2020KO AZAROAREN 25EAN UDALBATZA PLENOAK EGINDAKO
OHIKO BILKURAKO AKTA
20. BILKURA
Azkoi a Hiri Prestu eta Leialeko udaletxean, bi mila eta hogeiko azaroaren
25ean, arratsaldeko zazpietan elkartu da Udalbatza Osoa, lehenengo deialdian. Ohiko
bilkura honetarako deialdia behar bezala egin da eta eguneko aztergai zerrendan jarri
diren gaiak aztertu eta ebatzi dira.
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Javier Zubizarreta Zubizarreta Alkate jauna (EAJ-PNV) izan da batzarburua,
honako zinegotziak bertaratu direlarik:
Ana Azkoi a Urteaga A. (EAJ-PNV).
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. (EAJ-PNV).
Marijose Arregi Etxeberria A. (EAJ-PNV).
Sonia Vazquez Tejerina A. (EAJ-PNV).
Angel Luis Mar n Rodriguez J. (EAJ-PNV).
Mertxe Zubillaga Albizu A. (EAJ-PNV).
Juan Bau sta Mendizabal Juaris J. (EAJ-PNV).
Iraitz Otaño Mujika J. (EH BILDU).
Laida Beristain Zubizarreta A. (EH BILDU).
Ainara Goenaga Andueza A. (EH BILDU).
Mikel Zengo ta Alberdi J. (EH BILDU).
Angel Mª Etxeberria Ibarguren J. (EH BILDU).
Itziar Joaris Olariaga A. (EH BILDU).
Ane Miren Peña Larrañaga A. (EH BILDU).
Jose Joakin Etxaniz Peña J. (IRABAZI-AZKOITIA BAI).
Janire Igoa Merino A. (PSE-EE).
Idazkaria: Amaia Gorrotxategi Zubizarreta, Udal Idazkaria.
Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren arabera:
1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO.
2020ko urriaren 28ko bilkurako aktaren bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Iraitz
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Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak 2020ko urriaren 28an egindako bilkuraren akta onartzea aho
batez erabaki du.
2.- GAIAREN PREMIATASUNA BERRETSIZ GERO, EUSKAL POLIZIAREN –
UDALTZAINGOAREN – OINARRIZKO ESKALAKO AGENTE KATEGORIAN SARTZEKO
HAUTAKETA-PROZESU BATERATUEN KUDEAKETARAKO, KUDEAKETA MATERIALAREN
GOMENDIOA POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIARI EMATEKO
HITZARMENA ONARTZEA.
Honako irizpena aurkeztu da:
“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA
GAIA: EUSKAL POLIZIAREN – UDALTZAINGOAREN - OINARRIZKO ESKALAKO
AGENTE
KATEGORIAN
SARTZEKO
HAUTAKETA-PROZESU
BATERATUEN
KUDEAKETARAKO, KUDEAKETA MATERIALAREN GOMENDIOA POLIZIA ETA
LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIARI EMATEKO HITZARMENA ONARTZEA
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AURREKARIAK
I.- Azkoi ko udaleko Udalbatza Plenoak, 2019ko abenduaren 27an egindako
bilkuran, udal aurrekontuarekin batera, Azkoi ko udaleko 2020 ekitaldiko
Pertsonalaren plan lla eta Lanpostuen zerrenda hasieraz onartu zituen, aipatu
iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Oﬁzialean 2020ko urtarrilaren 14an 8. Zenbakian
argitaratu zelarik.
Informazio publikoko epea igarota, 2020ko otsailaren 26an egindako Udalbatza
Plenoak behin be ko izaeraz onartu zuen 2020 ekitaldiko Pertsonalaren Plan lla eta
Lanpostuen zerrenda eta osorik argitaratu zen, Gipuzkoako Aldizkari Oﬁzialean –
2020ko martxoaren 9an 46. zkian -, Udaletxeko iragarki oholean eta udaleko
gardentasun atarian.
II.- Udalbatza Plenoak onarturiko pertsonalaren plan llan eta lanpostuen
zerrendan, Udaltzaingoari dagokionean, agente plaza bat hutsik zegoen. Izan ere,
Udaltzaingoko agente plaza hori jabetzan hornitzen zuenak, 2019ko azaroaren 8an
aurkezturiko idatzian, beste udal batera zihoala adieraziz, arlo publikoan zerbitzuak
emateko borondatezko eszedentzia egoerara pasatzea eskatu zuela, egun berean
IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA

2

emandako Alkatetza Dekretu bidez onartu zena. Beraz, hark ordurarte jabetzan
betetzen zuen plaza hutsik geratu zen.
Bestalde, aipatu behar da Azkoi ko udaleko Alkate-Udalburuak 2018ko
ekainaren 7an emandako Dekretu bidez, Azkoi ko udaleko 2017ko ekitaldiko Lan
Eskaintza Publikoan jasota dauden Udaltzaingoko bi lehen mailako agente plaza,
lehiaketa-oposaketa ireki bidez eta barne sustapenez hornitzeko deialdia egitea eta
hautaketa arautuko zuten oinarriak onartzea ebatzi zuela.
Hautaketa prozesu hori garatuta, prak ketako funtzionario izendatu ziren bi
lehen mailako agenteak, behin prak kaldia amaituta – 2020ko azaroaren 22an
amaituko dute – eta karrerako funtzionario izendatuta, lehen mailako agente gisa
izendatu aurre k jabetzan betetzen zituzten agente plazak hutsik geldituko direla.
Hori horrela, nahiz eta aipatu bi plaza horiek une honetan ezin izan diren
bostgarren hautapen prozesu bateratuaren hasierako deialdian sartu – Akademiak
2020ko azaroaren 30erako plaza horiek lan eskaintza publikoan sartuta egotea
eskatzen zuen eta informazio guz a bidalita -, onartzea proposatzen den kudeaketa
gomendioak baimentzen du, hautaketa prozesuaren garapenean zehar, sortu
daitezkeen Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako Agente Kategoriako lanpostu hutsen
arabera deitutako lanpostuen kopurua handitzea, be ere legez ezarritako
terminoetan.
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Beraz, unea iristen denean, aurki hutsik geratuko diren aipatu bi plaza huts
horiek, dagokion lan eskaintza publikoan jaso eta aipatu deialdi bateratuan txertatuko
dira.
III.- 2019ko abenduaren 27an Udalbatza Plenoan onarturiko lanpostuen
zerrendak oraino bi aldaketa izan ditu, bata 2020ko otsailaren 26ko bilkuran onartua –
ez dio eragiten udaltzaingoko plazei – eta bestea 2020ko uztailaren 29an onartua, kasu
honetan udaleko lanpostu guz en balorazio berria onesten da eta udaltzaingoko
plazetan ordainsarietan ematen dira aldaketak.
IV.- Bestalde, Azkoi ko udaleko Alkate-Udalburuak, 2020ko urriaren 29an
emandako Dekretu bidez, 2020ko Lan eskaintza publikoa onartu zuen, ondokoa
ebatziz:
“LEHENA.- Azkoi ko Udaleko 2020ko ekitaldiko LAN ESKAINTZA PUBLIKOA
onartzea, ondokoaren arabera:
FUNTZIONARIOAK
1.- UDALTZAINGOKO AGENTEA
ESKALA: Administrazio Berezia
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AZPIESKALA: Zerbitzu bereziak
MOTA: Udaltzainak eta laguntzaileak
IZENA: Udaltzaingoko agentea
SAILKAPEN TALDEA: C
AZPITALDEA: C1
MAILA OSAGARRIA: 17
HIZKUNTZA ESKAKIZUNA: 2. HE derrigorrezkoa
GIDA- BAIMENA: A1 (motorra) eta C1 gidabaimena
LANPOSTU KOPURUA: 1
HORNITZEKO ERA: irekia
HAUTAKETA SISTEMA: lehiaketa-oposizioa
BIGARRENA.- 2020 ekitaldiko Lan eskaintza publikoa Gipuzkoako Aldizkari
Oﬁzialean, Udaletxeko iragarki taulan, udaleko webgunean eta gardentasun atarian
argitaratzea.
Halaber, lan eskaintza publikoaren laburpena Euskal Herriko Agintzaritzaren
Aldizkarian argitaratzea, zer egun eta zer zenbakiko Gipuzkoako Aldizkari Oﬁzialetan
argitaratu den adieraziz.
HIRUGARRENA.- Erabaki hauen berri ematea Kontu-hartzailetza Sailari eta
Udaleko langileen ordezkariei.”
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2020 ekitaldiko Lan eskaintza publiko hori 2020ko azaroaren 10eko GAOn 215.
zkian argitaratu zen eta horren laburpena 2020ko azaroaren 17ko EHAAn 228. zkian.
V.- Hori horrela, eta aintzat hartuta Enplegatu Publikoen Oinarrizko
Estatutuaren Legearen Testu Bateratua onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Errege
Dekretu Legegilearen 70. Ar kuluak, lan eskaintzak exekutatzeko epearen inguruan
ondorengoa xedatzen duela:
“1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que
deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto
de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de ges ón de la
provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar
los correspondientes procesos selec vos para las plazas comprome das y hasta un diez
por cien adicional, ﬁjando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En
todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
...”
Aipaturiko 3 urteko epe horretan beraz, Azkoi ko udalari dagokio lan eskaintza
publikoan jaso den eta hutsik dagoen agente plaza hori hornitzeko oposaketa-lehiaketa
sistema erabiliz hautaketa prozesua deitu eta abian jarri eta garatzea.
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VI.- Azken urteetan, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak, Udaltzaingoko

Oinarrizko Eskalako agente lanpostuei dagokionean, hainbat deialdi bateratu aurrera
eraman ditu, zeinetan Azkoi ko udalak parte hartu duen, interesa duten EAEko udalek
Akademiari hitzarmen bidez emandako kudeaketa materialaren gomendioaren bidez,
aipatu agente lanpostuen hautaketa prozesua lehiaketa-oposaketa bidez garatzeko.
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak, EAEko udalei jakinarazi die,
bosgarren hautapen prozesu bateratuaren deialdia 2021 ekitaldiaren hasieran
abiaraztea aurreikusten duela eta parte hartu nahi duten EAEko udalek, igorri
beharreko dokumentazioa helarazteaz gain, irizpen honen xede den Euskal Poliziaren –
Udaltzaingoaren – Oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa-prozesu
bateratuen kudeaketarako, kudeaketa materialaren gomendioari dagokion hitzarmena
onartu behar dutela, 2020ko abenduaren 4rako.
VII.- Gisa honetako hautaketa prozesu bateratu batean parte hartzeak izan
ditzakeen abantailen artean, ondokoak nabarmendu beharko genituzke:
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 Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalarako hautaketa proﬁl bera aplikatzea.
 Aipatutako hautaketa prozesuen ezaugarriak bateratzea.
 Aldi berean zenbait hautaketa prozesutan parte hartzen duten izangaien ihesek eratorritako gainerako gastuen arazoak ebaztea.
 Lehen adierazitakoaga k, hautaketa prozesuetan zehar lanpostu hutsen sorrera
saihestea.
 Prozesuak egiteaga ko gastua gutxitzea.
Guz hori dela eta egokitzat jotzen da Azkoi ko udalaren 2020ko Lan Eskaintza
Publikoan jasota dagoen agente plaza hori – eta aurrerago hutsik gera daitezkeenak,
lan eskaintza publikoa handituz - Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak aurrera
eramango duen bosgarren hautaketa prozesu bateratuaren deialdian parte hartzeko
dagokion hitzarmena onartzea.
ZUZENBIDEZKO OINARRIAK
I.- Udalaren eskumena dela Lanpostuen Zerrendan jasotako lanpostu hutsei
dagozkien oposaketa-lehiaketa sistema bidezko hautaketa prozesuak aurrera
eramatea, eta horrela lanpostu horiek hornitzea Lan Eskaintza argitaratu eta hiru
urteko epean 5/2015 Errege Dekretu Legegilearen 70. Ar kuluak dioena kontuan
izanda.
II.- Dena den eta aurrekarietan zehaztutako arrazoiak direla medio, urriaren
1eko Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen, 11. Ar kuluan
jasotakoari jarraiki kudeaketa gomendioaren ﬁgura juridikoa erabili dezake Udalak
prozesu honen tramitazioa beste erakunde publiko batek, kasu honetan Polizia eta
Larrialdietarako Euskal Akademiak, aurrera eramateko.
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Aipatutako ar kuluak honakoa dio:
Artículo 11. Encomiendas de gestión.
1. La realización de actividades de carácter material o técnico de
la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de
Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades
de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre
que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de
eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño.
Las encomiendas de gestión no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos
del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se
ajustará a lo previsto en ésta.
2. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de
la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos
actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se
integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
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En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a
los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
3. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a
las siguientes reglas:
a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los
órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso,
el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial
del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de
la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.
Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para
la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención
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de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y
la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
b) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del
Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la
Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales
o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
Kasu honetan ulertzen da, hitzarmenean zehazten den bezala, hautaketa
prozesua era eﬁkazagoan eramango dela aurrera modu bateratuan eginez gero,
aurrekarietan zehaztutako abantailak baitakartza.
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Aipatu behar da, aukera hau Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren
eskumenen barruan dagoela, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzeari
buruzko ekainaren 28ko 15/2012 Legearen 23.1 C eta F ar kuluak zehazten duten
gisan. Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Polizien Legearen testu bateratua
onartzen duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 69. Ar kuluaren 3.
Atalak ere jasotzen du aukera hori.
III.- Aipatutako kudeaketa materialaren gomendioa egiteko eta onartzeko
eskumena Udalbatza Plenoari dagokiola ondorioztatzen dela Toki Araubidearen
Oinarriak onartzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 p) eta 47. h) ar kuluen
baitan.
IRIZPENA
LEHENA.- Kudeaketa Materialaren Gomendioari buruzko Hitzarmena,
Azkoi ko Udalaren eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren artekoa,
Euskal Poliziaren – Udaltzaingoaren - oinarrizko Eskalako Agente Kategorian
sartzeko hautaketa prozesu bateratuen kudeaketarako hitzarmena onartzea, ondoko
testuaren arabera:
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AZKOITIKO UDALAREN KUDEAKETA MATERIALERAKO GOMENDIOA POLIZIA ETA
LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIARI, EUSKAL POLIZIAREN OINARRIZKO ESKALAKO
AGENTE KATEGORIAN SARTZEKO HAUTAKETA- PROZESU BATERATUAK KUDEATZEKO.
Honen bidez, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Poliziaren Legearen testu bategina onartzen
duen uztailaren 22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren (aurrerantzean EAEPLTB) 69.
ar kuluan xedatutakoaren arabera, Azkoi ko Udalak Polizia eta Larrialdietako Euskal
Akademiari (aurrerantzean, PLEA) agindu dio Euskal Poliziaren Oinarrizko Eskalako agente
kategorian sartzeko agente lanpostu bat hautatzeko prozedura gauzatzeko beharrezkoak
diren jarduera material, tekniko edo zerbitzu-jarduera guz ak egiteko.

Eskatutako hautaketa prozedura gauzatzea PLEAk egingo du Euskal Autonomia Erkidegoko
beste Polizia-kidego batzuekin eta era bateratuan.

DEITUTAKO LANPOSTUEN DESKRIPZIOA.
Hautaketa bateratuaren prozedurak, beste batzuen artean, Azkoi ko udalerako,
Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente izateko agente lanpostu baten eskaintza
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egingo du.
Eskaintzen diren lanpostuak Administrazio Bereziko Taldekoak dira, Zerbitzu Berezietako
Azpitaldekoak,

Udaltzain

Klasekoak,

C

Sailkapen

Profesionaleko

Taldekoak,

C-1

Azpitaldekoa, lanpostu mailako osagarria: 17 eta berariazko osagarria: 20.711,10€

Plaza hori Udal honek azken hiru urteetan egindako lan-eskaintza publikoetan sartu dira.

Hizkuntza-eskakizunari dagokionez:
 Agente lanpostuak 2. hizkuntza-eskakizuna du ezarria,

eta DERRIGOR-

TASUN-DATA IRAUNGITA du.
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Gidabaimenei dagokienez, baldintza hau bete beharko da:
- B gidabaimena indarrean izatea eskabideak aurkezteko azken egunean.

- A1 gidabaimena indarrean izatea:
o Karrerako funtzionario izendatu aurre k

- C1 gidabaimena indarrean izatea:
o Karrerako funtzionario izendatu aurre k

KUDEAKETA GOMENDIOAREN NORAINOKOA.
PLEAk egingo ditu hautaketa prozedura gauzatzeko eta garatzeko izaera material edo
teknikoko jarduera guz ak. Era berean, PLEAk argitaratuko ditu Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Publikoaren Aldizkari Oﬁzialean hautaketa prozesuak arautzen eta
garatzen dituen
oinarriak. Deialdiak eskainitako plazen deskribapenaz gain, honako gai hauek ere jaso
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beharko ditu:

Azkoi ko udalean, hautaketa prozeduraren garapenean zehar, sortu daitezkeen
Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategoriko lanpostu hutsen arabera deitutako lanpostuen kopurua handitzea, legez ezarritako terminoetan.
Parte hartzeko betekizunak EAEPLTBren 77. ar kuluan ezarritakoak izango dira.
Eskabideak egiteko eta aurkezteko PLEAk horretarako jarriko duen prozedura
elektronikoa erabili beharko da. Eskabideak aurkezteko epea deialdi bateratua Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratzen den hurrengo egunek kontatzen hasita hamabost egun baliodun baino gehiagokoa eta hogeita
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hamar egun baliodun baino gutxiagokoa izango da.
PLEAk Epaimahai kaliﬁkatzaile bat izendatuko du hautaketa prozedura zehazteaz, garatzeaz eta ebaluatzeaz arduratuko dena; baita ere, parte hartzaileen hautaketaz. Epaimahai horri Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 28ko 4/2005 Legean xedatutakoa aplikatuko zaio; eta, honako
hauek osatuko dute:
PLEAk izendatutako mahaiburu bat.
EUDELek proposaturiko hiru bokal. Bokal horiek deialdi bateratuan
parte hartzen duten udaletako langileen artekoak izango dira.
Hiru bokal, PLEAren proposamenez izendatuak.
PLEAk izendatutako idazkaria: hitza duena, baina botorik gabekoa.
Hautaketa sistema oposizio-lehiaketa ireki bitartez izango da, Euskal Herriko Poliziari buruzko Hautapen eta Prestakuntza Erregelamendua onesten duen uztailaren 19ko 315/1994 Dekretuaren 17. ar kuluan ezarritakoarekin bat eto-
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rriz.

Proba teorikoak ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretuan ezarritakoari lotuko
zaizkio, Toki Administrazioko funtzionarioen hautaketa prozedura lotu beharreko oinarrizko arauak eta gutxiengo programak ezartzen dituen Errege Dekretuan ezarritakoari.
Merituen lehiaketa-fasean alderdi hauek baloratuko dira:


Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente gisa Udaltzain Kidegoetan egindako zerbitzuak.



Goi-mailako Hezkuntzako Kualiﬁkazioen Europako Esparruko 5., 6. eta
7. mailetako tulazioak.



Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuko B2 eta C1 mai-
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lak edo ingelesaren, frantsesaren eta alemanaren baliokideak.
Euskararen jakite-maila agiri bitartez egiazta daiteke edo prozesuak dirauen bitartean egingo diren proben bitartez. Euskara probak egiteko Akademiak
IVAPeko lankidetza izango du. Lehentasuna izango dute Hizkuntza-eskakizuna derrigortasun datarekin duten lanpostuak betetzerakoan. Horrexega k
izango dira lehen esleituak. Euskara betekizuna ez den lanpostuetarako jarraian agertzen denarekin bat etorriz baloratuko da: uztailaren 19ko
315/1994 Dekretuko 11. ar kuluarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan araututakoarekin bat etorriz.
Epaimahaiak oposizio-lehiaketa gainditu dutenen zerrenda eta hautatutako pertsonen zerrenda argitaratu beharko ditu.
Hautaketa prozesuari buruzko argitalpenak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako Iragarki-oholean jarriko dira. Informazio ondorioetarako Erakunde
Autonomoaren Web orrialdean ere argitaratuko dira eta deialdi bateratuan
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parte hartzen duten Toki- korporazioei ere igorriko zaizkie. Epeen ondorioetarako erabakigarriak izango dira Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako
Iragarki-oholean argitaratzen direneko datak.

Eskumena duen Udalak behin baldintzak betetzen direla ziurtatuta, hautatutako
pertsonak prak ketako funtzionario izendatuko dira.
Ezinbestean eta baztertzeko izaerarekin prestakuntza-ikastaroa eta prak kaldia
egin beharko dira, bakoitza bere alde k, eta horiek gainditu ezean, hautagaia hautaketa prozesu k kanpo geratuko da, eta deialdi honi dagokion Euskal Poliziaren Oinarrizko Eskalako agente kategorian sartzeko eskubideak
galduko ditu. Ezin izango dira batera egin, eta iraupena ez da 30 hilabetekoa
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baino gehiagokoa izango.
Prestakuntza-ikastaroa ikastaro akademiko bat izango da, nahitaezkoa eta baztertzailea, eta edukia, ebaluatzeko eta gainditzeko moduak, eta iraupena
Ikasketa Planean eta arau aplikagarrietan zehaztuko dira. Prestakuntza-ikastaroaren kaliﬁkazioak Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari
nagusiak jakinaraziko ditu hamargarren puntuan aurreikusitako moduan. Era
berean, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiak
ebatziko du ikastaroa gainditzen ez dutenak baztertzea.
Prestakuntza-ikastaroa gainditzen dutenek prak kaldia egingo dute dagozkien
kidegoetan. Prak kaldia hasi baino lehen, Polizia eta Larrialdietako Euskal
Akademiako zuzendari nagusiak ebazpen bat emango du, honako hauek ezarriko dituena: prak kaldiaren iraupena, hura baloratzeko eta gainditzeko sistemak eta prozedurak, eta prak karako des noak eta horietan hasteko data.
Prak kaldian, hautagaiek Euskal Poliziaren Oinarrizko Eskalako agente Kategoriari dagozkion egitekoak betetzean erakusten duten eraginkortasun profesionala ebaluatuko da. PLEAko zuzendari nagusiak jakinaraziko ditu prak -
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kaldiko kaliﬁkazioak. Eta, PLEAko zuzendari nagusiak ebatziko du, halaber,
prak kaldia gainditzen ez dutenak baztertzea.
Prak kaldia bukatu eta hurrengo bi hilabeteko epean, eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren proposamenez, dagokion administrazioko organo eskudunak karrerako funtzionario izendatuko ditu hautaketa prozedura gainditu duten hautagaiak. Izendapena Euskal Poliziaren
Oinarrizko Eskalako agente gisa egingo da.
Prak ketako funtzionarioek haien administrazioaren kontura jasoko dituzte lansariak, eta administrazio horrek eman beharko dizkie haren prak ketako funtzionarioei armak, dokumentazioa eta ekipamendua.
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Prak ketako funtzionarioei Barne Araudiko Erregelamendua eta Akademiako
barne araudia aplikatuko zaizkie. Halaber, diziplina-araubidearen arabera
irakaskuntza arloko diziplina-hutsegite hutsak ez diren egoeretan Euskal Herriko Polizia Kidegoen diziplina- araubidearen arauak aplikatuko dira. Arauhauste larria edo oso larria egiteaga k zigor bat jasotzea arrazoi espeziﬁkoa
izango da hautaketa prozedura k kanpo geratzeko, lehen aipatutako arauekin bat etorriz, eta Euskal Poliziaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian
sartzeko eskubideak prozesu horreta k eratorriak galtzeko.
Prestakuntza-ikastaroari aplikatu ahal zaizkion ebaluazio-irizpideekin bat etorriz,
Ikasketa Planean bildutako ikasgaien ebaluazio partziale k ondorioztatzen
bada hautagairen batek prestakuntza-ikastaroa gainditzeko ezintasun materiala duela, dagokion administrazioko organo eskudunak, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako zuzendari nagusiaren proposamenez, prozesu k
kanpo utzi dezake, be ere kasuan kasuko prak ketako funtzionarioari entzun
ondoren.
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Prestakuntza-ikastaroan edo prak kaldian hautaketa prozedura k baztertutako
pertsonek bueltatu beharko dituzte armak, dokumentazioa edo emandako
edozein ekipo.
Hautaketa prozedura gainditzen duten pertsonak, dagokion Udaleko Alkatetzak
karrerako funtzionario izendatuko ditu Euskal Poliziaren Oinarrizko Eskalako
agente gisa.

GOMENDIOAREN TERMINOAK
Azkoi ko udalak:

 Eskumenen tulartasuna izaten jarraituko du. Eskumen horiek betetzea kudeaketa materialaren gomendioari buruzko akordio honen bitartez egitea
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gomendatzen da.

 Hautaketa prozesuari dagokion Lan-eskaintza Publikoa onetsiko eta argitaratuko du. Hori deialdi bateratua argitaratu baino lehen egin beharko du.

 PLEAri bidali beharko dio beharrezko informazioa eta prozesuaren garapen
zuzenerako beharrezko materialaren lankidetza emango dio.

 Behin hautaketa fasea amaituta deitutako lanpostuetara esleituta dauden
pertsonak prak ketako funtzionario izendatuko ditu eta hautaketa prozesua amaituta karrerako funtzionario izendatuko ditu.

 Deialdi k sortutako gastuen ﬁnantzaketan lagunduko du, FINANTZIAZIO
atalean ezarritakoaren arabera.

PLEAk, agindu zaizkion jarduerak betetzeaz gain, honako hauek izango ditu bere kargura:

 Ariketen garapen materialerako beharrezko opera boa kudeatuko du: tokien kontratazioaren kudeaketa; hautaketa probak egiteko tokiak hornitzea; hautaketa prozesurako zaintzaileak kontratatzeko kudeaketa; oposizio-proben itzulpena eta erreprodukzioa; proba-egunean probak banatzea
eta biltzea; halako jendetzak parte hartzen ditueneko hautaketa prozesu
ESKUd7240d68-e471-49cd-879d-84fb6a24c33a

bat zuzentasunez gauzatzeko beharrezko diren jarduerak egitea: aparteko
beharrizanak dituzten pertsonen zainketa-lana eta laguntza, etab.

 Hautaketa prozesuak eraginkortasunez eta berdintasun, meritu, ahalmen
eta publizitate printzipioak zorrotz errespetatuz prozesuak ondo gauzatzeko baliabideak bideratuko ditu, aldi berean, izaera pertsonaleko datuei buruzko indarrean dagoen araudia errespetatuz.

FINANTZIAZIOA
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak ordainduko ditu kudeaketa gomendio k
sortutako gastuak.
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Azkoi ko udalak ordainduko die oposizio fasea gaindituta des noa aukeratu duten
prak ketako agente izendatutako pertsonei, udalak daukan aplikazio-araudiarekin bat
etorriz, prestakuntzak eta prak kak iraun bitartean. Aldi berean, armak, dokumentazioa eta
beharrezko ekipoak eman beharko dizkie.

AZKOITIKO UDALEKO ALKATEA
BIGARRENA.- Aipatu hitzarmena izenpetzeko Alkate-Udalburua ahaltzea.
HIRUGARRENA.- Erabaki hau Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari
jakinaraztea.”
Idazkariak gaiari buruzko azalpenak eman ditu.

dutela.

Alkate Jk. esan du lehendabizi gaiaren premiatasuna berresteko bozketa egingo
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Bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak Euskal Poliziaren – Udaltzaingoaren – oinarrizko
eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bateratuen kudeaketarako,
kudeaketa materialaren gomendioa Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari
emateko hitzarmenaren gaiari premiatasuna berrestea onartzea aho batez erabaki du.
Ondoren gaiaren bozketara pasatu dira batzarkideak.
Bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
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Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Janire
Igoa Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
Abstentzioak: Iraitz Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza,
Mikel Zengo ta Alberdi, Ane Miren Peña Larrañaga, Laida
Beristain Zubizarreta, Itziar Joaris Olariaga eta Angel Mª
Etxeberria Ibarguren,
Beraz, Udalbatza Osoak Euskal Poliziaren – Udaltzaingoaren – oinarrizko
eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bateratuen kudeaketarako,
kudeaketa materialaren gomendioa Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiari
emateko hitzarmena onartzea gehiengoz erabaki du.
3.- AZKOITIA LANTZEN ETA AZKOITIKO UDALAREN LANKIDETZA
HITZARMENAREN ONDORIOZ, OÑARTXO ZABORTEGI ZAHARREAN LIXIBIATUEN
TRATAMENDU ZERBITZUAK FINANTZATZEKO 1. KREDITU KONPROMISOA ONARTZEA.
Honako irizpena aurkeztu da:
“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA
KONPROMISO-KREDITUA BAIMENTZEA, AZKOITIA LANTZENEKIN LANKIDETZA
HITZARMENA OÑARTXO ZABORTEGI ZAHARREAN LIXIBIATUEN TRATAMENDU ZERBITZUAK FINANTZATZEKO
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AURREKARIAK
1.- 2018ko abenduaren 19ko Alkatetza dekretuaz hitzarmena sinatu zen non ondorengoa zehaztu zen:
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2.- Alkateak orain dekretuz 2021 eta 2022rako hitzarmena onartzea nahi du, aurreko
hitzarmenaren baldintza eta helburu berdinentzat. Epeari dagokionez, bi urtetarako aurreikusten da, Iragaz enpresarekin Azkoi a Lantzenek sinatua duen kontratuarekin bat etortzeko.
OINARRI JURIDIKO ETA EKONOMIKOAK
1.-KONPROMISO-KREDITUAK:
21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak dio 22. ar kuluan, konpromiso-kredituen orria ekitaldian zehar konprome tu ahal diren urte anitzeko gastu guz ek osatzen dutela eta hura onesten denean beraiek bideratzeko baimena egongo da, ezarritako baldintzetan.
2.- KREDITUEN KOPURUA:
22.2 atalak dio konpromiso-kredituen orrietan bakoitzarentzat zenbateko osoa eta beraren burutzapenerako aurreikusitako ekitaldiak adieraziko dira.
Etorkizuneko ekitaldi bakoitzerako indarreko konpromiso-kredituen zenbateko metatua ezin da izan erakundearen likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideen % 25 baino gehiago, 6.3 e) ar kuluan
eskatutako azterlane k muga txikiagoa sortu ezean.
Konpromiso-kredituak bestek ﬁnantzatzen baditu, ﬁnantzaketaren zenbatekoa ez da konputatuko gastu
gisa aurreko paragrafoan aipatutako mugen ondoreetarako.
2020.urtean Udalaren aurrekontuan jasotako konpromiso kredituen kopurua 260.150,00 €koa da. Kopuru honi Azkoi a Lantzenerekin lixibiatuen tratamendurako konprome tutako kopuruak gehitzen badizkiogu, guzrako konpromiso kredituen kopurua 450.150,00 € dira.
Udalaren era kontsolidatuan likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideak 2019an

15.802.667,16€ izan ziren eta honen % 25a

3.950.666,79 €, beraz ez legoke arazorik konpromisozko kreditu

hauek onartzeko.
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3.-GASTUAREN BAIMENA ETA ERABILERA
Udaleko Aurrekontua gauzatzeko Udal Arauak 6.2 atalean gastuaren baimena eta erabilera arautzen ditu.
Atal honek dio Udalbatzarraren eskumena izango da 1.344.500,00 euro k gorako gastuen, nahiz konpromisozko kre-

bat etorriko da Sektore publikoko kontratuen
azaroaren 8ko 9/2017 legearen bigarren xedapen gehigarrian arautzen duenarekin.
dituek ﬁnantzatzen dituztenen baimena eta erabilera,

KONKLUSIOAK
1.-Kontuhartzailetza honek ez du arazorik ikusten konpromiso kreditu hau onartzeko. Honako ezaugarriak
edukiko lituzke:

GASTUA:Azkoi a Lantzenekin lankidetza hitzarmena Oñartxo Zabortegi Zaharrean lixibiatuen
tratamendu zerbitzuak ﬁnantzatzeko
FINANTZ BALIABIDEAK/RECURSOS FINANCIEROS
EXEKUZIO

ZENBATEKOA

guz ra
Au-

URTEA

Finantziazioa

EUROTAN

rrezki

B
este hainbat

GUZTIRA
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ArrunIMPORTE

ta

2.021

95.000,00

2.022

95.000,00

s
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95.000,
00
95.000,
00

TOTAL
(F)

FINANCIACIÓN

95.000,00

95.000

95.000,00

95.000
0

Guz ra

190.000,00

190.00
0,00

0
,00

190.000,00
190.000

2.- Gastuaren baimena Udal bilkura osoari dagokio.
Kontuhartzaileak, 2020ko azaroaren 19an

IRIZPENA
Lehenengoa- Aurrean jaso den txostena ikusita, proposatzen da 2021 eta 2022 urterako konpromiso kreditua onartzea, 190.000,00 €koa, honako ezaugarriak dituena:
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Bigarrena.- Egintza hau bestelako tramiterik gabe irmo eta betebeharrekoa
denez gero, bidezkoa da onetsitako kreditu konpromisoa Fondoen Kontu hartzailetza
Zerbitzuek kontabilitatean berehalako ondorioekin islatzea.
Hirugarrena.- Konpromiso kreditu hauen onarpenak ez du aldatzen 2020ko aurrekontua, beraz eragiketa honek ez du aurrekontu egonkortasunaren helburuaren azterketarik eskatzen.
Azkoi an, 2020ko azaroaren 19an
Batzordeko Idazkaria

Antolakuntza batzordeak 2020ko azaroaren 19an izandako Batzordean batzordekideak
irizpena bozkatu zuten eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoi a, Sonia Vázquez, Janire Igoa
ABSTENTZIOA: Itziar Joaris , Iraitz Otaño
KONTRAKO BOTOAK: Jose Joakin Etxaniz.”
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Ana Azkoi a andreak, Azkoi a Lantzen eta Azkoi ko udalaren lankidetza
hitzarmena dekretuz onartzen dela dio. Azkoi a Lantzenek zerbitzuari dagokion
lizitazioa aurrera eraman duela, eta ﬁnantzaketari dagokion hitzarmena 2016. urtean
egin zela lehenengoz. Orain, konpromiso kreditua planteatzen dela adierazi du 2021
eta 2022ari dagokion par da jartzeko, ﬁnantzazio honi heltzeko hain zuzen ere.
Jose Joakin Etxaniz jaunak, bere taldea ez dela Azkoi a Lantzen, S.A.ren parte
esan du, eta herritarrek ez luketeela dirutza hau onartu beharko.
Iraitz Otaño jaunak dio ez daudela ados Udalak jaso zuen epaiarekin, ez
lukeelako Udalak erantzun beharko.
Ana Azkoi a andreak azaldu du ez duela uste erantzulea Azkoi a Lantzen, S.A.
edo Udala denik. Lursail bat eman zitzaion Eusko Jaurlaritzari zorren truke. Orain
Udalari dagokio urtero 95.000€ko gastuari aurre egitea dagokiola dio.
Gaur egun leku horretan dagoen enpresak Udalari sarrera batzuk eragiten
dizkiola esan du, amaitzeko, Ana Azkoi a andreak, 95.000€ baino gehiago suposatzen
dutenak.
Bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris eta
Janire Igoa Merino.
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Kontrako botoa: Jose Joakin Etxaniz Peña.
Abstentzioak: Iraitz Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza,
Mikel Zengo ta Alberdi, Ane Miren Peña Larrañaga, Laida
Beristain Zubizarreta, Itziar Joaris Olariaga eta Angel Mª
Etxeberria Ibarguren.
Beraz, Udalbatza Osoak Azkoi a Lantzen eta Azkoi ko udalaren lankidetza
hitzarmenaren ondorioz, Oñartxo zabortegi zaharrean lixibiatuen tratamendu
zerbitzuak ﬁnantzatzeko 1. kreditu konpromisoa onartzea gehiengoz erabaki du.

4.- ARGITERI PUBLIKOAN LED MOTAKO BONBILAK EZARTZEA FINANTZATZEKO
2. KREDITU KONPROMISOA ONARTZEA.
Honako irizpena aurkeztu da:
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“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA
KONPROMISO-KREDITUA BAIMENTZEA, ARGITERI PUBLIKOAN LED MOTAKO
BONBILLAK EZARTZEA FINANTZATZEKO
AURREKARIAK
1.- 2020ko azaroaren 17an IDAE ( Ins tuto de la Diversiﬁcación y ahorro de la Energia)
Ins tutoak ZUZENTZEKO ESKAERA aurkeztu du Azkoi ko Udaleko erregistroan, Udalak 2020ko
uztailaren 9an (Irteera zenbakia 2020/00005574) egindako laguntza eskaerari dagokiona.
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Zuzentzeko eskaera honen testua hau da:
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2.- Zuzentze eskaera honen 4. atalaren bigarren dokumentuak, Udalak proiektua ﬁnantzatzeko kreditu nahikoa edukitzeko dagokion kreditu gaikuntza onartu behar duela dio.

ESKUd7240d68-e471-49cd-879d-84fb6a24c33a

3.-FEDER-EELL laguntza programa honen araudia 616/2017 Errege Dekretuan xedatua
dago eta 12. ar kuluak eskaeren dokumentazioa zehazten du era honetara:

Ar culo 12. Formulación de solicitudes y documentación
4. Para formular la solicitud, además de rellenar el correspondiente formulario
con los datos de iden ﬁcación del solicitante, acreditación de su personalidad,
capacidad, representación, inversión y/o gastos elegibles y cuan a de la subvención
solicitada, así como generales de las medidas o actuaciones objeto de ayuda, se deberá
aportar, a través de la aplicación, la siguiente documentación:
b) Cer ﬁcado de disposición de crédito suﬁciente para llevar a cabo las
actuaciones planteadas o COMPROMISO DE HABILITAR CRÉDITO SUFICIENTE para
ﬁnanciar el proyecto planteado, en el caso de que el mismo resulte seleccionado en
esta convocatoria, emi do por la Intervención de la En dad local o unidad
administra va que ejerza sus funciones.
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OINARRI JURIDIKO ETA EKONOMIKOAK
1.-KONPROMISO-KREDITUAK:
21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak dio 22. ar kuluan, konpromiso-kredituen orria ekitaldian zehar konprome tu ahal diren urte anitzeko gastu guz ek osatzen dutela eta hura onesten denean beraiek bideratzeko baimena egongo da, ezarritako baldintzetan.
2.- KREDITUEN KOPURUA:
22.2 atalak dio konpromiso-kredituen orrietan bakoitzarentzat zenbateko osoa eta beraren burutzapenerako aurreikusitako ekitaldiak adieraziko dira.
Etorkizuneko ekitaldi bakoitzerako indarreko konpromiso-kredituen zenbateko metatua ezin da izan erakundearen likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideen % 25 baino gehiago, 6.3 e) ar kuluan
eskatutako azterlane k muga txikiagoa sortu ezean.
Konpromiso-kredituak bestek ﬁnantzatzen baditu, ﬁnantzaketaren zenbatekoa ez da konputatuko gastu
gisa aurreko paragrafoan aipatutako mugen ondoreetarako.
honi

2020.urtean Udalaren aurrekontuan jasotako konpromiso kredituen kopurua 450.150,00 €koa da. Kopuru
argiteri publikoa led bonbillak ezartzearenga k konprome tutako kopuruak gehitzen badizkiogu

(287.519,18), guz rako konpromiso kredituen kopurua 737.669,18 € dira.

Kasu honetan soilik Udalak ﬁnantzatuko duen kopurua gehitzen da, 287.519,18 €, 22.2 atalaren arabera,
konpromiso kredituak bestek ﬁnantzatzen baditu, ﬁnantzaketaren zenbatekoa ez baita konputatzen gastu gisa aurreko paragrafoan aipatutako mugen ondoreetarako.
Udalaren era kontsolidatuan likidatutako azken ekitaldiko eragiketa arrunten ziozko baliabideak 2019an

15.802.667,16€ izan ziren eta honen % 25a

3.950.666,79 €, beraz ez legoke arazorik konpromisozko kreditu

hauek onartzeko.
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3.-GASTUAREN BAIMENA ETA ERABILERA
Udaleko Aurrekontua gauzatzeko Udal Arauak 6.2 atalean gastuaren baimena eta erabilera arautzen ditu.
Atal honek dio Udalbatzarraren eskumena izango da 1.344.500,00 euro k gorako gastuen, nahiz konpromisozko kredituek ﬁnantzatzen dituztenen baimena eta erabilera, bat etorriko da Sektore publikoko kontratuen azaroaren 8ko
9/2017 legearen bigarren xedapen gehigarrian arautzen duenarekin.
KONKLUSIOAK
1.-Kontuhartzailetza honek ez du arazorik ikusten konpromiso kreditu hau onartzeko. Honako ezaugarriak
edukiko lituzke:
UD
S
R
Ó
A
C
F
T
N
E
ID
R
N
M
O
T
S
A
G
L
E
a
n
Ize
)
(1
ON
K
L
B
U
P
E
IT
G
R
A
K
A
T
O
M
D
E
L
TA
R
Z
E
K
A
IL
N
O
B

OO
N
E
P
R
U
B
A
L
A
R
K
e
rp
a
n
OK
(3
n
stió
e
lzg
ra
u
p
o
P kre
a
itu
d
) K
NP
O
KK
Z
IS
M
O
R
AF
U
IT
D
E
R
tzo
a
in
td rte
a
zi
u
G
U
a
a
rg
Oo
kn n
ra
E
stu
rB
a
e
d
( a
se
a
)H
2
kr ra
u
B
.0
2
e .0
1 u
2
e
d
K tza
ile
0 0
2
/1
5
,6 0
8
.3
5
7
9
2
.2 0
9 o
.1
7
8
,5
tk h
n
.u 1
7
8
4
rtzile
a
.5
7
4
,8
9

2.- Gastuaren baimena Udal bilkura osoari dagokio.
Kontuhartzaileak, 2020ko azaroaren 19an

IRIZPENA
Lehenengoa- Aurrean jaso den txostena ikusita, proposatzen da 2021 eta 2022 urterako konpromiso kreditua onartzea, 775.038,36,00 €koa, honako ezaugarriak dituena:
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Bigarrena.- Egintza hau bestelako tramiterik gabe irmo eta betebeharrekoa
denez gero, bidezkoa da onetsitako kreditu konpromisoa Fondoen Kontu hartzailetza
Zerbitzuek kontabilitatean berehalako ondorioekin islatzea.
Hirugarrena.- 9/2020 Foru Dekretu arauak eraginik gabe uzten ditu2020 eta
2021erako aurrekontu egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak eta beraz ez
dira hauek aztertuko une honetan.
Azkoi an, 2020ko azaroaren 19an
Batzordeko idazkaria
Antolakuntza batzordeak 2020ko azaroaren 19an izandako Batzordean batzordekideak
irizpena bozkatu zuten eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoi a, Sonia Vázquez, Janire Igoa,
Itziar Joaris , Iraitz Otaño, Jose Joakin Etxaniz.”
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Ana Azkoi a andreak Antolakuntza Batzordean diktaminatu zela esan du.
Herrian LED argiak jartzeko dirulaguntza eskatuta dute, eta prozesua luzatzen joan da,
subsanazio bat eskatu dietelarik. Honekin, konpromezu bat hartzen dela dio, par da
horiek jarriko direla esaten duena.
Jose Joakin Etxaniz jaunak, herriko argiteriaren kontsumoa jaistearen alde
daudenez aldezko bozka iragarri du.
Bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak argiteri publikoan LED motako bonbillak ezartzea
ﬁnantzatzeko 2. kreditu konpromisoa onartzea aho batez erabaki du.
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5.- KREDITU GEHIGARRIEN BIDEZ KREDITUAK ALDATZEKO AZKOITIKO
UDALEKO 7 ZENBAKIDUN ESPEDIENTEAREN HASIERAKO ONESPENA.
Honako irizpena aurkeztu da:
“ANTOLAKUNTZA BATZORDEAREN DIKTAMENA
1.- AURREKARIAK
2020urteko Udal honen Aurrekontuaren barnean gastuen aurrekontu par den arteko
kreditu gehigarri bidez kredituak aldatzeko izapidetzen den espedientea aztertu dugu.
Hirigintza batzordeko Arduradun poli koak egindako proposamena eta txostenak,
ziurtagiriak eta agiri horren gainerako jarduerak aztertu ondoren, kontuan hartuz adierazitako
aldaketa aurrekontuaren garapena arintzeko mesedegarria izango dela eta expediente horren
izapideketa aplikagarriak zaizkion legei egokitzen zaiela.
Honez gain, kontu-hartzaileak honako txosten hau egin du Aurrekontu
egonkortasunaren eta ﬁnantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzkoa
TXOSTENA
AZKOITIKO UDALA
KREDITU ALDAKETA ESPEDIENTEA
KREDITU GEHIGARRIA 7/2020
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AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN
HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA
ARAUDI APLIKAGARRIA:
2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzkoa.
1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren
eskumena garatzen duena.
13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta
iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde Historikoan aplikatzeko foru
berezitasunari buruzkoa
2020rako aurrekontuak prestatzeko, onartzeko eta gauzatzeko Gipuzkoako Toki
Entitateek jarraitu beharreko jarraibidea (2019ko azaroaren 14an argitaratuak GAO)
9/2020 Foru Dekretu araua, azaroaren 10ekoa, Gipuzkoako
toki entitateei
aplikatzekoak diren ezohiko eta presazko finantza iturriei buruzkoak
AZTERTUTAKO TRAMITEA: KREDITU ALDAKETAREN ONARPENA
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1.-

FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera
dutenak)
1.1-

ENTITATE ZERRENDA:

AZKOITIKO UDALA
SAN JOSE EGOITZA
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA
1.2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA
Aurrekontu aldaketaren espedienteak -2.674.920,79 euroko defizita du, SEC
Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako
doiketa adierazgarria egin beharra dago, aurretik onarturiko kreditu aldaketak
2019ko Udaleko eta bere erakunde autonomoen diruzaintzako gerakinarekin
finantziatu baita aurretiazko txertaketak egiteko eta beste kreditu gehigarri batzuk
finantzatzeko.
Doiketa honen zioa Diputatuen Kontseiluaren Akordioak, 2019Ko azaroaren
14koa,Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2020rako
aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko 1 erregelako azken atalean
zehazturikoan dago. Bertan dio egonkortasun helburuaren ez betetzea diruzaintzako
gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez Komunikazioa egin
beharko zaio Udalbatzari.
Ondoren taula batean zehazten dira gerakinaren finantziazioa.
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KREDITU ALDAKETAK

Kreditu txertaketa 1/2020
Kreditu txertaketa 2/2020
Kreditu gehigarria 1/2020 udala
Kreditu txertaketa Elkargune 1/2020
Kreditu gehigarria 2/2020 udala
Kreditu gehigarria 3/2020 udala
Kreditu gehigarria 4/2020 Udala
Kreditu gehigarria 5/2020 Udala
Kreditu gehigarria 1/2020 Elkargune
Kreditu gehigarria 6/2020 Udala
Kreditu gehigarria 7/2020 Udala
GUZTIRA

Udalaren eta bere
erakunde
autonomoen
2019ko
aurrikusiriko
gerakina
503.514,95
1.420.933,68
10.000,00
208.613,26
20.000,00
230.000,00
319.050,00
232.000,00
181.763,17
25.900,00
235.000,00
3.386.775,06

. Honegatik doiketa 3.386.775,06 €koa da eta ondorioz espedienteak
711.854,27ko superabita du. Kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren
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eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da,
goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta.
Finantzen iraunkortasuna
2020ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira,
3.309.844,37€, 2019an likidatutako sarrera arrunten (15.802.667,16€) % 20,94 izango
da. Kalkulua egiteko, 2019ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara,
indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne;
emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta
2020rako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2020rako aurreikusitako amortizazioak.
Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartzen UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren
saldoak baina atal honetan ez da doiketarik egin.
2020rako ezarritako helburua magnitude hori %70 baino txikiagoa izatea da.
Hori dela eta, 2020ko Aurrekontuaren aldaketaren espedienteak bete egiten
du finantza iraunkortasunaren 2020rako helburua.
Gastuaren araua
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Une honetan ez da gastu arauaren azterketa egingo. Hau, 2020ko jarraibideen
arabera, 2020ko aurrekontuaren likidazioa egitean egiaztatuko da.
Hala ere 9/2020 Foru Dekretu arauak, azaroaren 10ekoak, Gipuzkoako toki
entitateei aplikatzekoak diren ezohiko eta presazko finantza iturriei buruzkoak, bere
lehenengo aritkuluan dio ezohiko izaeraz 2020 eta 2021erako bakarrik, etenda uzten
direla Gipuzkoak toki erakundeen arau fiskalak. Honek esan nahi du aurrekontu
egonkortasunaren eta zor pulikoaren helburuak eraginik gabe uztea, eta gastu araua
ez aplikatzea urte horietan.
1.3.- ONDORIOAK
2020ko Udaleko Aurrekontuaren aldaketaren espedienteak, kreditu
gehigarriak 7/2020 bete egiten du aurrekontu egonkortasunaren (gerakinaren
doiketaren ondorioz),finantza iraunkortasunaren arloetan 2020rako ezarritako
helburuak .
Ondorioz 2020ko Aurrekontuaren aldaketaren espedienteak, kreditu gehigarria
7/2020 espedienteak, 2019ko azaroaren 14koa,Gipuzkoako toki entitateek jarraitu
beharreko jarraibidea 2020rako aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko 1
erregelako azken atalean zehazturikoa betez, hau da, egonkortasun helburuaren ez
betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez
1/2013 Foru Arauaren 5. Artikuluaren hirugarren paragrafoan aurreikusitako
Komunikazioa egin beharko zaiola Udalbatzari dio.
1 Erregelaren azken paragrafoak dio plan ekonomiko finantzario bat egiteko
betebeharra zehazteko, apartatu honetan jarritako helburua bete izana 2020ko
aurrekontuaren likidazioaren bidez egiaztatuko da.
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Hala ere kontuan hartu behar da 9/2020 Foru Dekretu arauak eraginik gabe
uzten dituela 2020 eta 2021erako aurrekontu egonkortasunaren eta zor publikoaren
helburuak.
Azkoitian, 2020ko azaroak 19an
Kontuhartzaileak
Beraz, antolakuntza batzordeak ondorengo irizpena proposatzen dio Udalbatzari.
IRIZPENA
LEHENENGO: Proposamenean zerrendatzen diren Azkoi o Udalaren gastuen
aurrekontu par den arteko kreditu gehigarria bidez egin beharreko kreditu aldaketarako
expedientea onestea, 235.000,00 € zenbatekoa.”
BIGARRENA: Espediente onartzeko eskumena bilkura osoari dagokio eta aplikagarriak
zaizkio aurrekontua onartzeko ezarritako informazio, erreklamazio, publizitate eta errekurtsoei
buruzko tramiteak.Gainera espedientearen kopia bat bidali beharko zaio Gipuzkoako Foru
Aldundiari, azaldutako Foru Arauaren 15.3 ar kuluak adierazten duen tramitazio-fasean.

Antolakuntza Batzordeak, 2020ko azaroaren 19an egindako bileran, gaia
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:
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ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoi a, Sonia Vázquez, Janire Igoa,
Itziar Joaris , Iraitz Otaño
KONTRAKO BOTOAK: Jose Joakin Etxaniz.”

Ana Azkoi a andreak azaldu du 235.000€ko kreditu aldaketa San Joan Futbol
zelaiko hesia konpontze k datorrela, eta 200.000€ luminariei dagozkiela.
Jose Joakin Etxaniz jaunak dio, kreditu aldaketetan, Udal Gobernua dela
erabakiak hartzen dituen bakarra; beraz, kontrako bozka iragarri du.
Bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
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Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren eta Janire Igoa
Merino.
Kontrako botoa: Jose Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoi ko
udaleko 7 zenbakidun espedientea hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du.

6.- 2020RAKO ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETA ONARTZEA, OSTALARITZA
KOLEKTIBOARENTZAT COVID 19 GAITZAREN KRISIAREN ONDORIOZ HOBARIAK
ONARTUZ.
Honako irizpena aurkeztu da:
“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATZAILEAK UDALBATZARI AURKEZTUTAKO

IRIZPENA
GAIA: 2020KO TASETAN APARTEKO HOBARIAK ONARTZEA OSTALARITZA

KOLEKTIBOARENTZAT: COVID 19 GAITZAREN KRISIAN

AZAROAREN 6KO 38/2020
LEHENDAKARIAREN DEKRETUAREN ONDORIOZ ITXIRIK DAUDEN OSTALARITZA LOKAL ETA JATETXEENTZAT
AURREKARIAK
Lehenengoa: 3/2020 Foru Dekretu Araua
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2020ko maiatzaren 14ean Gipuzkoako Aldizkari Oﬁzialean argitaratu zen 3/2020 Foru Dekretu-Araua,
maiatzaren 12koa, Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaga k 2020an egin beharreko konturako ordainketak aldatzen
dituena eta toki-erakundeentzako aurrekontu eta zerga arloko hainbat neurri ezartzen dituena.
Foru dekretu Arau honen hirugarren ar kuluak dio toki-erakundeek aparteko hobariak onartu ahal izango
dituztela Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren II. tuluko III. kapituluko 3. atalaren arabera ezarritako udal-tasen zenbatekoaren gainean.
Hobari horiek Covid-19 gaitzaren osasun-krisiak eragindakoak izan beharko dira, eta krisi horrek bereziki
kaltetutako kolek boei aplikatu ahal izango zaizkie.
Aipatzen diren hobariek 2020ko urtarrilaren 1era arteko atzera eragina izan ahalko dute.
Bigarrengoa: 38/2020 DEKRETUA, azaroaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez honako dekretu
hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen bai ra alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.
Dekretu honek Aldatu egiten du lehendakariaren urriaren 26ko 36/2020 Dekretuaren 1.1 ar kulua. Dekretu horrek prebentzio-neurri espeziﬁkoak ezartzen ditu, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.
Dekretu honen laugarren aldaketak honela dio:
Lau.– Aldatu egiten da 9. apartatu osoa, eta honela idatzita geratzen da:
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«9.– Ostalaritzako lokalak eta zerbitzuak, jatetxeak, txokoak eta elkarte gastronomikoak.
Ostalaritzako eta jatetxeetako establezimendu eta zerbitzuen erabateko itxiera ezartzen da, hoteletako eta ostatu hartuta dauden bezeroen zerbitzurako beste ostatu batzuetako jantokietan izan ezik. Etxez etxeko otorduak prestatu eta zerbitzatu ahal izango dira, edo bertan jasotzeko aldez aurre k hitzordua eskatuta, 21:00ak arte.
Itxiera k salbuetsita geratzen dira gasolindegietako eta zerbitzuguneetako jatetxe-zerbitzuak errepidez
zirkulatzen ari diren pertsonentzat, osasun-zentro eta -zerbitzuetakoak, zerbitzu sozio-sanitarioetakoak, eskola-,
lan- eta unibertsitate-egoitzetako jantokiak eta izaera sozialeko jantoki-zerbitzuak.
Kafetegi-zerbitzua modu osagarrian eskaintzen duten okindegi-gozotegi moduko establezimenduek ezin
izango dute zerbitzu hori eskaini, eramateko izan ezik.»
Hirugarrengoa: Ostalaritzako lokalak eta zerbitzuak, jatetxeak: Zaborrak
3/2020 foru arauak aukera eman die Udalei hobariak onartzeko tasetan eta eskumen hau erabiliz, zaborarren laugarren hiruhilabeteko tasan 100% hobaria ezarri nahi zaie egun derrigorrez itxita dauden ostalaritza lokal
eta jatetxeei.
Laugarrengoa: Mahai, mahaitxo, aulki, zoladura, loreontzi, itzalkin edo antzeko tasa
Mahaiak kalera atera ezinik egongo diren denbora tartean, lur zoru publikoa okupatu ez denez, ez da tasarik sortuko.
Ateratzeko aukera edukitzen dutene k abenduaren 31 arte, 2019ko mahai kopuru berbera alegia, 0.6 05
Mahai, mahaitxo, aulki, zoladura, loreontzi, itzalkin edo antzeko tasan 100% hobaria ezarriko zaie.
Ordenantza ﬁskalaren testuan hau gehituko litzateke:
“Azaroaren 6ko 38/2020 Lehendakariaren dekretuaren ondorioz itxirik dauden ostalaritza lokal eta jatetxeak , itxirik dirauen bitartean tasa ez da sortuko, eta egun likidatua dagoenez tasa hau, ordaindutakoa itzuli egingo da itxitako tarteari dagokion kopurua.

ESKUd7240d68-e471-49cd-879d-84fb6a24c33a

Lehendakariaren 38/2020 dekretuaren neurriak, ostalaritza lokal eta jatetxeei dagokienez, desagertuz
gero eta mahaiak, aulkiak eta antzeko instalazioak ateratzeko aukera edukiko balute, 2019ko mahai kopuru berbera alegia, une horreta k 2020ko abenduaren 31 arte %100 hobaria ezarriko zaie tasa honetan”.
OINARRI JURIDIKOAK ETA EKONOMIKOAK
1.- ORDENANTZA FISKALA
Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, 7. ar kuluan ezartzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagokiela, Foru Arau honek ezarritakoaren esparruan, bere zergak kudeatzea,
likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta ekintza horiek egiterakoan ez dira kaltetuko udal zergak arautzen dituzten foru
arauetan eta horiek garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan ezartzen diren espezialitateak, Zergen Foru Arau
Orokorrean eta hau garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.
Beren ordenantza ﬁskalen bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriek, aurreko atalean aipatzen
den araudia bakoitzaren barne antolamenduaren eta funtzionamenduaren arabera egokitu ahal izango dute, eta
egokitzapen hori ezingo da araudi horretan jasotako eduki materialaren aurkakoa izan.
2.- ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA:
Ordenantza ﬁskalek, gutxienez, ondokoa jasoko dute:
A/ Egintza ezargarri, subjektu pasibo, erantzule, salbuespen, murriztapen eta hobari, oinarri zergagarri eta
likidagarri, karga mota edo tributu kuota, epealdi ezargarri eta sortzapenaren zehaztapena.
B/ Aitorpen eta sarrera erregimenak.
C/ Bere ezarpenaren onespen eta hasiera datak.
Ordenantza Fiskal hauen onespenerako akordioak, dagozkien tributuak ezartzeko akordioekin batera hartu beharko dira.
IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA

31

Aipatu ordenantzak aldatzeko akordioek, ukituriko arauen idazketa berria, beren onespen datak eta beren
ezarpen hasiera jaso beharko dituzte.
3.- COVID 19 AGATIK ONARTUKO DIREN HOBARIEN AZTERKETA EKONOMIKOA
3.1.Zaborraren laugarren hiruhilabeteko tasa: Ostalaritza lokalak eta jatetxeak
38/2020 dekretuaren ondorioz itxita dauden ostalaritza lokal eta jatetxeei dagokien 4. Hiruhilabeteko zaborraren tasa ehuneko ehunean hobaria ezartzea da irizpenaren atal bat.
Zerrendatu dira egun itxita dauden taberna eta jatetxeak eta hiruhilabeteko bilketa 3.311,18 € da gutxi
gora behera;
3.2 Mahaien tasa:
2020ko mahaien tasaren likidazioan oinarrituz, hilabeteko diru sarrera 1.693,60 € da eta abenduan, posible balitzateke behintzat mahaiak ateratzea, hau izango litzateke hobari honen kopurua.
IRIZPENA
LEHENENGOA.- 2020rako Ordenantza ﬁskalak aldatzea, 2020ko urtarrilaren 1e k aurrerako eragina edukiz,
aldatutako testuak honela geratzen direlarik:
1.-UDAL-JABARI PUBLIKOA OKUPATZEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA.
Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza ﬁskalaren ERANSKINA, eta honela geratzen da
idatzita:
1.1.- MAHAI, MAHAITXO, AULKI, ZOLADURA, LOREONTZI, ITZALKIN EDO ANTZEKO INSTALAZIOENGATIK.
Mahai bakoitzeko kuota urtean ..................................85,02 euro.
Udako kuota maiatzaren 1e k urriaren 31………...…56,68 euro.

ESKUd7240d68-e471-49cd-879d-84fb6a24c33a

Taberna bakoitzaren Mahai kopurua 2019ko erreferentziarekin kalkulatuko dira 2020an.
Udalak ikuskapenak gauzatuko ditu urtean zehar. Ikuskapeneko txostenean 2019ko likidazioan azaltzen diren
mahai kopuruaren gaine k jarri dituztela ziurtatuko balitz, ikuskapeneko txosteneko kopurua izango da 2020an likidatuko dena , be ere mahaiak jartzeko aukera izan dutene k aurrera (maiatzak 18).
Tasa ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da, baimen berriak ematen direnean izan ezik, horiei dagozkien tasak baimenak ematen diren egunean bertan sortuko bai ra.
Udako tasa maiatzaren hemezortzian sortuko da, baimen berriak ematen direnean izan ezik, horiei dagozkion
tasak baimenak ematen diren egunean bertan sortuko dira.
Taberna kanpoan kupelak edo antzekoak ezartzeaga k kupeleko……….. 21,25 euro.
Covid -19aga k mahaiak atera ezinik egon diren denbora tarteari dagokion tasa ez da likidatuko, ez baita
zoru publikoa okupatu. Kuota proportzionalki kalkulatuko da urte osoarekin alderatuz.
Azaroaren 6ko 38/2020 Lehendakariaren dekretuaren ondorioz itxirik dauden ostalaritza lokal eta jatetxeak , itxirik dirauen bitartean tasa ez da sortuko, eta egun likidatua dagoenez tasa hau, ordaindutakoa itzuli egingo
da itxitako tarteari dagokion kopurua.
Lehendakariaren 38/2020 dekretuaren neurriak, ostalaritza lokal eta jatetxeei dagokienez, desagertuz
gero eta mahaiak, aulkiak eta antzeko instalazioak ateratzeko aukera edukiko balute, 2019ko mahai kopuru berbera
alegia, une horreta k 2020ko abenduaren 31 arte %100 hobaria ezarriko zaie tasa honetan.
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2.- ZERBITZU PUBLIKOAK EMAN ETA JARDUERAK EGITEAGATIKO TASA ARAUTZEKO ORDENANTZA FISKALA
ALDATZEA
2.1.- HONDAKIN SOLIDOAK ETA GELDOAK BILTZEKO, TRATATZEKO ETA APROBETXATZEKO ZERBITZUAK.
URTEKO
ZERGA
2020

ZERBITZUAK
DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA
A
)

1
2
2
a
2
b
2
c
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3
4
4
a
4
b
4
c
5
6
7
7
a
7
b
7
c
7
d
7
e
7
f

NAITAHEZ HARTZEKOAK DIREN HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK
EDO HORIEN PAREKOAK DIRENAK BILTZEKO, TRATATZEKO
ETA EPROBETXATZEKO EDO DEUSEZTATZEKO ZERBITZUA
Bizileku par kularrak
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua

169,42

Elikagai edo edari-dendak- 100m2-ra arte

316,21

Elikagari edo edari-dendak- 101-250 m2

453,67

Elikagai edo edari-dendak- 251-500m2

907,36

Fruta-dendak
Hotelak,ostatuak eta landetxeak

453,67

8 gelara arte

430,07

9-16 gela

645,12

16 gela k gora
Egoitzak, aterpetxeak, udalekuak etab.

860,18
860,18

Bankuak , ﬁnantza erakundeak, korreos eta antzekoak
Etxetresna elektrikoen tailerrak, fabrikak, biltegiak eta dendak

1.088,82

Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 100m2-ra arte

362,94

Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 101-500m2

816,61

Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 501-1000m2

1.088,82

Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 1001-3000m2

1.451,76

Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 3001-10000m2
Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 10000m2 k gora

1.723,99

EKOIZLE HANDIAK. Erabiltzaileak errefusa biltzeko kontainer bat edo gehiago erabiltzeko aukera
baldin badu, kuota hau ezarriko zaio: 1000 l. edo edukiera baliokidea duen kontainer bakoitzeko

1.996,20
648,23

8
8
a
8
b
8
c
8
d
9

Garajea-aparkalekua
5 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua

109,04

10 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua

132,21

30 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua

224,87

30 ibilgailu k gora har ditzakeen garajea-aparkalekua
anbulategiak

317,58
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9
a
9
b
1
0
1
1

1
2
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1
3a
1
3b
1
3c
1
3d
1
3e
1
3f
1
4
1
5
1
6
16
a
1
6b
1
7

250m2-ra arteko anbulategiak

544,42

250m2 k gorako anbulategiak

1.578,80

Profesionalen bulegoak

424,12

Erabiltzen ez diren merkataritza, industria edo zerbitzu jardueretako etxabeak eta bestelako
eraikinak, biltegi-moduan erabiltzen ez direnak, edota bere erabilpena biltegi moduan bada, be ere beste
jarduera nagusi ba lotua badago.

136,14

Ostalaritza, jatetxe, taberna, pub eta antzeko establezimenduak, dantzalekuak
eta joko-aretoak
25m2-ra arte

362,94

26-50 m2

399,24

51-100 m2

453,67

101-250 m2

544,42

251-500 m2

725,88

500m2- k gora

816,61

Ileapaindegiak, este ka-zentroak, jostunak eta arte-galeriak

317,58

ikasketa-akademiak

306,69

Kulturako eta diber mendurako sozietateak

100m2-ra arte

453,67

100m2 k gora

544,42

Baserriak

84,71

Ehuneko 30eko hobaria ezartzen da auzo konposta egiten dutenentzat.
Titular batek eraikin berean jarduera bat baino gehiago baldin baditu, ordaindu behar duenak kuota handieneko jarduerari dagokion prezioa ordainduko du. Era berean, tular batek eraikin berean jarduera bat baino
gehiago baldin baditu eta, aldi berean, etxebizitzarako erabiltzen badu, ordaindu behar duenak kuota handieneko
jarduerari edo erabilerari dagokion prezioa ordainduko du.
Sortzapena. Ezarritako prezioak ordaintzeko beharra hiruhileko bakoitzaren lehen egunean sortuko da,
eta hiru hilez behin egingo da likidazioa.
Baserriak: bertan bizi den pertsonetako bat Nekazaritzako Gizarte Segurantzan altan emanda egongo balitz, 2020. Urtean 100% hobaria edukiko du Covid -19aga k bereziki kaltetutako kolek boa izan delako.
Merkatariak : 2,3,4,11,12,13,14 eta 15 azpitaletan jasota daudenak hain zuzen, 2020 bigarren hiruhilabeteko tasan 100% hobaria edukiko dute Covid -19 aga k bereziki kaltetutako kolek boa izan direlako, be ere
itxita egon badira hiruhilabete honetan Covid -19 aga k.
Azaroaren 6ko 38/2020 Lehendakariaren dekretuaren ondorioz itxirik dauden ostalaritza lokal eta jatetxeak laugarren hiruhilabeteko tasan 100% hobaria ezarriko zaie.
BIGARRENA: Espedientea jendaurrean jartzea, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki
Ogasunak arautzen dituenak, 16.1. ar kuluan xedatutakoa betez, bitarteko oﬁzial honetan, Udaleko iragarki-taulan
IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA

34

eta Gipuzkoan zabalkunde handieneko egunkarian iragarkiak argitaratuta, aipatutako ar kuluan, 2. idatz-za an,
adierazitakoaren arabera, eta arau hauei jarraituz:
a)Agiriak erakusgai dauden lekua: Udaletxeko Kontuhartzailetzan.
b) Agiriak aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun, iragarki hau azken aldiz
argitaratu eta hurrengo lanegune k hasita.
Honako hauek egin ditzakete erreklamazioak: Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 17.ar kuluan adierazitakoak.
Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistro Orokorra. Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 ar kuluan zehaztutako lekuetan ere aurkez daitezke erreklamazioak.
Erreklamazioen hartzailea: Udalbatza osoa.
HIRUGARRENA: Informazio hau jendaurrean jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik edo oharrik egin ez
bada, behin be ko bilakatuko dira hartutako erabakiak, erabaki gehiagoren beharrik gabe.

Antolakuntza Batzordeak, 2020ko azaroaren 19an egindako bileran, gaia aztertu
eta irizpena eman zuen. Hau izan zen emaitza:
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoi a, Sonia Vázquez, Janire Igoa,
Itziar Joaris , Iraitz Otaño, Jose Joakin Etxaniz
Ana Azkoi a andreak ostalarientzat neurri batzuk onartzea proposatzen dutela
esan du, planteatzen dela zaborraren tasa ez ordaintzea, eta terrazen tasaren za bat
bueltatzea.
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Jose Joakin Etxaniz jaunak ados daudela esan du.
Bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana
Azkoi a Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi, Ane
Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar Joaris
Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa Merino eta Jose
Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak 2020rako Ordenantza Fiskalen aldaketa, ostalaritza
kolek boarentzat Covid 19 gaitzaren krisiaren ondoriozko hobariak, onartzea aho
batez erabaki du.
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7.- 2021ERAKO TAXI TARIFAK ONARTZEA.
Honako irizpena aurkeztu da:
“OGASUN, PERTSONAL, BARNE-ANTOLAKETA, ETA KONTRATAZIOKO BATZORDEAREN IRIZPENA
TAXISEN TARIFAK 2021.URTERAKO
1.- AURREKARIAK
AGITAX, Gipuzkoako Taxiaren Elkarteak, 2021. urteko tarifen proposamena igorri zuen.
Proposamen honetan honako hau dio:
2020ko prezio berdinak mantentzea.
Esandakorarekin, tarifaren taula, hurrengo urterako, prezio hauekin gelditzen da:

TARIFA

2021 ko HIRI BARRUKO TARIFA
KONTZEPTU
ABIASARIA
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TARIFA 1
TARIFA 2

3,6325
3,6588

EGINDAKO
KILOMETROA
1,1462
1,8281

DUA

ITXARON

OR-

21,8896
34,4083

TARIFA 1: Lanegunetan 07:00 k 22:00 arte
TARIFA 2:Tarifa hau egunero ezarriko da 22:00 k 07:00 arte. Bai igande eta araudi autonomika eta lokaleko erabakitako jaiegunetan 7:00 k 22:00 arte bai larunbatetan eta abenduaren 24 eta abenduaren 31 egunetan.
Beraz, Antolakuntza Batzordeak honako irizpena proposatzen dio Udal Osoko Bilkurari:
IRIZPENA
LEHENENGOA.- 2021 eko taxisen tarifak onartzea
AURREKO TARIFAK

TARIFA

2020 ko HIRI BARRUKO TARIFA
KONTZEPTU
ABIASARIA
TARIFA 1

3,6325

EGINDAKO
KILOMETROA
1,1462

DUA

ITXARON

OR-

21,8896
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TARIFA 2

3,6588

1,8281

34,4083

DATORREN URTERAKO PROPOSATUTAKO TARIFAK

TARIFA

2021eko HIRI BARRUKO TARIFA
KONTZEPTU
ABIASARIA
TARIFA 1
TARIFA 2

3,6325
3,6588

EGINDAKO
KILOMETROA
1,1462
1,8281

DUA

ITXARON

OR-

21,8896
34,4083

TARIFA 1: Lanegunetan 07:00 k 22:00 arte
TARIFA 2:Tarifa hau egunero ezarriko da 22:00 k 07:00 arte. Bai igande eta araudi autonomika eta lokaleko erabakitako jaiegunetan 7:00 k 22:00 arte bai larunbatetan eta abenduaren 24 eta abenduaren 31 egunetan.
BIGARRENA.- Azpei ko Udaleko ingurumen teknikariari jakinaraztea.
Beraz, Antolakuntza Batzordeak 2020ko azaroaren 19an izandako Batzordean ondorengo irizpena proposatzen dio Udalbatzari.

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoi a, Sonia Vázquez, Janire Igoa,
Itziar Joaris , Iraitz Otaño, Jose Joakin Etxaniz.”
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Ana Azkoi a andreak bailara mailan adosten direla taxi tarifak esan du, eta
ondoren onartzen dituela Udalak. Bailara mailan hartutako akordioa dakarte osoko
bilkurara.
Jose Joakin Etxaniz jauna ados dagoela esan du.
Ana Azkoi a andreak batzarkideei esan die hasi direla mugitzen ordenantzak
dioen gaueko taxi zerbitzuaren inguruan. Taxi geltokian bi taxi ikusi arren, bederatzi
lizentzia daudela. Udalak ordaintzen duen gaueko mugikor bat badagoela dio, baina
beraiek ez daudela antolatuta.
Jose Joakin Etxaniz jaunak eskerrak eman dizkio egindako lanaga k.
Bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
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Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak 2021rako Taxi tarifak onartzea aho batez erabaki du.

8.- AZAROAK 25, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO
NAZIOARTEKO EGUNARI BURUZKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALAK.
Alkate jaunak EH Bildu taldeak sartu zuela lehenago mozioa esan du, eta Iraitz
Otaño jaunari eman dio hitza.
Iraitz Otaño jaunak, proposamenak irakurri ditu zuzenean, 11 puntuak hain
zuzen ere.
Hau da EH Bildu taldeak aurkeztu duen adierazpen ins tuzionala:
“AZAROAK 25,
NAZIOARTEKO EGUNA

EMAKUMEEN

KONTRAKO

INDARKERIA

EZABATZEKO
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ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Azaroaren 25a, emakumeen kontra burutzen den indarkeria mota oro, guz z
onartezina dela esateko eguna da; gainera, indarkeria sortzen duten eragile eta egitura
guz ak errefusatzen ditugula esateko eguna da, eta gure herrian ez dugula ez bakerik
ez normalizaziorik izango emakume izate hutsaga k emakumeak hiltzen eta erasotzen
jarraitzen den bitartean aldarrikatzeko eguna. Horrega k, egun honetan erakunde
publikook, borroka horretan dugun lehentasunezko eragile-izaera berretsiz,
konpromiso zehatzak hartu behar ditugu.
Beraz, Azkoi ko Udalaren EH Bilduko taldeak honako adierazpen ins tuzional
hau aurkeztu nahi du, eztabaidatu eta ondoren Osoko Bilkuran onartzeko.
MOZIOA:
Azaroaren 25a “Emakumeenn kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko
eguna” dela-eta, Azkoi ko Udal honek, bere egiten du gure lurralde, herrialde eta
herriak, indarkeria matxistarik gabeko gune gisa eraikitzeko ardura. Eta
lehentasunezko konpromiso poli ko berrestun du indarkeria mota horren adierazpen
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guz en kontrako borrokan egiturazko jatorriaren eta be kotzen duen normalizazioan
eraginez, orden sozial patriarkala ezinbestez aldatzeko eta, emakumeak libre biziko
diren jus zian eta berdintasunean oinaritutako elkarbizitza eta emakumeen eta
gizonen arteko harreman ereduak errealitate bihurtzeko xedez.
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Aparteko une batean bizi gara, non osasun-egoerak foku guz ak bereganatu
dituen eta gure bizimoduan eragin handia izan den. Egoera zaurgarrian dauden
pertsonak bereziki kaltetuak izan dira, horien artean indarkeria matxistaren bik mak.
Konﬁnamenduan emakumeek eutsi duten egoera modu bor tzagoan azaleratuko da
gero, zantzu guz en arabera. Alde bate k, zerbitzu askok funtzionamendua aldatu
dute, beste batzuk gelditu egin dira eta beste batzuek baliabideak desbideratu dituzte,
zuzenean edo zeharka. Beste k, eta aurreko krisietan gertatu zen bezala, jendarteestres handiagoak eta jendarte-gehiengoen bizitzaren prekarietate orokorrak
erasotzaileen indarkeria areagotzea ekarriko du, eta emakumeek autonomia gutxiago
izango dute erabakiak hartzeko.
Konﬁnamenduak, alde bate k, zerbitzuen prestazioan alterazio bat eragin du,
eta, beste k, ondorio psikologikoak eta bestelakoak eragin ditzake emakume eta
haurrengan, haien prozesuak eten egin bai ra, eta, aldi berean, etxean indarkeriamota eta -adierazpen desberdinak jasan bai tuzte. Orain, lehentasunezkoa da jakitea,
indarkeria matxistari dagokionez, nola eragiten dien krisi honek emakumeei, haien
seme-alabei, eta sexu-genero sistemaren aurreko disidenteei, zer modu berri sortu
diren, zer eredu aldatu diren, zer adierazpen areagotu diren...
Litekeena da indarkeria matxistak beste bazterkeria- edo indarkeria-elementu
batzuekin elkarreragiten duen kasu konplexuagoei erantzuteko beharra areagotzea.
Izan ere, bikotekideek, bikotekide ohiek edo beste gizon batzuek emakumeengan
zuzenean eragindako indarkeriaz gain, krisi honetan beste indarkeria-mota batzuk
areagotu dira, hala nola ekonomikoa. Erakunde gisa, gure betebeharra da emkume eta
seme-alaba guz ek beren egoerarako arreta egokiena jasotzen dutela bermatzea.
Krisia ezin da aitzakia izan aurrekontuak izozteko edo murrizteko. Indarkeria
matxistaren pandemiak lehentasuna izaten jarraitu behar du, eta, beraz, prebentzioa
lantzen jarraitzeko, arreta egungo egoerara egokitzeko eta erraparazioa alde batera ez
uzteko beharrezkoak diren baliabide guz ak konprome tu behar ditugu. Arazoaren
sustraian eragina izango duten ekimen integralak abiaraziz bakarrik lortu ahalko da
arazoa desagerrarazten aurrera egitea.
Eta, be bezala, mugimendu eta aditu feministen esku k egin behar dugu.
Krisiarn lehen une k ahotsa altxatu duten horiek, konﬁanemduan ga bu hartuta
IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA

39

arrisku-egoeran zeuden emakumeei eta euren seme-alabei arreta emateko eskatu
dute, ete behin deskonﬁnamendua iritsitakoan emakumeengan izango zituen ondorio
bereiziak begien bista k ez galtzeko.
Gogoan dugu, halber, aurten Euskal Herrian hil dituzten 4 emakumeak, denak
konﬁnamenduaren hilabeteetan. Lanean jarraitu behar dugu, denok, horrlakorik
berriro gerta ez dadin. Errealitate sozial larria da, denoi interpelatzen gaituena, ezin
dugu eta ez dugu beste alde batera begiratu behar. Erakundeok erantzukizun berezia
dugu horretan.
Horrega k, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan, sendo
adierazi nahi dugu Euskal Herria feminista, justu eta ekitatezko baten aldeko
aldarrikapena, bide horren eraikuntzan honako konpromiso hauek gure gain hartuz:
PROPOSAMENA:
1.- Azko ko Udal honek konpromisoa hartzen du COVIDaren krisiak indarkeria
matxistetan izan ditzakeen eraginak aztertzeko, aldundiarekin eta mugimendu
feminista eta emakume-elkarteekin koordinatuta, eta horiei aurre egiteko
beharrezkoak diren ekintzak inden ﬁkatzeko.
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2.- Azkoi ko Udal honek konpromisoa hartzen du aurreko puntuan
iden ﬁkatutako beharrei behar bezala erantzuteko beharrezkoak diren
programak/neurriak/zerbitzuak martxan jartzeko edo indartzeko.
3.- Horretarako, Azkoi ko Udal honek ez du murrizketarik egingo 2021eko
aurrekontuetan eta beharrezkoak diren par dak handituko ditu.
4.- Azkoi ko Udal honek Foru Aldundiari eta Emakunderi eskatzen die
emakume e a gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu-par dak
handitzeko, berdintasun-zuzendaritzak eta epaitegi espezializatuak modu iraunkorrean
sendotzeko eta indarreko legeria berraztertzeko konpormisao hartzeko, nagusiki
COVID19ko krisiak eragina berezia izan duen esparruetan.
5.- Azkoi ko Udal honek herritarrentzako, eta bereziki emakumeentzako,
dauden baliabideen gaineko informazioa eskuratzeko bideak erraztuko ditu eta
dagokion lurralde mailan, indarkeria matxistaren kontrako zerbitzu-sarearen
funtzionamendu egokia, elkarlana eta koordinazioa indartuko du (osasun krisiari
egokituta), be ere, kontuarn hartuz adin txikikoak eta bik men seme-alabak.
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6.- Azkoi ko Udal honek pandemiaren garaian sortu ziren tokiko zaintza-sareak
babestuko ditu, bai eta, oro har, herri-kolek boen lana ere, indarkeria matxisten
inguruko prebentzio eta sentsibilizazioko ekintza komunitarioak indartzeko eta
bultzatzeko, egungo egoerara egokituta.
7.- azkoi ko Udal honek, neskei, gazteei eta emakumen helduei zuzendutako
(eta egungo egoerari egokitutako) jabekuntza jarduerak jarraituko ditu, besteak beste
ondorengo gaiak jorratu ahal izateko modu iraunkorrean: autodefentsa feminista,
bikote harremanak eta harreman sexu-afek boak, amodio erroman koak, sexualitate
libreak, etab.
8.- Azkoi ko Udal honek, nerabeei eta gazteei zuzendutako eta egungo egoerari
egokitutako sentsibilizazio eta formazio jarduera iraunkorrak abiatuko ditu emakumen
eta gizonen arteko harreman parekideak sustatzeko xedez, zehazki: hezkuntza sexuafek boa lantzeko, indarkeria matxisten askotariko adierazpenak desnaturalizatzeko,
baiezko onespena lantzeko, maskulinitate erekuak lantzeko, etab.
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9.- Azkoi ko Udal honek, indarkeria matxista jasan duten emakumeen
erreparazio eskubdea lantzeko egungo egoerari egokitutako jarduera iraunkorrak
martxan jarriko ditu besteren artean, omenaldiak, zineforumak, bisibilizazio ekimenak
(kaleen izenak edo jardunaldiak, kasu), kalte-ordainketak, akonpainamendu soziala,
etab. Jasoz.
10.- Erakunde honeta k, hau da, Azkoi k, borroka feministaren alde hartu
dugun konpromisoa berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko gizarte demokra ko bat
eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean.
11.- Bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako deitutako
mobilizazioekin, eta jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte har
dezan.”

Ondoren Mari Jose Arregi andreak hartu du hitza, Eudelek aurkeztutakoarekin
bat egiten dutela adierazi du, eta puntuak irakurri ditu.
Hau da EAJ-PNV eta PSE-EE taldeek aurkeztu duten adierazpen ins tuzionala:
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“AZAROAK 25, EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Covid-19ren pandemiak gure bizitza eta komunitateak kolokan jarri ditu, pertsona
guz en osasunari, segurtasunari, ongizateari eta komunitate-bizitzari erronka handia jarriz.
Mundua ulertzeko eta bertan egoteko dugun modua aldatzen ari da. Konﬁnamenduak,
mugimendu-murrizketek eta harreman-mugek agerian utzi dituzte, beren gordintasun osoz,
indarkeria matxista mota desberdinei aurre egiten ari diren emakumeen egoera oso ahulak.
Krisi-testuinguru guz ak, pandemia honekin gertatzen den bezala, indarkeria matxista
ugaltzeko, biderkatzeko eta ugaritzeko haztegi bat dira. Indarkeria hori botere-harreman
desorekatuen eta emakumeen aurkako diskriminazioaren adierazpen bat da, eta pairatzen ari
garen krisi sanitario, sozial eta ekonomikoaren ondorioz larriagotu egiten dira.
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Pandemiak sortutako egoeran, arreta jarri behar dugu beren etxeetan, lanetan eta biziespazioetan bizirik irauteaga k indarkeriari aurre egiten ari diren emakume eta neskengan.
Gizartearen aitorpen eta elkartasun osoa merezi dute. Testuinguru horretan, isolamendua,
babesgabetasuna eta ikusezintasuna saihesteko baldintza egokiak sortzeko lanean jarraitu
behar dugu. Horrega k, aurten Euskal Herrian hildako lau emakumeak gogoratu nahi ditugu
bereziki gaur, bi EAEn eta beste bi Iparraldean. Errealitate mingarri horrek gizarte gisa
interpelatu egiten gaitu, lanean jarraitzeko eta mobilizatzeko konpromisoa hartzeko, horrela
gerta ez dadin.
Hala ere, horrekin EZ DA NAHIKOA. Konpromiso poli ko argia behar dugu, gizarteak
erakundeei eskatzen bai e emakumeen aurkako indarkeria matxista lehentasun poli ko bihur
dezatela. Inoiz ez bezala zerbitzu publikoen eta erakundeen laguntza eta baliabide guz ak
izateko, emakumeei beren askapen-, berreskuratze-, halduntze- eta autonomia-prozesuetan
laguntzeko garaia da. Ezinbestekoa da emakumeek duintasunez eta segurtasunez bizitzea
merezi duen bizitzarako oinarrizko eskubidea berreskura dezaten. Behar-beharrezko baldintza
da, gainera, gure herriak eta hiriak bizikidetza seguru, solidario eta berdinzalerako gune gisa
indartu daitezen.
Herritarrengandik hurbil gaudenez, euskal udalok ahotsa jarri nahi diogu gure
udalerriek emakumeekiko eta indarkeria matxistaren beste bik ma batzuekiko duten
elkartasunari. Gure erantzukizuna gure gain hartzen dugu, erakunde, kolek bo feminista eta
emakumeen kolek bo, aditu eta gizarteko eragile guz ekin lankidetzan eta koordinatuta.
Horrega k guz aga k, Azkoi ko Udalak konprimiso hau hartzen du:


Indarkeria matxistaren bik ma diren emakumeen eskubideak arreta-prozesu osoaren
erdigunean jartzea, haien beharrak eta eskaerak entzun eta aintzat hartuta,
babeserako, arretarako, erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko bermerako eskubidea
bermatuko duten poli ka berriak diseinatzeko.
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Behakea hobetzea, indarkeria-egoeretan dauden emakumeen forma eta proﬁl berriak
hautemateko eta horien aurrean azkar jarduteko.



Indarkeria matxistaren edozein formari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta
eta laguntza-zerbitzuak mantentzea, hobetzea eta egokitzea, ikuspegi
konpontzailearekin, erakunde bakoitzaren eskumenen esparruan.



Emakumeen ahalduntzeari eta Gazteen artean indarkeriaren prebentzioari laguntzeko
programak bultzatzea, etorkizuneko indarkeria-egoerak eragozteko funtsezko tresnak
diren alde k.



Tokiko bizitzan berdintasun-programak zaintzea eta egonkortzea, emakume-kolek bo
batzuen egoera ahulak areagotzeko desberdintasunak areagotzearen aruka
borrokatzeko.



COVID19ren krisiak emakumeen pobretzean eta kalteberatasunean duen eragina
aztertzea, laguntza-jarduera espeziﬁkoak diseinatu ahal izateko.



Genero-ikuspegia txertatzea enplegu-galerak, diru-sarrerak eta krisiaren beste eragin
nega bo batzuk arintzeko neurrietan, zeinak eragin handiagoa izan duten
emakumeengan, eta oztopo diren indarkeria matxistako egoereta k ateratzeko.



Erakundeen, udalen, foru-aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza eta
koordinazioa eskatzea, baliabideak bermatzeko eta beharrezko ekimen guz ak abian
jartzeko, beren eskumenen esparruan.

Halaber, gure bizilagunei dei egiten diegu mugimendu feministak Emakumeen aurkako
Indarkeria Ezabatzeko eguna dela-eta deitutako mobilizazioei atxikitzeko.”

Jose Joakin Etxaniz jaunak, honelako bilkuretan, urteetan jardun duela esan du
Emakumeen aurkako indarkeria salatzen. Ez dute sinesmenik adierazpenekin, baina
herrian ekintza konkretuak egiteko beraiekin kontatu dezaketela esan du.
Janire Igoa andreak Eudeleko mozioa babestuko dutela esan du.
Iraitz Otaño jaunak beraien mozioan neurri zehatzak daudela esan du.
Berdintasun zinegotziaren parte k lanketa bat egiteko konpromezua hartu zela
esan du, eta ondoren ezezkoa jaso zutela.
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Marijose Arregi andreak dio, Eudelen denen artean adostutako zerbait baldin
badago, beraien irizpidea horrekin jarraitzea dela.
Jose Joakin Etxaniz jaunak, aurrekontuetarako ideia batzuk badaudela adierazi
du, hori aurrekontuetako eztabaidan atera beharko litzatekeela deritzo.
Amaitzeko Iraitz Otaño jaunari galdetzen dio ea Eudelen parte diren.
Janire Igoa andreak dio aho batez onartu dela Eudelen.
Iraitz Otaño jaunak dio Eudeleko parte dela beraien koalizioa, baina Eudelen
minimoetako akordioak lortzen direla, eta beraien testua anbiziosoagoa dela.

EH Bilduk aurkeztutako Adierazpen Ins tuzionalaren bozketaren emaitza
honakoa da:
Aldeko botoak: Iraitz Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza,
Mikel Zengo ta Alberdi, Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain
Zubizarreta, Itziar Joaris Olariaga eta Angel Mª Etxeberria Ibarguren.
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Kontrako botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga Larrañaga,
Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez, Mertxe
Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris eta Janire Igoa
Merino.
Abstentzioa: Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz, Udalbatza Osoak EH Bilduk aurkeztutako Azaroak 25, emakumeen
kontrako indarkeria ezabatzeko Nazioarteko Egunari buruzko Adierazpen
Ins tuzioanala ez da onartu.

EAJ/PNV eta PSE/EEK aurkeztutako Adierazpen Ins tuzionalaren bozketaren emaitza
honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris eta
Janire Igoa Merino.
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Kontrako botoak: Itziar Joaris Olariaga.
Abstentzioak: Iraitz Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza,
Mikel Zengo ta Alberdi, Ane Miren Peña Larrañaga, Laida
Beristain Zubizarreta, Angel Mª Etxeberria Ibarguren eta Jose
Joakin Etxaniz Peña.

Beraz, Udalbatza Osoak EAJ/PNV eta PSE/EEk aurkeztutako Azaroak 25,
emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko Nazioarteko Egunari buruzko Adierazpen
Ins tuzioanala onartzea gehiengoz erabaki du.

9.- EUSKARAREN
INSTITUZIONALA.

NAZIOARTEKO

EGUNARI

BURUZKO

ADIERAZPEN

Marijose Arregi andreak irakurri du honako adierazpena:
“2020KO EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNERAKO ADIERAZPENA
Euskara, aurrerabide
Gizartea euskaraz biziberritzea helburu
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Inoiz inork pentsatuko ez zukeen eran jo gaitu gaitzak. Beste horrenbeste, gaitzaren
ondorioek. Mundu osoa, gizarte guz ak, egitura guz ak, pertsona guz ok jarri gaitu
geure benetako neurriaren aurrean, buruz buru. Kupidarik gabe utzi du agerian ahaztu
nahi genukeen zerbait: zaurgarriak gara; zaurituta gaude.
Erantzukizunaren bide k heldu diogu erronkari, denon indarrak batuz. Bai baitakigu ez
dagoela beste irtenbiderik. Euskararen hiztun elkarteak ere sufritu du pandemiaren
eragina, bereziki erabilera mailan. Zentzu horretan, erakunde publikoen konpromisoa
sendoa eta egindako lana handia izanaga k ere, ezin izan diogu nahi bezala erantzun.
Euskaldunok, baina, ezin dugu ahaztu badela funtsezko ekarpen bat, gizarte-ahalegin
itzel eta miresgarri horren osagai ezinbestekoa eta geure esku soilik dagoena: euskaraz
egin behar diogu aurre mundu mailako krisiari; euskaraz egin behar dugu ilunpe k
argira eramango gaituen bidea; euskaraz sendatuko gara, euskaraz sendatuko dugu
geure gizartea; euskaraz besarkatuko ditugu mundu osoko gizakiak. Bat garelako.
Euskaraz bat mundu osoarekin.
Horixe da euskaldunok –neurri batean edo bestean euskaraz bizi garen munduko
herritarrok, alegia– euskara gero eta gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan erabiliz giza
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garapenari egiten diogun ekarria. Gizarte kudeaketa aurreratuari gaineratzen diogun
balio erantsia.
Banaka heltzen diogu, jakina, euskaraz gero eta gehiago bizitzeko konpromisoari.
Nahitaezko zutabea baita norberaren eginahal hori edozein aurrerabidetan, oso
bereziki gizarte prozesu konplexuetan, eta horixe da euskara biziberritzea helburu
duena ere: gizarte prozesu konplexu bat, ertz eta osagai ugari duena.
Ongi asko dakigu hori mundu osoko euskaldunok.
Badakigu, besteak beste, euskaldunok euskararen hiztun elkartea osatzen dugula, eta
Euskaraldiannorberaren erabakimene k abiatzen dela euskara gehiago, gehiagorekin
eta gehiagotan erabiltzerakoan inguruan hainbatetan sortzen zaizkigun oztopoak
gainditzeko bulkada.
Baina badakigu, era berean, ezinbestekoa dugula elkarrengana biltzen gaituen bulkada
ere. Norabide biko bektorea baita euskara eta euskaldunok lotzen gaituena: euskarak
herri egiten gaitu; euskal hiztunon komunitateak egiten du euskara orainaren eta
etorkizunaren hizkuntza.
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Bide horreta k heldu zaizkio be euskarari aurrerapauso behinenak: norberaren eta
gizartearen konpromisoak sendo uztartze k; unean uneko beharrizanei euskaraz
erantzuteko erabaki sendo k; etorkizunerako bidea euskaraz zolatzeko euskal
ins tuzioek, gizarteak eta gutariko bakoitzak egindako k.
Euskaraldiak eskaintzen digu aurten berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko
abagunea, krisia aukera bihurtzeko lanabesa. Ingurumari aldrebesean dator, ezbairik
gabe, aurtengoa, eta horrek areagotu egingo du guz on eta bakoitzaren
konpromisoaren balioa, administrazio eta erakunde publikoena barne.
Aurtengoan, balio berezi batez apainduko da ahoa bizi, belarria prest eta bihotza
kartsu dugun guz on ekimena. Aurtengoan, inoiz baino erabakigarriagoa izango da
euskararekiko gertutasunezko keinu prak ko oro, euskal hiztunongandik zein
euskararen zabalkundean erdareta k lagundu nahi dutenengandik datorrela ere.
Esanahi berezi batez jantziko da aurten, ezinbestez, euskara gehiago, gehiagorekin eta
gehiagotan erabiltzeko ahalegina: egokitu zaigun ataka larri k ateratzeko erabakiari,
euskaraz ateratzearen ezinbestekotasuna erantsiko diogu euskal hiztun nahiz
euskararen lagun orok.
Izan ere, bagenekien euskaraz zetorrela geroa, euskaraz ere mintzo dela etorkizuna,
eta aurten beste zerbait ikasi dugu: egoera zaileta k ateratzeko eginahalean lagungarri
dugu euskara, bidelagun ezinbestekoa. Krisialdi k sendoago ateratzea helburu dugun
honetan, erabil dezagun euskara ere aurrera egiteko lanabes gisa.
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Euskaraz biziberritu behar dugulako geure gizartea.
Euskararen ahotsa zor diogulako munduari.
Euskaraz garelako munduko herritar.
Euskara aurrerabidea delako.”
Jose Joakin Etxaniz jaunak aurreko puntuan erantzun dutela esan du, ez direla
adierazpenen aldekoak; dena den, Kontzejupen emango dute euren iritzia.
Adierazpen ins tuzioanalaren bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoi a
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Janire
Igoa Merino, Iraitz Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel
Zengo ta Alberdi, Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain
Zubizarreta, Itziar Joaris Olariaga eta Angel Mª Etxeberria
Ibarguren.
Abstentzioak: Joakin Etxaniz Peña.

Beraz, Udalbatza Osoak Euskararen Nazioarteko Egunari buruzko Adierazpen
Ins tuzioanala onartzea gehiengoz erabaki du.
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10.- BEHIN BETIKO ONESPENEN BERRI EMATEA.
Alkate jaunak honako behin be ko onespenen berri eman du:
“2020ko irailaren 30ean Udalbatzak onartutakoak eta alegaziorik egon ez
denez behin be koz onartuak:


2021 ekitaldirako Udaleko Ordenantza Fiskalen aldaketa.



Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoi ko Udaleko 5 zenbakidun
espedientea.



Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Zubiaurre-Elkargune Ins tutuko 1
zenbakidun espedientea.”

11.- AURREKONTUARI BURUZKO INFORMAZIOA.
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Ondoren, aurrekontuari buruzko informazioa era honetan eman da:

Oraingo ekitaldia/Ej.
corriente
GASTUAK

Oraingo ekitaldia/Ej.
Corriente
SARRERAK

Behin bet. aurr.
Pres. def.

Baimendua
Autorizado

Erabilia
Dispuesto

Onart. oblig.
Contraído

Ordainketa
Pagado

15.110.000,00

13.082.355,71

11.793.553,68

10.716.007,27

10.671.190,86

Behin bet. aurr.
Pres. Def.

Onar. esk. Garb
Dchos. Recs..

Bildut-garbia
Recaudado

Kobr. Dagoena
Pte. cobro

Itzulketak
Devoluciones

15.110.000,00

10.858.063,73

10.264.417,85

593.645,88

72.831,22

12.- GALDE ERREGUAK.
Ez da galde-erregurik aurkeztu.
Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera eman dio,
arratsaldeko zortziak eta lau minutu direnean eta nik, Idazkariak, akta hau jaso dut,
Agirien Liburura transkribatuko delarik.
ALKATEA

IDAZKARIAK

*Akta honen osagarria izango da, berarekin batera elektronikoki sinatzen den
audioa.
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