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Andoaingo Udala

OHIKo BTTKURA:

Lekua: Batzar Aretoa

Bildutakoak:
Alkatea

/

/
La

/

2020/10/29

Acta: Pleno Municipal
SEsTON ORDTNARTA: 29 / 1O/
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Lugar: Sal6n de Plenos

Asistentes:

Alcaldesa

Zinegotziak/Conceja les/as

Maider Lainez Lazcoz

:

2OZOlLOl29

19:OO

Andoni Alvarez Lete

EH-Bildu

19:30

ldazkaria:

Maria Uriarte Zuricaray

Jos6 Luis Verdasco 6uti6rrez

PSE-EE

Xontuhartz.ilea

Myriam Lizaso
Arruabarrena

Maria Jose lzagirre lturzaeta

EAJ-PNV

lnterpretaria
Jon Unanue Lopez

Elkarrekin Podemos

Ma Teresa Santana Rubio

dira bertaratu eta adierazi dute botoa dagokion udal taldeko bozeramaileengan eskuordetuz:
No asisten y han delegando elvoto en el/la portavoz delgrupo municipal correspondiente:
Ez

EH Bildu:

Estibalitz Mu.iika Tolaretxipi
Jon Zulueta Berastegi
Garazi Usandizaga Zubiria
Ju lian L6pez Aracama
Me Teresa Etxeberria Arteun
Xabier Fond6n Pajares

d
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PSE-EE

Ascensi6n Pa116n Peguero
Petra Romero Pozo
Oscar Mendo Gonz6lez
EAJ.PNV

Mikel Arregi Aranburu

6>

Ms Sagrdrio Ruiz Ferndndez
lmanol Goenaga Egibar
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Gai Zerrenda:

1.

2O20 /O9

/24an egindako barzarraren aktaren

Orden
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Dla:

1.- Lectffa y aprobaci6n, si procede, del borrador
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Andoaingo Udala

oHrko BILKURA: 2o2o / 70 I 29

sEsrON oRDTNARTA: 29 / Lo I

Xedapenak

2021. vte;:ako autota-ti zelbitzuaren hiriaifak otataez.

3. Ricardo Echeverda A.lnrna

jaunak

2020.05.28ko osoko billouaten erabakiarea
aurka jatritako bertaztertzeko errektutsoaten

2o2o

del acta de la sesi6n celebod^ el24/09/2020.

zirriborroa irakwri eta onarzea, bidezko ba&

2.

Acta: Pleno Municipal

Akta:Osoko Udalbatza

Parte Dispositiva
2.- Aprobaci6n tarifas urbanas de autotaxi pata el

ti.o

2O21.

3.- Resoluci6n recurso de reposici6n interpuesto
por D Ricardo Echeverria Altuna contra el
acuerdo plenario de fecha 28.05.2020.

ebazpena.

4. Alberto

Mattinez de Guereiu Villanueva
2020.05-28ko osoko bilkuraren
erabakiaen aurka iatritako berr^z tettzeko

jaunak

4.- Resoluci6n recurso de reposici6n interPuesto
por D Alberto Mattinez de Guereiu
Villanueva contta el acuerdo plenario de fecha

erekurtsoaren ebazpeoa.

5.

28.05.2020.

M Josefa Orbegozo Amenabar andreak
2020-05.28ko osoko bilkuraren etabakiaren
aurka jartitako bettaztertzeko erekuttsoareo

5.- Resoluci6n recwso de reposici6n intetPuesto
por Dia. M" Josefa Orbegozo Amenabar
contra el acuerdo plenario de fecha 28.05 2020.

ebazpena.

6. Jos€ MrSuel Arruti Nlugica

jaunak

2020.05.28ko osoko bilkuraren etabakiaren
aurka ia.rlitako berraztertzeko effekudsoalen

6.- Resoluci6n recurso de reposici6n interpuesto
por D Josd Miguel Artuti Mugrca cootta el
acuerdo plenario de fecha 28.05.2020

ebazpena,

. Mlr1^

Tercsa Echeveste Ezcurra aodrcak
2020.05.28ko osoko bilkurareo erabakiaren
aurka jartitako Wtrzztertz,eko elrekurtsoaleo

1

ebazpena'.

8

Nlilagros I-oinaz Rezola andreak 2020.05.28ko
osoko bilkuraren erabakiaren aurka iarritako
berraztertzeko errekurtsoaten ebazpena.

7.- Resoluci6o tecwso de reposici6n interpuesto

pot Dia.

Mada Teresa Echeveste Ezcuria
contra el acuetdo plenario de fecht 28 05.2O20.

8.

Resoluci6o recwso de reposici6n intelpuesto
por Dia. Milagros Loinaz Rezola contn el
acuerdo plenario de fecha 28.05.2020.

Parte de Conttol

Kontola
Alkatetzaren ebazpenen berd ematea, zehazki,
461/2020 zeobakidunetik 570/2020
zenbakidunen.

9.- Dar cuenta de las Resoluciooes de Alcaldia
compreodidas entre la n" 441/2020 y lt n"

10. Zinegotzi-Ahaiduoen ebazpenen berd ematea,

10.-Dar cuenta de las Resoluciones de ConcejalDelegado compreadid as erte la f 651 /2020 't
lar," 789 /2020.

9
rl,

zehazL,t, 651 / 202O zenbakidunetik
zenbakidunera.
1

1. Galderak,

7 89

eskaerak eta proposameoak

/ 2020

510 /2020.

I 1.-Ruegos, preguntas y PloPuestas.

Nahikoa quorum dagoenez eta lehendakaria eta idazkaria ere bertan daudenez, bilkura baliozki
eratzen da.

E

A lkate andreak hitza hartu du eta honakoa esan du:
..Kaixo, anatsalde on eta ongi etofiiak izan zailede 2020ko urriaren 9ko udalbatzarra honetara.
..Muy buenas lardes y bienvenidas y bienvenidos sois todos al pleno del 29 de octubre de 2020.
..lku;iko duzutenez gaur nahiko berezia da eta hemen bakanik gaude bozeramaileak eta ni neu. Egia

esanda aurreikusita geneukan horrela egitea azkeneko neurriak atera aurretik et4 nahiz eta gaur,
indarrean dauden neurriak baimenduko lituzkete guZiok hemen egotea, aureikusita geneukan honela
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Akta: Osoko Udalbatra
OHrKo BTLKURA:

2070/ 10/29

Acta: Pleno Municipal
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ORDTNARTA: 29 / LO /2O2O

egite4 erabaki dugu horrela mantentz€a eta bakanik egotea bozeramaileak, dena den, alderdi
bakoitzean bozkak eskuordetu egin dira bozeramaileetan eta alderdi horretatik 17 zinegotziak egongo
bagina bezala izango dira bozketak.
"Deciamos que habiamos ya decidido entre los portavoces que al pleno vinieran s6lo los portavoces y
yo misma como Alcaldes4 antes de que se pusieran en vigor las riltimas medidas del Gobiemo Vasco
y, aunque es verdad que hoy ya si que se podria con esas medidas que estuvi6ramos aqui las 17
personas, pues bueno, hemos considerado mantener la decisi6n que se habia tomado, pero si explicar
que cada uno de los partidos, las personas que no estin, han delegado su voto en cada uno de los
concejales correspondientes y en ese sentido estamos representados hoy aqui los l7 concejales a pesar
de no estar todos presentes."

Jarraian, behin-behineko idazkari andreak hartu du hitza eta honakoa esan du:
"Nire esku daude eskuordetzeak eta espedientean jasoko dira. F,giaztatznn dut guztiak gaudela bilkura
honetan."
Jarraian, udalbatzarraren gai zerrendan jasotako gaiekin hasiera eman zaio.
I

l.

20?n

/09 / 2Aat egindako bileraren akta irakurri eta orartzea, bidczko bada.

Z;negoaiei bidali zaien 2020/09/24 datako batzarraldiari dagokion akta irakutd ondoren, Alkateak
honen onarpena bozketara jari du eta Osoko Udalbazak, aho batez, ontzat eman du.

2. 202L uttetrko autotaxi zerbitzuaren hiri-tarifak on rtzea.
lzagirre andreak, Zerbitzuetako Zinegotzi Ahaldunalg hartu du hitza, honakoa esateko:

t

"Zerbitzuetako Batzordetik pasa da gaia hau, dakizuen bezzla eta bertan komentatu nuen bezal4
taxiaren batzordean onartz€n dira. bertan onartu zutena izan zen, a]uften prezio hauek mantentzea eta
hau da proposamena plenotik pasatzen dugun4 bai zerbitzuetako batzordetik pasa ondoren, prezioen
batzordera helarazteko gure akordioa."
Ikusiri( Udalbatza( 2007ko otsailaren l6an hamrtako seigarren erabakiaren bitartez, Andoaingo
Udalak Buruntzaldean auto-taxi ganaio-zerbitzuaren araubide bereziko zonaldea ez tzeko
lankidetza-hitzarmenera atxikitzea onartu zuel4 lankidetza-hitzarmena aurrez Astigarrag4 Hemani,
Urnieta eta Usurbilgo Udalek sinaturik baitzeukaten.
Ikusirih hitzarmen horren helburuak hauek direla: eskualderako ganaio-zerbitzu koordinatua
abiarazte4 eskualde barrua modalitate guZietako taxi-zerbitzuak bermatuz, eskualdean dagoen herri
bakoitzeko eskariaren eta eskaintzaren arteko desoreka positibo nahiz negatiboak murriztuz
eskualdeko baliabideen arrazoiz*o erabileraren bitafiez, eta batetik taxi zerbitzuaren kalitatea
hobetuko duen eta bestetik sektoreko profesionalen lan-baldintzak hobetuko dituen eraginkortasuna
bilatze.a.

Ikusirik, Lurralde Antolakelarako eta Sustapenerako Diputatuak 2007ko maiaizaret 29an
emandako Foru Aginduaren bitartez, turismo ibilgailuetan bidaiarien herri bamrko edo heniarteko
garraio publikoaren zerbitzua eskaintzeko Buruntzaldeko araubide bereziko eremuaren sorrera onarh.l
zuen. Aginduan esaten da Buruntzaldeko eremu bereziko udaleni guztietan (Andoain, Astigarraga,
Hemani, Lasarte-Oria" Umieta eta Usurbil) tarifa bera ezarriko dela zerbitzuaren arabera.
Ain t hamlrik, hiri-garraioaren eremuaren barruan, udalei dagokiela tarifak finkatzea prezioen
kontrolari buruzko legerian xedatutakoari janaiki, bidaiarien automobil bidezko hiri-barruko eta
hiriarteko ganaio publikoari buruzko ekainaren 29ko 212000 Legearen 3. artikuluko hirugarren
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paragrafoan xedatu bezala.

Aintza harhrrik, bidaiarien auto-taxi bidezko hiri-barruko garraioaren prezioak prezioen kontrolari

buruzko araudiari lotuta daudela, Autonomia Erkidegoaren eremuko "prezio baimenduen"
modalitatean hain ztzen ere. Autonomia Erkidego honetan ahalmen hori Euskadiko Prezioen
Batzordeari dagokio, otsailaren 2ko 3512010 Dekretuaren eta 20lOeko ekainaren l5eko Aginduaren
arabera.
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2020

Ain t

hamlrik, baimendutako prezioak eta jakinarazilako prezioak berrikusteko prozedura
Ekonomia eta Ogasun Sailburuak 20l0eko ekainaren l5ean emandako Aginduaren bitartez onartu
zela-

Ain

t harturik. Buruntzaldeako Ta{ien Batzordeak, 2020ko urriaren l6an izandako bileran

eta

aho batez, Gipuzkoako Taxi Elkarteak aurkeztutako proposamena onartu zuela. Proposamenaren
ondorioz tarifak bertan uaea erabaki zuen batzordeak, eskaerarekin balera aurkeztutako arerketa
ekonomikoan esandakoaren arabera.

Ikusirik hirigintza eta zerbit^) administrazio orokorreko teknikariak 2020ko urriaren

22ean

egindako aldeko txostena.

Ikusirik, Zerbitzuetako Batzorde Idzpenemalearen

20201

I

0l27ko irizpena.

Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara
jani du eta Osoko Udalbatzaralq aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNY EH Bildu eta
Elkanekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:
1.- 2021. urterako auto-taxi zerbilzraren hiri-tarifak onartzea. ondoren zehaden den bezala,
onartutako kopuruar Balio Erantsiaren zerga barne dagoelarik. Onartutako tarifak hauek dira 2020.
ekitaldiko berberak. alegia

BURUNTZALDEA

I

PROPUESTA TARIFA URBANA ANO 2O2T
2021. URTERAKO

HIRI BARRUKO TARIFA PROPOSAMENA

TARIFA I *

TARIFA 2

Kil6metro
reconido

Hora de espera

Itxaron ordua

Gutxiena

Egindako
kilometroa

5,3642

1,1404

21.8840

Tarifa Minima

Tarifa Minima
(3)
Gutxiena

++

Kil6metro

Hora de espera

recorrido

Egindako I Itxaron ordua
kilometroa

6,3938

1,8268

I

34,3927

La Tarifa Minima incluye 1,5 km de recorrido o cinco minutos de espera.

(*) Esta tarifa seni aplicable los dias laborables desde las 07:00 horas

6
o

a las 22:00 horas.
(++) Esia tarifa ser6 aplicable todos los dias desde las 22:00 horas hasta las 07:00 horas. Se aplicar6
igualmente esta tarifa desde las 07:00 horas a las 22:00 horas los domingos y dias festivos fijados en la
correspondiente normativa auton6mica y local, asi como los sibados y los dias 24 y 3l de diciembre.
2.- Tarifak onartuak izan ondoren, espediente administratiboa eta hartutako erabakiaren ziurtagiria.

udal idazkariak emandako4 Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Planifikazio Ztzendaritz.ara bidali
beharko da, hark Euskadiko Prezioen Batzordeari bidal diezaion.

3. Ricardo Echeveria Altuna iaunak ?-020-05.28ko osoko bilkutaren erabakiaten autka iattitako
beff aztertzeko etrekuttsoaren ebazpena.
Verdasco jaunak Hirigintz4 Obra. Ingurumen eta Landaguneko Zinegotzi Ahaldunak hartu du hitza,
honakoa esateko: "Arratsalde on, buenas tardes. El acuerdo plenario del 28 de mayo al que hace
referencia es la aprobaci6n del Inventario de Caminos Pfblicos, con respecto al recurso que se presenta,
solicita la retirada del Inventario de los caminos ntimeros 54 y 55. La propuesta que se trae a aprobar al

E

q

pleno es en base al informe t6cnico, desestimar el recurso, dado que la descripci6n de Ia finca Aramenea
se descuentan los caminos que la atraviesan, que aparecen como prlblicos en el plano del Inslituto
Geogrilfico Nacional y ademris el camino 54 es el Iimite del poligono catastral y que estos limites segfn
la instrucci6n para su realizaci6n no pueden ser m6s que caminos priblicos."

4
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Andoaingo Udala
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Ikusirik Udalbatzak, 2020ko maiatzaren 28an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, Andoaingo
bide publikoen sarea jaso n duen inbentario4 Conchi Uriarte Seminario andreak 2018ko abenduan
idatzi4 behin betiko onartzeko erabakia hartu zuela, jendaurreko erakustaldian egindako alegazioak eta
proposatutako aldaketak onartzearen ondoriozko aldaketekin.
lkuslrik 2020/07121ean Echeverria Altuna Ricardo jaunak berraaertzeko enekurtsoa aurkeztu zuel4
Andoaingo bide publikoen sarean 54. eta 55. bideak ez sartzeko eskatuz.
Kontuan hartuz Aramanea finkaren deskibapenak hura zeharkatzen duten bideak deskontatzen
dituela, bide horiek publiko gisa agertzen direla IGNren planoan, eta, gainer4 54 Bidea Katastro
Poligonoaren muga del4 eta muga horiek, egiteko jarraibidearen araber4 publikoak baino ezin direla

izun.
Kontuan hartuz Administrazio-espedientean dauden txostenak eta gainerako agiriak aZertu dira.
Ikusirik, Hirigintza, Obr4 Ingurumen eta Landaguneko Batzorde Informatzailearcn 2020110122
datako irizpena.
Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez detez, Alkate andreak proposamena bozketara
jani du eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV EH Bildu eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

L Ezestea Echeverria Altuna Ricardo jaunak osoko bilkuraren 2020ko maiatzaren 28ko
erabakiaren aurka aurkeztutako errekurtso4 izan ere, Aramanea finkaren deskribapenak hura
zehatkalzen duten bideak deskontatzen baititu, bide horiek publiko gisa agertzen baitira lGNren
planoan, et4 gainera. 54 Bidea Katastro Poligonoaren muga delako, eta muga horiek, egiteko

jarraibidearen araber4 publikoak baino ezin direla izan.
2. JakJnataztea ebazpen hau errekurtso egileari, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan
errekurritzeko aukera dagoela adieraZea

4. Alberto Mattinez de Guereiu Villanueva iaunak 2020.05.28ko osoko bilkuraten etabakiaren
autka jatritako berraztertzeko effekuttsoaren ebazpena.
Verdasco jaunak,

Hirigintz4 Obr4 Ingurumen eta Landaguneko Zinegotzi Ahaldunak hartu du hitz4
hhonakoa esateko: "En este recurso, solicitan la eliminaci6n del Inventario de Caminos Priblicos el tramo
del camino nrimero 64, comprendido entre el limite de la parcela catastral 14016 y su final hasta juntarse
con el camino 1 12"La propuesta que se trae a consideraci6n del Pleno es desestimar el recuno en tanlo que este tramo
aparece en el plano de propiedad, el camino es limite de polfgonos calastrales y que estos limites segtn la
instrucci6n para su realizaci6n no pueden ser miis que piblicos
.g
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y que en los

planos del lnstituto

Geogriifico Nacional, tambidn se considera como camino ptblico."
Ikusirik Udalbatzak, 2020ko maiatzaren 28an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, Andoaingo
bide publikoen sarea jasotz€n duen inbentario4 Conchi Uriarte Seminario andreak 20l8ko abenduan
idatzia, behin betiko onartzeko erabakia hartu zuela, jendaurreko erakuslaldian egindako alegazioak eta
proposatutako aldaketak onartzearen ondoriozko aldaketekin.
kusirik 2020/07/09Nr, Zurutva Otabide Koruko andreak eta Martinez de Guerefru Mllanueva
Alberto jaunak benaZertzeko errekurtsoa aurkezhl zutel4 Andoaingo bide publikoen sarea jasotzen
duen inbentariotik l4-016 katastro-partzelaren mugaren eta haren amaieraren arteko 64. bidearen zatia
kentzeko eskatuz, 112 bidearekin elkartzen den punturaino arte.
Konluan hartuta tarte hori jabetza-planoan agertzen delq bidea katastro-poligonoen muga dela eta
muga horiek, egiteko jaraibidearen arabera, publikoak baino ezin direla izan, eta IGNn ere publikotzat
jotzen direla.
Kontuan hartuz Administrazio-espedienteari dauden txostenak eta gainerako agiriak aztertu dira.
Ikusirik, Hirigin , Obr4 lngurumen eta Landaguneko Batzorde Informatzailearen 20?0ll0l2?
datako irizpena.
Gaia eztabaidara

jari

da eta parte-hartzerik \zan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara
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jarri du ela Osoko Udalbatzarrak, aho batea Alkate

andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV EH Bildu eta
Elkanekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:
I
Ezestea Zuutuza Otabide Koruko andreak eta Martinez de Guereiu Mllanueva Alberto jaunak
osoko bilkurak 2020ko maiatzaren 28an hartutako erabakiaren aurka jarritako errekurtsoai iz.an ere, lrte
hori jabetza-planoan agertzen baila bidea katastro-poligonoen muga baita, eta muga horiek, egiteko
instrukzioaren araber4 publikoak baino ezin baitira izan, eta IGNn ere publikotzat jotzen baita.

.

2.

Jakinuaztea ebazpen hau errekurtso egileari, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan

errekurritzeko aukera dagoela adieraZea.

5.

M'

Josefa Orbegozo Amenabar al.dtea'k 21$.05.28ko osoko bilkuraten erabakiaren autka
iaffitako bermztettzeko ettekurtsoaten ebazpena.

Verdasco jaunak, Hirigintz4 Obr4 lngurumen eta Landaguneko Zinegotzi Ahaldunak hartu du hitz4
honakoa esateko: "En este recuso se solicita por un lado la retirada del Inventario del camino n0mero

y Zofio^egi y el camino nrimero 95 en su tramo
comprendido entre el camino 5l y 96.
"Con respecto al camino 5l se estima en este caso el recurso presentado, ya que se constata que es un
camino abierto por los vecinos, con permiso municipal y costeado por los propios vecinos, adem6s, en
este caso se propone incluir como camino priblico e[ situado un poco m6s al norte del actual camino,
dado que es el original y que, desaparecido acfualmente, transcurre a travds de un manzanal.
"Con respecto al otro camino, concretamente el ntmero 95, se propone desestimar el recurso. dado
que este camino es citado en la descripci6n de la finca registral ntmero l36l y ha sido reconocido como
priblico por habitantes de la zona."
Ikusirik Udalbatzak, 202Dko maiatzaren 28an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, Andoaingo
bide publikoen sarea jasotzen duen inbentario4 Conchi Uriarte Seminario andreak 20l8ko abenduan
idatzia- behin betiko onartzeko erabakia hartu zuel4 jendaumeko erakustaldian egindako alegazioak eta
proposatutako aldaketak onartzearen ondoriozko aldaketekin.
Ikusirik 2020/07/0lean Orbegozo Amenabar M Josefa andreak benaztertzeko errekurtsoa aurkeau
zue)4 eta bertan honako hau eskatzen zuela: "(...) ebazpena eman duten arduradunek (...) beniz aztertu
eta aldatu dezatela'' - Horretarako, 51. bidearen (Gure Legorpea eta Zoftodegi arteko zatia) eta 95.aren
(51. eta 96. bideen arteko zatia) inguruan egoki iritzitako argudioak azaldu ditu erabaki hori funlsatzeko.
Kontuan hartuz txosten teknikoaren araber4 nahasmena egon dela 51. bidea ezzrtzea\ eta bi bide
desberdin direla. Hasiera batean, "a la Ferreria de Leizzur" izeneko bidea gaur egun hormigoituta
dagoen bidea baino pixka bat gehiago zen iparraldean, proiektuaren idazleak emandako txostenean ikus
51, comprendido entre el caserio Gure Legorpea

daitekeen bezala.

Kontuan hartuz 95. bidea 1.361 enegistro-finkaren deskribapenean aipatzen da eta zonako
biaanleek publikotzat jo dute.
Kontuan hartuz Administrazio-espedientean dauden txostenak eta gainerako agiriak aaertu dira.

Ikusirik Hirigintz4 Obr4 Ingurumen

e1a Landaguneko Batzorde Informatzailearen 2020110122

datako irizpena.
Gaia eaabaidara

jarri da eta parte-hartzedk izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara
eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNY EH Bildu eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:
1. Orbegozo Amenabar M Josefa andreak Osoko Bilkuraren 2020ko maiatzaren 28ko erabakiaren
aurka aurkeztutako errekurtsoa baiesleal izan ere, gehienbat auzotanek ireki zutelako bide4 udalaren
bairrenarekin eta haiek ordainduta, et4 beruz partikulara d4 eta, ondorioz, 51 . bideko inbentariotik
(Gure Legorpea eta Zofiodegi arteko zalia) kentzea.
2. Publiko gisa sartze4 egun Gure Legorpearen eta Zoffozegiren arteko tartearen iparralderago
dagoen eta saganondo batetik igarotzen den bidea, desagertut4 hori baitajatorrizko bidea dagokiona.

jani du
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3.

Ezestea Orbegozo Amenabar M Josefa andreak 95. bidearen (51. eta 96. bideen arteko zatia)
gainean Osoko Bilkurak 2020ko maiatzaren 28an hartutako eratrakiaren aurka aurkeztutako enekurtso4
bide hori 1.361 erregistro-finkaren deskribapenean aipatzen delako eta inguruko biztanleek publikotzat
jo dutelako.

4.

lakinaruztea ebazpen hau errekurlso egileari, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan

errekurritzeko aukera dagoela adieraZea.
6. Jos6 Miguel Artuti

Mugica i*tna,k

20?-O.05.28ko osoko

bilkuaren erabakiaren autka iatritako

beltaztertzeko errekurtsoaten ebazpena.
Verdasco jaunak" Hirigintz4 Obr4 Ingurumen eta Landaguneko Zinegotzi Ahaldunak hartu du hit.a,
honakoa esateko: "Este recurso concretamente hace referencia tambidn a uno de los caminos que
acabamos de tratar en el punto anterior, es el camino 51, tramo comprendido entre Gure Legorpea y
Zonoztegi. La propuesta es id6ntica al punto anterior. es estimar el recurso presentado dado que se
constata que es un camino abierto por los vecinos, con permiso municipal y costeado por los propios
vecinos."
Ikusirik Udalba k, 2020ko maiatzaren 28an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, Andoaingo
bide publikoen sarea jasotzen duen inbentario4 Conchi Uriarte Seminario andreak 20l8ko abendual
idatziA behin betiko onartzeko erabakia hartu zuel4 jendaurreko erakustaldian egindako alegazioak eta
proposah:tako aldaketak onartzearen ondoriozko aldaketekin.
Ikusirik 2020l07/02an Arruti Mugica Jose Miguel jaunak berradertzeko errekurtsoa aurkeztu zuel4
ebazpenarekin ados ez zegoela adieraziz et4 horretarako, 51. bidearen inguruan (Gure Legorpea eta
Zonoaegi arteko tartea) egoki iritzitako argudioak azalduz.
Kontuan hartuz txosten teknikoaren araber4 nahasmena egon dela 51. bidea ez.zrtzpa\ eta bi bide
desberdin direla. Hasiera balean, "a la Ferreria de Leizaur" izeneko bidea gaur egun hormigoituta
dagoen bidea baino pixka bat gehiago zen iparraldean, proiektuaren idazleak emandako txoslenean ikus

daitekeen bezala.
Kontuan hartuz Administrazio-espedientean dauden txostenak eta gainerako agiriak azertu dira.

lkusirik, Hirigintza, Obr4 Ingurumen eta Landaguneko Batzorde Informatzallearen

2020110122

datako irizpena-

Gaia eztzbaidan jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara
eta Osoko Udalbatzarrak, aho barez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PN\4 EH Bildu eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

jani du

l.

Arruti Mugica Jose Miguel jaunak Osoko Bilkuraren 2020ko maiatz.aren 28ko erabakiaren

aurka aurkezutako enekurtsoa baiestea; izan ere, gehienbat auzolarrek ireki zutelako bide4 udalaren
baimenarekin eta haiek ordainduta" el1 beraz, partikularra dE eta, ondorioz, 51. bideko inbenlariotik
(Gure Legorpea eta Zorroztegi arteko zalia) kentzea.
2. Publiko gisa sartze4 egun Gure Legorpearen eta Zorro^egircn arteko tartearen iparralderago
dagoen eta saganondo batetik igarotzen den bide4 desageflut4 hori baitajatonizko bidea dagokiona.
3. JakinaraZea ebazpen hau errekurtso egileari, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan
enek-urritzeko aukera dagoela adieraZea
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7, Marfa Tetesa Echeveste Ezcutra andreak 20m.05,28ko osoko bilkutarea etabakiaren aurka
iatritako bertaztertzeko etrekurtsoaren ebazpena.
Verdasco jaunak, Hirigintz4 Obr4 Ingurumen eta Landaguneko Zinegotzi Ahaldunak hartu du hitza
honakoa esateko: "En este caso, por un lado se recoge Ia solicitud de nulidad del expediente tramitado a
partir del momento de la respuesta de las alegaciones y por otro lado, resolver las alegaciones que ha
presentado la solicitante, concretamenle sobre el camino 97, en su famo comprendido entre los caserios
Talaia y Azpillaga y el camino 51, en su tramo comprendido entre Gure Legorpeay Zonozlegi.

"Con respecto a la petici6n de nulidad, la propuesta es desestimarl4 dado que no da lugar
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indel'ensi6n a la solicitud, miixime cuando se va a efectuar respuesta a esas alegaciones en este propio
recur so de reposici6n.
"Con respecto a las alegaciones de los caminos, concretamente el camino 97, se propone
desestimarl4 dado que aparece en la descripci6n rcgistral del caserio Talaia como camino ptblico y asi
ha sido reconocido por otros vecinos.
"Con respecto al recurso sobre el camino 5l, se estima dado que se constata como se ha comentado
anteriormente, como un camino abierto por los vecinos, con permiso municipal y costeado los propios

vecinos."

Ikusirik Udafbatzah Z020ko maiatzarcn 28an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, Andoaingo
bide publikoen sarea jasotzen duen inbentarioE Conchi Uriarte Seminario andreak 20l8ko abenduan
ida?ia- behin betiko izaeraz onartzeko erabakia hartu zuela, jendaurreko erakustaldian egindako
alegivioak eta proposatutako aldaketak onartzearen ondoriozko aldaketekin.
Ikusirik 2020l08/06an Maria Teresa Echeveste Ezcuna andreak berraZertzeko errekurtsoa aurkeztu
zuela honako hau eskatzen: Osoko bilkuraren akordioaren erabateko deuseztasun4 aurkeztu zituen
eranzun gabeko alegazioak ebaaea eta ebazpena jakinaraZea.
Ikusirik, hain zuzen ere, ezagulzen ez diren arrazoiengatik, ez zirela behar beala eta epean
aurkeztutako alegazioak izapidetu eta ebatzi.
Kontuan haduta entzunaldirik ezak ez duela benetako defentsa-gabeziarik eragin, inbentarioan
sartzearen aurkako alegazioak egitera mugatzen bait4 baina ez du inolako ekarpen materialik egiten.
Kontuan hartut4 97 bidea dela et4 alegazio egilearen alabak berak erakutsi ziola bidea ikerketaren
ardura zuen teknikariari, eta esan ziola publikoa zel4 inguruko beste auzokide batzuek berretsita. Horren
gaiz. Talaia baserriaren deskibapenean bide publiko gisajasotzen da.
Kontuan hartuta, 51. bideari dagokionez, ordea, beste pertsona batzuen alegazioen ondoren eta
bidearen bilakaera a^ertut4 ulerhr dela nahasmeha egon dela 5 i. bidea ezartzean eta bi bide desberdin
direla. Hasiera batean, "a la ferreria de Leizaur" izeneko bidea gaur egun hormigoituta dagoen bidea
baino pixka bat gehiago zen iparraldean, proiektuaren idazleak emandako txostenean ikus daitekeen
bezal4 beraz.5l. bideari (Gure Legorpea et a Zonoztegi arteko zatia) buruzko errekurtsoa onartu behar
da.

Kontuan hartuz administrazio-espedientean dauden txostenak eta gainerako agiriak aaertu direla.
Ikusirik, Hirigintza. Obr4 Ingurumen eta Landaguneko Batzorde Informa ileaten 2020110122
datako irizpena"
Gaia eztabaidara
!

E

jarri da eta parte-harlzerik izan ez

denez, Alkate andreak proposzrmena bozketara

jarri du eta Osoko

Udalbatzamak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNY EH Bildu eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:
l.- Ezestea Maria Teresa Echeveste Ezcurra andreak osoko bilkuraren 2020ko maiatzaren 28ko
erabakiaren aurka aurkeztutako errekurtsoa. akordioaren ustezko deuseaasunari buruzkoa; izan ere, kasu
honetan ez delako benetako defentsa-gabeziarik sorfir, gaur egungo enekurtsogileak bidea inbentarioan
sarlzearen aukako alegazioak egitera mugatu baitzen, inolako ekarpen materialik egin gabe; alegazio
tranitea eman zelako nahiz eta inbentarioa onartzeko prozedurak horrelako tramiterik ez aurreikusi eta
interesatuak udal erabakiaren aurka bide administraliboan dagokion errekurtsoa tarteratzeko aukera izan
due lako.
2.- Ezrstea Maria Teresa Echeveste Ezcurra andreak osoko bilkuraren 2020ko maiatzaren 28ko
erabakiaren aurka aurkeztutako errekurtso4 97. bidea Talaia baserriaren deskibapenean bide publiko
gisa agertzen delako eta publiko gisa aitortu delako.
ll.- Baiestea Maria Teresa Echeveste Ezcurra andreak osoko bilkuraren 2020ko maiatzaren 28ko
erabakiaren aurka aurkeztutako erekurtsoa; izan ere, 51. bideu zati handienean, auzotarrek ireki zuten
bidca da udal baimenarekin eta haiek ordainduta; ela beraz, partikularra d4 eta ondorioz 5l . bidea
(Gure Legorpea etaZono7.egi arteko ntia) inbentariotik kentzea.

.1.- Jakinarazea ebazpen hau errekurtso egileari, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan
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errekurritzeko aukera dagoela adierazea.

8. Milagros l,oiaaz Rezola andteak 2020.05.28ko osoko bilkuraren etabakiaten aurka jaritako
bettaztettze ko errekurtsoaten ebazpeoa.
Verdasco jaunak,

Hirigintz4 Obr4 Ingurumen eta Landaguneko Zinegolzi Ahaldunak hartu du
hitza, honakoa esateko: "En este caso tenemos tambi6n, por un lado la solicitud de nulidad del
expediente famitado a partir de momento de respuesla de las alegaciones y por otro lado, resolver la
alegaci6n que presenta la solicitante a[ camino ntmero 28.
"Respecto a la petici6n de nulidad, indicar que se propone desestimarla dado que no da lugar a
indefensi6n, ya que en este momento se procede a dar respuesta a la alegaci6n en forma de recurso de
reposici6n. Con respecto a la alegaci6n referida al camino nrimero 28, se propone desestimarla por los
siguientes motivos:
"La existencia de este camino viene reflejada en las descripciones de las fincas registrales de las
parcelas con las que limita como camino carretil, camino priblico o camino vecinal. Tambidn se
considera como limite de poligono enlre el nfmero 3 y 4 y por tanto camino ptblico.
"Aparece tambidn recogido en el plano del Instituto Geogr6fico Nacional como camino San Miguel
a Intxusaran con el ntmero 9003. Decir tambidn que, en los planos del Instituto Geogr6fico Nacional
todos los caminos priblicos vienen reflejados por la codificaci6n nrimero 9 y, tambidn indicar, que en el
plano realizado en el afro 1980 por parte del perito Manuel Sarasua de los pertenecidos del caserio San
Miguel se nombra este camino como camino ptlblico."
Ikusirik Udalbatzah 2020ko maiatzarcn 28an egindako ohiko bilkuran, besteak beste, Andoaingo
bide publikoen sarea jasotzen duen inbenlario4 Conchi Uriarte Seminario andreak 20l8ko abenduan
idatzia, behin betiko iz eruz onartzeko erabakia hartu zuel4 jendauneko erakustaldian egindako
alegazioak eta proposatutako aldaketak onartzearen ondoriozko aldaketekin.
lkusirik 2020/08/07an Milagros Loinaz Rezola andreak berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu zuela
honako hau eskatzen: Osoko bilkuraren akordioaren erabateko deuseztasuna, aurkeztu zituen erantzun
gabeko alegazioak ebaaea eta ebazpena jakinarazea.

Ikusirik, hain a)zen ere, ezagutzen ez diren arrazoiengatik, ez zirela behar bezala eta

epean

aurkezh.rtako alegazioak izapidetu eta ebatzi.

Kontuan hartuta entzunaldirik ezak ez duela benetako defentsa-gabeziarik eragin, inbentarioan
sartzearen aurkako alegazioak egitera mugatzen baita, baina ez du inolako ekarpen materialik egiten.
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Kontuan hartua
- 28. bidearen existentzia mugakide dituen lursailen erregistro-finken deskribapenetan islatzen d4
hala nola bide4 gurdibidea, bide publikoa edo auzo-bidea.
- 3. ela 4. katastro-poligonoen muga d4 eta beraz, bide publikoa. IGNren planoa jasota dago, San
Migueletik Intxusaranerako bidean (9.003), eta l942ko plano topografikoan bidea irudikatzen da.
- Manuel Sarasua nekazaritza-perituak 1980. urtean San Miguel baserriari buruz egindako planoan,
bidea publikotzat jotzen d4 eta barneko beste bide batzuetatik bereizten da. partikularrak izendatze
baitituzte. Gainera, San Miguel baserriaren aldean geratzen den mugarri bat marrazu du, eta bere
jabe tik kanpo utzi du.
Kontuan hartuz administrazio-espedientean dauden txostenak eta gainerako agiriak aZerhr direla.
Ikusirik Hirigintza Obr4 Ingurumen eta Landaguneko Batzorde Informatzaileaxen 2020110122
datako irizpena.
Gaia eaabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara
jarri du eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV, EH Bildu eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:
l.- Ezestea Milagros Loinaz Rezola andreak osoko bilkuraren 2020ko maiatzaren 28ko erabakiaren
aurka aurkeztutako enekurtso4 akordioaren ustezko deuseztasunari buruzkoa; izan ere, kasu honetan
ez delako benetako defentsa-gabeziarik sortu, gaur egungo errekurtsogileak bidea inbentarioan
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sartzearen aurkako alegazioak egitera mugatu baitzen, inolako ekarpen materialik egin gabe; alegazio
tramitea eman zelako nahiz eta inbentarioa onartzeko prozedurak horelako tramiterik ez aurreikusi ela
interesatuak udal erabakiaren aurka bide administratiboan dagokion errekurtsoa tarteratzeko aukera
izan duelako.
2.- Ezestea Milagos Loinaz Rezoli andreak osoko bilk'uraren 2020ko maiatzaren 28ko erabakiaren
aurka aurkeztutako errekurtsoa; izan ere 28. bidea

-

mugakide dituen lursailen erregistro-finken deskibapenetan islatzen da. hala nola bidea"
gurdibide4 bide publikoa edo auzo'bidea.
- 3. eta 4. katastrc.poligonoen muga da, et4 beraz; bide publikoa. IGNren planoa jasota dago, San
Migueletik Intxusaranerako bidean (9.003), eta l942ko plano topografikoan bidea irudikatzen da.
- Manuel Sarasua nekazaritza-perituak 1980. urtean San Miguel baserriari buruz egindako planoan,
bidea publikotzat jotzen da, eta bameko beste bide batzuetatik bereizten d4 partikularrak izendalze
baititu e. Gainer4 San Miguel baserriaren aldean geratzen den mugarri bat marraztu du, eta bere
jabetzatik kanpo utzi du.
3.- Jakinaraztea ebazpen hau eirekurtso egileari, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan
enekurritzeko aukera dagoela adierazea.

9. Alkatetzaren ebazpcnen beffi ematea, zr,balzki, 461/2A20 zenbakidunenk

570/2020

zerrbakiduoeta.
Alk.ateak ziflegoDi gozaei iakhatazi die Alkatetzatefi ebazpenak, flahb eta edukiareo berd izan
lldzlbztzata aurretils beraien esku daudela, hair zuzen ere, 161/ 2020 zenbakidunetil 57O /2020
zenbakiduneraGaia ezt.abaidzta iafii da eta parte-hartz eitk uar- ez deoez, Osoko Udalbatza iakinaten gaineao geratu
da.
10.

Zinegotzi-Ahalduaen ebazpenen betri ematea, zehazki, 657/ 202fr zenbakidunetik

789 /2020

zenbakidrmera.
Alkateak zinegotzi guztiei jakir1arazi dte Ztncgoai Ahaldunen ebazpeoak, naliz etr edukiaren berri
'uan lJd batzarca autretil<, beraien esku daudela. har, zuzen ere,651/2020 zenbakidunetik 789 /2020
zenbakidunem.

'aaf, ez der.ez, Osoko Udalbatza jakinaren gainean
Gua eztabidxa jarri da eta Parte-hartzerik

geratu da.
11. Galdetak, eskaetek eta

prcposamenak

Aikateak galde erreguen txanda ireki du eta lehenbizi Alvarez jauoal EH Bildu udal aldeko
eledunfi harnr du hitza, honakoa galdetzeko:

!

"Aratsalde on guztioi. Guk udalaren ftntzionamenduad bumzko kezka adierazi nahi dugu. Gure
ustez, azkenaldian, batzorde batzuk edukiz uztuzen ad dira eta gai batzuei buruz, prentsa eta sale
sozialei bidez, jasozen dugu informazioa.
"Azken egun hauetako adibide, egoera zein den adierazten dutenak. Dakizutenez, maittzaz
geroztik, Covid:ak hertiko sektore desbetdinetan izan duen etagrna neuttuko zuen diagnostikoa
eskatzen aritu gara, ba:rzotde desberdinetao, azken Enplegu batzordean interesgartia zela esaa
zeniguten, oodoren, hurengo pausoa izan zet, azker udalbatzan egin egrngo zela esan zeniguteo
diagnostiko hori eta hurengo pausoa izan da, igandean Diario Vascoko kronikan irakuri dugu
sedotasufl gehiago eta &ppostikoa egiteko galdetegia ostalari bazuk pasatu digute eta horcela izarl
dugu gaizten berri.
"Grrre ustez, gaia batz ordean aztertu beharko liu ateke eta Svtion ekarpenekin oszfuz bango zela
etr andoaindarak izango zten onwaduoak.
'Bestetil atzoko^, atzo sate sozialen bidez, erefusaren edukinontzi grisak aahi adina irekiko
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ge:auet Asteartean iz^n zen zerbitzuetako batzordea eta bertan ez zerr hottelako ezet

aipatu.

"Orduan, esan dudan bezala, arlo bazuetako bazordeak edukiz ustuzen ad dira eta gure ustez
udalaren funtzionamendu demoLtatikoari kalte egiten dio eta gaineta, horrekin herritatrak ateratzen
diuz gal.zer., zeren, batzordeak dira ekarpenak egrteko, eztabaidazeko eta adostasurak lortzeko

daukagut ganea. Beraz, eskatzen dugu berdro ete bazordeak edukiz betetzea eta udalaren
6rotz ionamendu demokatikoa bermatz ea."

Jalrann, Izagyre andreak, Zerbitzuetako eta Sustapen Ekonomikoa, Enplegua eta Gtzteritko
Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa erantzuteko:
"Zttet br kexak nire bi departamentuetakoak direnez, nit erantzungo dizkizuet. Diagnostiloari
dagokionez, azket enplegtbtaotdean konhr eman zen, diagnostiko hau egrngo zela, Dotronsoro eta
Segovia iaunak, biak teknikarialq azaldu zuten diagnostitoaren noadik norakoak, azaldu zuten Foru
Aldunditik datorren dirulagunaa bitartez egingo dela diagnostikoa, azaldu zuten, baita ere, enpresa
bati esleinrko zitzaiola diagnostiko egllea eta upatt znztiztet ere, batzorde horretan komentaru
zenuten nola egokia ikusten zenuteo diagnostiko bat egltea orokorrean eta osotasunean azterflrko
zuena Andoaingo egoeta, beran, teknikoak berak, ajpatu zrztet diagnostiko honek, aurreko rgandean
prcntsan atefa zena, xga:zk)z tzh)ko otokora emaogo zigula eta atgazkia
ona eg'ingo zuela.
'tr2.biko
"Galdetegia adosnr dute, alde batetik, enpresak, bestetik, merkataritzako
teknikariak, bestetik,
komertziante eta ostalarieo elkarteak eta, zalattzt bakarra dut eta, hau aipatu nahi dut, Salkineko
ostalaiak parte izan diren ala ez, uste dut ezetz, baino ostalarien elkartean ba1 parte izan da. Enpresa

patte izaa da, diagnostikoa egingo duena eta han,
enpfesaren artean.

^ztefist^

eta adostuta dago tekaikariek eta

"Guzti honen betri zuek bazenute, aipatu dudan bezala, azkenengo batzordean horela azaldu
uriaren 1ko batzordean.
"Errefuxaren edukio nziaA dagol<tofrez, asteartean izan genuen Zerbitzuetako batzordeao, bertao

zelako,

ez zen ezer aipatu,batzorde oodoren etorri zitzaigun eskaera baten ondoren izan zen, dakizuen bezala,
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Covid-19an positiboak direnen hondakinak, sofzen dihrzten hondakinak, egunero kudeatu behar dira
eta hondakin horiek protokolo baten ondorioz jaso ondoren, erreftrxaren edukiontzietara bota behar
dira, ezirr dita beste inon bota, ptotokoloak hoxrela ezattzet duelako. Erefuxara bota behar dta.
Ere{ir-xa dakizuen bezala hitu aldiz irekzeko mugatuta dago, txartel bakoitzeko eta, positibo diren
batzuen aldetik etori ziaaigon eskaera, egokia tuditu zitzaigun baita ere, konturatu grinen, momentu
horretao, martxoko konfinamenduan ere arazo berdinagatik eta edukinontziak eskuekin ez eusteagatik
ere, irekita utz i genituen.
"Eg1a da ez zjaaiztela azaldu, hod ega da, aitottu behar dut, baiao, eskaera batzorde ondoren
jaso genuen eta hurengo goizean hartutako etabakja'aat zeo, auretik ere berdin jokaru genuela,
protokolo h^t ezaaita dagoela eta protokoloak gxbr u te,en duelako nola egrn behar &en gauzak,
eta konstziente grnelako gaur egun effefuxaren eta t<artelen egungo mugez. Horrexegatik."
Beriro ete, Alvarez jaunak, hattu du hitza eta honakoa esan du:
"Argrtze aldera. Urtian leko batzordean aurkeztu zitzaigun diagnostiko hori zen bete behar
matetialena eta abar, Llleftu nuenez, azken udalbatzarrean esan zenuen beste diagnostiko baq oker ez
banago behintzat, Hori batetik eta bestetik, ostalati elkarteak, ze ostalai elkarteak? Gipuzkoakoak?
Eta, ez zaizts. iruditzen Andoaingo ostalarien elkatean egonik eta guk ordezkadak izanik ekarpenak
egiteko auketa izan behar genukeenik?
Izagrrre andreak erantzuten du:

"Berriro diot. Beraien artean adostutako galdetegr bat da eta modu horretan aukeznr zaigq
telnikoek balidatu dute, egokia dela irizi dute, dinlaguntza jasoueko jarldzer, diren baldintzetara
egokitzen da eta horregatik aipatu da eta prentsan argitaratu da."
Alvatez jaunak dio:
"Baino, diagnosdko hortek, esaten diztdar, bezda, atgazki^ aterako du tabernek dihrzten behai
mzteialez, Covid-19ari autre egrteko, baino, ez ekonomikoki jasatcn ari diten egoetad buelta emateko,
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bi diagnostiko difetente dira. Ulertzen didirzu?
"Hori batetik, bestetiJ<, bai etrefuxaren. k-asuaa eta bai diagnostikoaten kasuan, bi kasuan,
eskatzen duguna da, pate hatueko a-uketa, e4, diagnostiko hotretan Gipuzkoako ostalatizk Parte
hartzen badute, zergatik ez du,te Andoaingo ostalaruk parte liarn-r bc.har? Zergatik ez dute harru behat
oposizioko alderdiak? ,\gran ekatpenak dituzte, aglan ez, bd,J'o parte hartu nahi dugu eta, ettefuxarefl
kasuan berdin, aipatu."

lzagrre andreak eranLzutcn du:

"Zuk esan duzun bezala, bi diagnostiko desbetdin dira, zuek batzorde hortetan ete kontu eman
zitzaizuen Fotu Aldundiaren bidez, auffem elarruogo den diagnostikoaten beri, zuek eskatu zenuteo
beste diagnostiko bat, onattu geouefl, baietz, diagnostiko hod ondo legokela eta, betriro diot,
z^teten eta bertan kontu
teknikoak esan zuenr hemen egingo den diagnosrikoa ruek zj.palaet
^i
em n zet7a, batzordeaq atgazkla jada nahiko errealista emango zigula. Detalle gehiago faltako dituela?
Seguto, seguro detalle gehiago faltako dituela eta seguiaski beste beharrezkoa izar,go deb beste bat,
baino zuek, aipatzen 'ari zareten diagnostikoaren ioguruan beri bazenuten."
Alvatez jaunak etantz uten du:

"Bueno, bai."
Jarraian, Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak, harnr du hitza, honakoa
esateko:

comisi6n, voy a dar nri opini6t Se nos ptesent6 el ptovecto que se iba a
presentat a Diputaci6n, que es una sub'cnci6n que cst6 muy bien, hay que hacerlo, porque encima es
a coste cero, vamos a decir y era un Poco las necesidades que tenia cada, hosteleros, comercio y
dem6s. Planteamos, no s6 si fue usted o el Sr. Zulueta y yo tambGn lo suscribi, que para hacer eso,
para saber Jas necesidades, tenhmos que col1tat con un diagnostico general de la situaci6n que
teniamos. Porque sin saber ta sinracitin tampoco podiamos dar hertamientas pata solucionar,
entonces, nos comentaroo que eso estada muy bien, peto que eso era aparte, que ese dh estabamos

'Yo, como estuve en

esa

alli para aprobar 1o de la Diputaci6n.
"I-o siguiente, cosa que ademis lo dije, me congratui6 y sigo alegrindome, fue en el riltimo pleno
que coment6 que al final que se iba a hacer el diagn6stico y tal es un poco Pala que se vea como son
las cosas, que, es verdad, de repente a ha salido que se r.a a hacer el diagl6stico, fenomenal peto a lo
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mejor, pienso, estov entendiendo la: dos partes. Si que pienso, es verdad, que a veces en las
comisiooes nos vienen unas cosas que ni fu, ni fa, pot decirlo de alguna maoeta, y que hay veces que
hay tcmas, que, por lo menos PersonaLnente, considero que son importantes y televaotes y que a lo
mejor si que habda que tener un tratamiento especiai y pot Io menos eso llevado a comisi6n, o sea,
que esli muy bien, vamos a decir todos que si pero rur poco, tambi6n que no flos enteremos, a lo
mejor, a ftav6s de una tueda de prensa.
"En cuanto a lo del rechazo, mira, ni lo sabia, me acabo de entetat, me parece bien, pero lo
mismo."
Berito ere, Izagirre andreak, hartu du hitza, honakoa etantzuteko:
'Berriro diot. Berriro errepikanrko duL Ni fu, ni fa....Nik uste dut batzordeetara eramaten dien
gaial, galrantzitsuak direla, adostasun bat behat duten gaiak dira eta, igandean publikatu zen
diagnostikoaren gaia da, batzorde hotretan kontu eman zen diagnostikoa, ez da beste bat, kontu eman
zenari dagokio igandean ptentsarr alSltaratu zena- Ez dago besterik."
Santana andreak erantzuten du:
"Entonces es el nombre 1o que ha cambiado, sin mis, un diagnostico e12 ula cosa y un
cuestionado em otua cosa, entonces nosotros hablamos de un diagn6stico m6s general que queriamos
sabet la situaci6n en general de todos los cometciantes, los hosteleros, los aut6nomos, todas las
petsonas, a vet c6mo ies habia afectado el Covid. Entonces, ahota ya, me queda la duda de si es ese el
diagnostico que se va a hacer"
Izagure andreak erantzulen du:
"Nil< uste dut gatbi hiz egrten d.ud^l^. Zal^rrtzaf. nago. Batzotdeta etamat zef, gi bat,
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diagnostiko bat, Foru Aldundiak dtuz lagunduta egmgo den merkatari eta ostalad guztiek Cowid19ren ingrruan hattu beharreko neurri guztien arabera egrndako inbertsioak eta abat, jakiteko
nolakoak diren, noraino ititsi diren, ze inbertsio mota diren eta ze moldaketak egrn behat izan dituzten
belalen komertzioetan, espazioetao, tabernetan.

"Hori da
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batzordera eraman zen diagnostikoa eta,

hori da, (andean prentsan ateta

zen

diagnostikoa. Batzordean hitz egin genueo egokia izango zela beste diignostiko-orokor bat egteaz,
non, autonomoak ere L\eltatuta egongo liratezkeen eta, horren harira, teknikoak aipatu zuen, honetafl,
orain indarrean dag6en honetan ere, autonomo asko egongo zirela baruan, ze merkatari eta ostalari
asko autonomo dlra eta g ltz^ bat da. hori eta beste bat da hiz egin genuenal gero egitea ondo
legokeela eta hotixe esan nuen, ondo egongo da eta, azkenengo plenoan esan nuen ba bai, ondo
egongo da eta ikusiko dugu bidea hotrelako diagnostiko b^t et^
zkj orokot bate izateko, baino,
^tg
lgandean ptentsan
zen ez da nik aipatu nuena plenoan, da batzotdean
ikusi genuena eta konh-r
^ter
etr,at zttzatzaena."
Alkate andreak harnr du hiza, honakoa esateko:
"Lehen ahazu zit ajpa:zea gaur baita ete, trdalbatzalta desberdina dela, publikoa ez dagoelako,
hori jakin dez::ter,ez, Covid-l9aten ondodoz da, alde horretatik espero dugu, hemendik hwrengo
rrdzlbatzatrera posible publikoatekn aatea. Beriro erepitazea, behin eta berriz esaten ati gara,
mesedez, eta hau bai, herritar guztiei zuzefldutako mezua da, ardwaz eta zuhur aiak iokatzeko mezta..
"Dakizuenez preotsan gaur atera delako, atzoko datuak Andoainen uarrak dta, 18 positibo beffi
daude, batez etg etortzeo dira joan den astean egindako, aterako positiboen inguruan, haien kootuekin
edo egon dten peftsooak dta, handik datoz eta alde horretatik, beffiro errepikatu, hau etantzukizuo
kolektibo bat dela eta alde horretatik guztion laguntza behar dugula eta guztiok indarrean dauden
newri guztiak bete behar dinrgu, egoera honi ahalik eta lehenik buelta emateko.
"Deciamos que hoy, tambi6n es un pleno especial, que no 1o he citado al principio, pero bueno,
como se traslad6, es un pleno que no iba a haber pfbJico debido a la siruaci6n del Covid-19. Decir
que los datos de a1.61 56r, de 18 personas en Andoain que han dado positivo 1', en ese sentido, son
positivos que vienen de los positivos de la pasada semana a partir de 1o que los rastreadores estdn
haciendo mis pruebas a la red de contactos, han salido estos positivos, pero nos dicen que es dentro
del nimero esperable que pueden salir, teniendo en cuenta la grar cantidad de PCR que se est6n
haciendo; que est6 deotro de lo esperable pero quiero pedit desde aqui, por favor, a toda la ciudadania
que s(an acflrando con responsabilidad y prudencia, que es una responsabilidad colectiva de todos,
que vamos a ser todos los que consigamos, con la ay-rda de LzL diferentes actuaciones v del
cumplimierto de las medidas que estin actualmente en vigor tratar de conseguir vcncet este virus, gue
sabemos que no es una situaci6n propia de Andoain, que en la comarca hay en Gipuzkoa, en Ia
Comunidad Aut6noma, en el pais, incluso en Europa, en todos los continentes se est6 dando y, en ese
sentido, es importante que todos actuemos con muchisima responsabilidad, teniendo en cuenta
siempte que nuestra actuaci6n o nuestra, mala act'taci6n afecta al resto de personas con las convivimos
y en ese sentido, por favor que se actie con esa tesponsabiJidad. Espetemos que ya para el pr6ximo
pleno podamos tener pirblico, eso signiEcat6 que los datos han ido a mejor Mila esker guztie, miJa

"

Eta beste azterg klk ezean, lehendakariak amaitutzat eman du ohiko bttzatnldiz, 19:30 minutu zlenean.
Behin-behineko idazkiak blLzar:aldi^rl dagokion agid hzu td:ltzt eta Alkateat itakuti eta ontz.^t errr n
ondoren, biek izenpehr dute, bat etorriz Toki Erakundeen Antolamendrl Jardunbide eta Araubideari bruuz
indauean dagoen Erregelamenduaren 110.2 artikuluan agindutakoarekin. Ea horren guztiateo fede, nik,
Behin behincko Idazkaria naizen honek, ematen dut.
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Behin-behineko Idazkatia

Alkatea

Eeinbidea: Nik, idazkafi naizen honek egiten dudana, aditzera emateko bat etorriz azaroaren 28-ko 2568/86.

Erret Dekretuak onafturiko Tokiko Korporazioen Antolakuntza, ladunbide eta Eraentza luridikoko
Erregelamenduko 199.1.3 artikuluak xedatzen duenarekin, honako akta hau iasota Selditu dela zenbakiduneko
1562026 zenbakiiko orritik 1562032 2enbakikc orrira. FEDE Et/AIEN DLiT.

Andoainen, sinadura datan.

Behin-behiaeko Idazkatia
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