2020KO MAIATZAREN 28AN GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO OHIKO
BILERAREN AKTA
MODUA: Telematikoki
EGUNA: Hogeita zortzia
HILABETEA: Maiatza.
URTEA: Bi mila eta hogei.
HASIERAKO ORDUA: Arratsaldeko seiak eta erdi.
BATZARRALDIAREN IZAERA: Ohikoa
DEIALDIA: Lehena
OSATZEN DUTEN PARTAIDEEN KOPURUA: Bost (5)
MAHAIBURUA: Aitor Aldasoro Iturbe (EAJ-PNV)
BILDUAK: Leire Artola Ugalde (EAJ-PNV)
Malu Valles Fernandez (EAJ-PNV)
Nerea Manzisidor Mendizabal (Beasaingo EH Bildu)
Eva Alvarez Atanes (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak)
1.- AURREKO AKTA. Aurreko Aktaren onespena. 2020-04-30.
Ezagutzera eman da 2020-04-30eko aktaren. Berarekiko zer esanik ez dagoelako aho
batez onartu da.
2.- LURRALDE BATZORDEAREN PROPOSAMENA
I.- Obra ziurtagiriak:
a.- LEHENENGO ZIURTAGIRIA:
LIZEOA. 2019PROB0007

EBAKUAZIORAKO

BIDEAK. ALKARTASUNA

Aho batez onartu da, “Beasaingo “Alkartasuna lizeoa” HLHIko areto balioaniztunaren
ebakuaziorako bideak egokitzea.” obrei buruzko obren 1. ziurtagiria, 32.928,44 €koa
(BEZ barne). Eusko Jaurlaritzak %40a ordainduko du eta Udalak %60a.
b.- LEHENENGO ZIURTAGIRIA: OLARAN ERAIKINA PARTZIALKI BIRGAITZEKO
OBRAK. 2019PROB0003
Aho batez onartu da, “Manufacturas Olaran eraikina partzialki birgaitzeko” obrei
buruzko obren 1. ziurtagiria, 64.432,37 €koa (BEZ barne).
Eva Alvarez andreak (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak) esan du kritika modura
beti mantenimendu lanak egiten direla eta beraien ustetan hobe izango litzatekeela
osotasunean eraberritzea, horrela dirua jartzeak ez duelako zentsurik.
Alkate jaunak (EAJ-PNV): “Gure ustetan zentsua du. Orain arte garbiketa eta
desinfekzio lanak egin dira eta hau da lehenengoa mantenimendurako egiten dena.
Dagoena kontserbatu nahi da eta ura sartzea saihestu. Eraikina erabiltzeko moduan
egokitu ahal izateko, 4 milioi gastatu behar dira. Eraikina aurri-ekonomikoan dagoela
esan daiteke eta horrek zalantzan jartzen du eraikinaren bideragarritasuna. Arkitektoak

esaten zuen, botatzea eta berriz egitea, 3 milioi € eta dagoena eraberritzea, 4 milioi €.
Inportantea da denok jakitea zein kopuruz ari garen.”
II.- TAO. Beasaingo bide publiko jakin batzuetan ibilgailuak aparkatzea kontrolatzeko,
mugatzeko eta antolatzeko zerbitzua. Zerbitzua berriro martxan jartzea.
2013UDBO0072
Lurralde batzordeak proposatuta, aho batez ondorengo erabakia hartu da:
“AURREKARIAK
1.- 2020-04-08. Gobernu Batzordeko erabakia, kontratua eteteari buruzkoa, 2020-0316 datarekiko, COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera
aitortzearen ondorioz eta 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 34. artikuluaren arabera.
2.- 2020-05-13. Jarduera berrabiarazteko akta, Agindu eta Dekretu hauen ondorioz:
maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduaren eta maiatzaren 9ko 8/2020 Dekretuaren
babesean, pertsonen zirkulazio-askatasuna malgutzen da, eta baimena ematen da
“minorista” merkataritza-establezimenduak eta -lokalak berriro irekitzeko eta antzeko
zerbitzuak emateko, baldintza jakin batzuetan.
Horren ondorioz, aho batez ERABAKI DA:
Beasaingo bide publiko jakin batzuetan ibilgailuak aparkatzea kontrolatzeko,
mugatzeko eta antolatzeko zerbitzua emateko kontratuaren etetea altxatzea, 202005-13ko atzera eraginarekin. Beraz, kontratuaren etetea 2020ko martxoaren 16tik
maiatzaren 12ra bitarte izan da.”
III.- PREMIAZKO PUNTUA
Nahiz eta 2020-05-21ean egindako Lurralde batzordetik proposamena ez pasa, 202005-23an epe administratiboen altxatzea izan dela eta, ondorengo erabakia hartu da:
“ZIRKULAZIOKO ETA TAOKO ISUNEN ZERBITZUA (BORONDATEZKO ETA
NAHITAEZKO BILKETA) ETA BEASAINGO UDALAREN ETA HAREN ERAKUNDE
AUTONOMOEN ZERGA ETA ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE SARRERA
BATZUEN NAHITAEZKO BILKETA KUDEATZEKO LAGUNTZA-ZERBITZUARI.
KONTRATUA ETENDA EGOTEAGATIK. ZERBITZUA BERRIRO MARTXAN
JARTZEA. 2018EKBO0056
AURREKARIAK
1.- 2020-04-08. Gobernu Batzordeko erabakia, kontratua eteteari buruzkoa, 2020-0314 datarekiko, COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera
aitortzearen ondorioz eta 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 34. artikuluaren arabera.
Kontratuan eragina izan zuen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren
Hirugarren Xedapen Gehigarriaren arabera (administratzio-epea etetea).
2.- 2020-05-23 EAO. Maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuak erabakitzen du
ekainaren 1etik aurrera, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak ezarritako
administrazio-epeen etetea altxatzea.
Horren ondorioz, aho batez ERABAKI DA:

Goiburuan adierazitako kontratuaren etetea altxatzea, adieraziz zerbitzua telelanaren
bidez eman behar dela, ahal den neurrian saihestuz presentzialki udal bulegoetara
joatea”
3- ESKAERA ETA GALDERAK
Eskaera eta galderan atalean ez da inolakorik aurkeztu.
Eta tratatzeko besterik ezean, bilera arratsaldeko zazpietan amaitu da eta nik idazkari
naizen honek akta hau idatzi eta sinatu dut.

