela, hau da: kontratua zergatik ezin den bete, momentu horretan zein langile eta makinaria dauden atxikita kontratu horretara eta langile horiek ezin direla lanean jarri beste kontratu
batean. Kontratista batzuk oso ondo aurkeztu dute eskaera eta beste batzuk gabeziekin. Igartzako
kontratuaren kasuan azken hau gertatu da, hau da, eskaerak ez ditu baldintza guztiak betetzen.
Gertatzen dena da ekipamendu hori itxita dagoela alarma egoera indarrean sartu zenetik eta eskaera osatu gabe egonda ere, ez da logikoa beraiek eskatzen duten etete partziala ez onartzea.
Orain errekeritzea dagoen eskaera osatzeko?. Nire ustetan ez du merezi, zeren eta Udalak kalteordainak aitortzeko, aldez aurretik horretarako eskaera egin behar dute eta momentu horretan
ezinbestekoa izango da aipatzea martxoaren 14an zein langile zeuden kontratuari atxikita eta are
gehiago, kontratistak justifikatu egin beharko du langileei ordaindu izana. Orain ezin da kuantifikatu
kalteordaina zenbatekoa izango den, ez dakigulako alarma egoerak zebat iraungo duen.”
Nerea Manzisidor (Beasaingo EH Bildu): “Etxez etxeko zerbitzuan ikusi dugu aldaketa dagoela. Hemen uste dugu jarraipen zorrotza egin beharko dela EPIren inguruan, zeren eta lehen
eman zuten zerbitzua baina ez zuten behar adinako ekipoa.”
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Oker ez banago etxez etxeko laguntzakoei ia 5.000 maskarila
eman zaie. Beraiek esan dute ez dutela eskularrurik behar. Dena dela protokoloak jarraitu egin
behar dituzte, hau da zenbat aldiz aldatzen dituzten maskarilak ea eskularruak eta noiz erabili
behar dituzten. Gure aldetik prestutasuna dago eta lortu dugun materiala beraien esku jarri dugu.
Gu ez gara sartuko Osakidetzak markatzen dituen protokoloak zalantzan jartzen. Beste estadio
batean sartuko bagina, materiala eskatuta dugu, jakin gabe beharko ditugun ala ez, baina eskua
botatzeko gaude.”
Nerea Manzisidor (Beasaingo EH Bildu): “Plazapeko kontratua. Esaten da derrigorrezkoa
ez dela ematea baina, nahitaezkoa ez bada ere, ematea dago?. Alarma egoeran egonda, ez da
aurreikusten ematea dagoela?.”

Idazkari andreak: “Hor nik neuk ere zalantza dut eta azalduko dut proposamena zergatik
horrela idatzi den. Hor jarritakoak ez du esan nahi kalte-ordainik izango ez denik. Denon artean
adostu egin beharko dugu. Kontratu hau berezia da. Ez dago kontraprestazio ekonomikorik ez alde
batetik eta ez bestetik ere. Udalak ezer ez dio ordaintzen Plazapekoari eta honek ere ezer ez dio
ordaintzen Udalari. Kontratistak Udalari eskaintzen dion zerbitzua , plaza dinamizatzea eta tabernaren ondoan dauden komun publikoak garbitzea da eta ordainetan Udalak kontratistari uzten dio
lokala ustiatzen eta negozioarekin ateratzen duen etekina berarentzat da. Eten edo ez, Udalak ez
du inolako fakturarik ordaindu behar. Gertatzen dena da, taberna itxi egin dela eta horrek berari
kalteak sortzen dizkio. Kontratistak aurkeztutako idatzian etetea eskatu du eta kasu honetan ez da
partziala. Bere idatzian eskatu du langilearen gizarte segurantzako erregimen orokorreko kuotak
eta autonomoaren (administrdorea) kuotak ordaintzea. Dekretuan aurreikusten diren kalteordainak, langileen soldatak, makinariaren amortizazioa edo alokairua eta fidantzaren mantenimendu eta aseguru-polizaren kostuak, dira. Langileen kasuan, kontratistak ordaindutako langileen
soldatak dira. Horrek zer esan nahi du, administrari-kudeatzailea ez dela langilea. Langilea izango
litzateke, berak enplegaturen bat izatea. Hori ez du aipatzen. Horregatik proposamenean jarri da,
eten egiten dela baina horrek ez duela esan nahi derrigorrez aitortuko zaionik kalteordaina. Agian
bai, justifikatu egin beharko du baina nik ez dut uste autonomoen kuota ordaindu behar denik.
Gainera, Eusko Jaurlaritzak atera ditu dirulaguntza batzuk autonomoen kuotak ordaintzen laguntzeko. Beraz, bere momentuan aztertuko beharko da zer ordaindu eta zer ez.”
Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena.
Jarraian, Alkateak hitza hartu du eta ondorengoa adierazi du:
“Kontratu horiez gain, Alkateari ebaztea dagokion beste kontratu baten eskaerak atzo sarrera izan zuen, Udaletxean. GUREAKeko idatzia, sentsibilizazio programa gauzatzeari buruzkoa
etetea eskatuz. Intranetean jarri da, aurkeztutako idatzia eta nik emandako ebazpena.
COVID-19 dela eta emandako pausoak:

-

-

-

Martxoaren 11n: jubilatu etxea itxi zen.
Martxoaren12an ikastetxeak ixteko aginduak, Kiroldegia, liburutegi, Igartza, Usurbe zinea,
musika eskola, euskaltegia… ixtea ekarri zuen.
Lehendabiziko neurriak, arriskuan egon zitezkeen pertsonak babestea izan zen. Horren arira, Arangoiti residentzian kanpoko bixitak eten ziren eta bertan bizi direnen arteko harremanak ekidin ziren. Suhiltzaileekin harremanetan jarri nintzen barne desinfekzioa ahalik
azkarren egin zezaten. Lehenengo zentroa izan zen inguruan desinfektatzen.
Etxez Etxeko Laguntzan ere, lehenengo astean eta batez ere zerbitzua jasotzen zutenak
babesteko, ahulenak izanik, behar handiena zuten zerbitzuak eman ziren eta etxe babestuekin ere lanean jarraitu zen.
Eguneko zentroa haseratik ixteko agindua jaso zen.
Horrezaz gain eta kanpora begira, umeen parkeak itxi egin ziren lehen ostiral horretan.
Ordena, lanean zegoena babestea eta ahal zuenak etxetik lan egitea izan zen., hein horretan
Egungo egoera, Arangoitin zoritxarrez bost pertsona hil dira birusak jota eta bi langile daude egun positibo eman dutenak. Esan behar da haseratik fokoa lehenengo solairuan dagoela kokatuta. Ustez eta oraingoz, ez da hortik atera. Zendu direnen familiartekoekin egon
naiz eta gogorra da zinez bizitzen ari direna. Amankomunean dute guztiek, maite duten hori
agurtu ezin izana. Gogorra da benetan. Hala eta guztiz, guztiek eskertu dute, Arangoititik
jaso duten tratua. Familiartekoekin haseratik bideodeiak egin ahal izan dituzte. Esker hori
nerea ere egiten dut, gu guztiona pentsatu nahi dut, zerbitzua eskaintzen ari direnei eskerra alegia. Bejondeiela.
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Etxez Etxeko Laguntzan oraingoz ez da positiborik egon. Batzuk zerbitzua birusa zela eta
hala nahita eten zuten arren, badira zerbitzua berreskuratu dutenak ere.
Hartu genuen beste erabakietako bat, 80 urtetik gorakoei deitzea izan da. Beharrak antzemateko eta babesa eta zerbitzua eskaintzeko. Egun eta 80 urtetik gorako asko familiartekoz inguratuta egoteak, 75 urtetik gorakoei deitzen hasteko aukera zabaldu digu. Batzuen
telefono zenbakiak lortzea nahiko lan ematen ari bazaigu ere, pixkana ari gara deiak luzatzen. Gaur arratsaldean konfirmatu didate 17 zenbaki falta zaizkigula lortzeko,
gainontzekoak lortu dira eta deiak gaur edo asteartean amaituko dituzte. Musika Eskola eta
Euskaltegiko administrariak ari dira lan horietan laguntzen.

Kezka piztu digun beste arazo larri bat, etxean konfinamenduak irauten duen bitartean,
hainbat emakumek jasan ditzaken biolentzia matxistari dagokiona da. Hor komunikazioan
egin dugu lan eta ustezko edo aurretik jakitun geran kasuei erreparatuaz. Deiak egin eta
egoerari jarraipena ematea. Maskara19 egitasmoa, indarkeria matxista pairatzen duen eta
laguntza eskatu behar duen edozein emakumeri zuzenduta dago eta herriko farmazietan
“maskara 19”a eskatuaz, babesa eta segurtasuna emateko bidea egingo da. Herriko hiru
farmaziekin landu da eta martxan da.
Esan behar da, nabarmentzeko beharrik ez dela antzeman dei guzti hauetan. Halere, jakitun gera egoera egunez egun aldatu litekeela, baita beharrena ere eta guztioi tokatzen
zaigu azti ibiltzea.
Kale gorrian dauden hiruzpalau pertsona ditugu egun herrian. Hauen ezaugarrietako bat
da, normalean, ongizate sailetik eskaintzen zaizkien zerbitzuak ez dituzte onartzen. Kostata
baina erromesen aterpetxean daude, Arangoititik ematen zaie jana egunero eta etxez
etxeko laguntza zerbitzua ere zainketa lanetan dago bertan.
Dakizuenez, azoka ez egitea ere erabaki zen. Batetik bertako ohiko bezeroa pertsona heldua delako eta bestetik distantzia soziala deitu zaion neurria betearatzeko zailtasunak zeudelako, batez ere kontzientzia falta nabariago zen hasera hartan. Etxe babestuetarako eta
beste hainbat beharretarako, bertako baserritarrei produktuak erosi zaizkie, salmenta etete
edo jeiste horrek sortzen dien galerak murriztearren.
Zirkokoekin ere hartu genuen funtzio guztiak etetzearena. Eten da gero, Iturralde txiki industrialdean daude kokatuta. Bertan 60 pertsonak osatzen duten herritxoa dago han eta
bertara ere jana bideratu da. Caritas eta Gurutze Gorria ari dira lan hoietan.
12-15 senegaldar ere baditugu janaria behar dutenak. Caritas eta Gurutze Gorriaren bidez
ari gara benaketa egiten.
Esan behar da, haseratik bolondresak jarri direla gurekin harremanetan beraien burua eskainiaz hainbat lan eta Gurutze Gorrira bideratu ditugu.
Udaltzaingoan ere ordutegiak (goizeko 9,00etatik gaueko 9,00ak arte) eta turnoak egokitu
dira. 3x3+1. Harrera presentziala beraiek bakarrik ematen dute. Egunero dugu, jasotzen diren deien nondik norakoa. Ez degu bide hortatik ere, nabarmentzeko beharrik somatzen.
943028050 eta udala@beasain.eus posta elektronikoak erantzuten hiru pertsona daude.
Langile batekin errefortzatu da IGunea horretarako.
Gainontzeko langileak, etxetik ari dira lanean. Etxetik egin beharreko lanetan helburuak eta
denborak ezarri dira eta bere garaian, kontu emango da egindako lanetaz. Antolakuntza arloren lana nabarmendu nahi nuke atal honi dagokionean.
Bilerak burutu ditugu komitearekin. Testuingurura egokitzeko haserako neurriak hartzeko
(telelana, helduen babesa et ahal zela lanari eustearena) eta aurrera begira nola jokatu aztertzeko gero . Oporrak, retribuzioak eta abar.
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Maskara eta guanteak ere lortu dira handik eta hemendik. Eskertu, CAF, Indar edo Hinek
azaldu duten eskuzabaltasuna materiala ematean.
Esan Osasun arloarekin, Aldundi eta Jaurlaritzarekin etengabeko harremana eduki dudala.
Aurrera begira berriz, Goiekirekin elkarlanean, oraingoz bi pertsona jarri ditugu, banan bana
merkatari, ostalari eta pime txikietara hoska, beraien beharra zeintzuk diren ikusi, kanpotik
edo beste erakundeetatik datozen dirulaguntzak ezagutarazi eta dirulaguntza horiek Udaletik osatzeko.
Komitearekin ere elkartu gara haseratik hartutako neurriak partekatzeko. Aste honetan bertan izan dugun azken bileran planteatu dugu, opor egunak nola kudeatu behar diren, zein
aukera ezberdin ikusten diren eta abar. Aurreikusten da, bizi dugun egoerak, ohikotik haratago esfortzua eskatuko duela, denon esfortzua. Guzti hori, lantzen joan beharko dugu.
Erabakia ere hartu beharko da baina herriko festak ere hortxe ditugu eta lotsa haundi gabe
esan dezakegula pentsatzen det, nekez ospatuko direla.

Eta tratatzeko besterik ezean,bilera arratsaldeko zortziak eta hogeita bost gutxitan amaitu
da eta nik, idazkari naizen honek, akta hau idatzi eta sinatu dut.

