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2020/10/ l5ear, egindalo batzarraren aktaren
zirr:iborroa itakruri eta onarzea, bidezko bada.

Orden del Dia:

l. lrctura y aprobaci6n.

si procedq del borrador

del acta de la sesicin celebrada el 15/10/2O2O.

I

Xedapenak
2. Behemendi biarteko ptopioa izendazeko
Eq
5h
EE

u:

proPosamefia

3. Omra
!4

pub)ikoko 38. BURUNTZA
mendiaren udal tinrlartasuneko lutsailetako
kueharrizko aprobebomendua esleiueko
Baldintza Administratibo Berezien a5'iria

Patte Dispositiva
2.- Propuesta de designar
medio propio

3.- Aprobaci6n

a

Behemendi como

del Pliego de

Cl.iusulas

Administrativas Particulates para adjudicar el
aprovechamiento de piedta caliza de los
terrenos de titularidad muoicipal del monte de
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6/2020 zk.ko Kreditu Aldaketa

lL/2020

utilidad priblica n" 38 BURUNTZA.

.

espedientea

onartzeko proposamena.

5.

Acta: Pleno Municipal

Akta: Osoko Udalbatza

Kontuharaaileak 2020.09.30 &t4ko emandako
Daostenaren berd ernatea.
N.Ai. iaunati istrna iartzea Animaliak
Edukizeko eta Babesteko Udal-Ordenantzak
xedatutzkoa ez betetzeagatik.

4.- Propuesta

de aprobaci6n

expediente

modificativo ct€dito tr" 6/2020.
5.- DaJ orenta del informe de la Interventota de
fecha 30.09.2020.

6.- Imposici6n de sanci6n a N.A.A. Poi
incumplimiento de lo dispuesto en la
Ordetaoza Municipal de Tenencia y
Protecci6n de Animales.

7.

Indatkeria Man<isa.ren aurkako Nazioarteko
Eguna dela etz 2o20ko azaroaren 25eko
Adierazpeo Instituzionala.

8. Euskararen Nazioarteko Eguna

2020:

7.- Declaraci6n Institucional 25 de ooviembre
2020: Dh Internacional contr la Violencia
Machista.

8.- Declanci6n institucioaal Dia Internacional del
Euskara 2020.

Udalaten adietazpen instituzionala,

Konttola

9.

Part€ de Control

Alkatetzarerr ebazpenen

beti emttea, zehazk\
571/2O2O zenbakiduoetik 661/2020

9.- Dai cuenta de las Resoluciones de Alcaldia
comprendi&s entre la n" 571/2020 y la t"

zenbakidwrera.

661/2020.
10.-Dar cueota de las Resoluciooes de ConceialDelegado comprendidas entre la n" 790/2020 y

10. Zinegotzi-Ahaldunen ebazpenen berri ematea,
zehazhi 79O/2020 zenbakidunetik 877 /2020

lzr,

zenbakidunera.

11. Galdera\ eskaemk eta proposamenak.

1

/2O20.
l.-Ruegos, preguntas y ProPuestas
877

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

Alkate andreak hitza hartu du eta honako esan du:
,.Egun on eta ondo etorriak izan zzlitez]ie 2020ko azaroaret 25eko udalbatzarra honetara. Egia esar,
berezia da ere. normalki dakizutenez, udalbatzarrak egiten ditugu hilabetearen azkenengo ostegunean
baina bihar, zazpirelan, hain justg izango dugu Rikardo Anegi Kzetarilza Sarien banaketa eta hori
dela et4 gaurko udalba ra aurreratu dugu eta, ez ohiko denez, goizez egingo da'
,.lkusten duzuen bezalaxe, baita, eta bueno, azkeneko udalbatzarra egin genuen bezala" bakarik

bozeramaileak parte hartuko dugu eta egia esan gure kasuan, Romero andrea izango dugu gurekin, gai
zerrendaren puntu bat garantzitsua denez gure ustez eta bera Berdintasuneko Zinegotzi Arduraduna
denez eta gaur azaroak 25 eguna delako.

,,Decia

!

qui, muy buenos dias a todos y todas, daros la bienvenida al pleno ordinario del mes.de
noviembie, hoy'dia 25 de noviembre y decir que es un pleno un poco especial, porque como todos

ustedes saben ;ormalmente los plenos los solemos hacer el tiltimo jueves del mes a las siete de [a tarde
pero mafiana coincide que tenemos a esa misma hora la entrega de premios Rikardo Arregi Kazetarien
Saria y por ese motivo se hace hoy de forma extraordinaria por la maiana'

!

,.pecii tmbidn, que, en principio, lo mismo que ocurri6 en el fltimo pleno vamos a estar solo los
portavoces de cada gnrpo y en nuestro caso se da la excepci6n que va a estar la Sra' Romero en lugar
iel Sr. Verdasco, aeUido i que hoy es 25 de noviembre y tenemos una declaraci6n institucional al
respecto y nos parecia importante que fuera leida por la responsable del departamento de lgualdad.
"Hau guzia esand4 hasiera emango diogu udalbatzarrari."
Jarraian Behin-behineko idazkariak, hartu du hitza, honakoa esateko:
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"Hasi aurretik esan behar dut bertaratu ez diren zinegotziak bere botoa eskuordetu dutela eta idatziak
espedientean jasoko

1.

2020 /10 /

direl4 beraz, hasi gaitezke."

lSetn egindako biletaten akta irakutti eta onartzea, bidezko bada.

Z;negoaiet bidali zaien 2020/10/15 &tako batzarraldiari dagokion akta irakud ondoren, ,{lkateak
honen onarpena bozketara iarri du eta Osoko Udalbatzak, aho batez, ontzat eman du.

2, Behemendi bitarteko propioa izendatzeko proposametra.
lzagpre atdrea\Zerbitzuetako Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hiza, honakoa esateko:
"Batzordean esao nuen bezala, bitarteko propio izendatzea ploposamena aurkeztu genuen, gehien
bat, gute ptozesuak, kontratazioak egiterakoan eta erraztu egiten du prozedura, oso identifikatuta dinrgu
Andoaingo udalarekin lanak."
Alkate an&ea} gaia ez:abaidan jz;i da, eta lehenbiz! dvarez jauoa\ EH B duko eledunak, ha{tu du
hitza, honakoa esateko:
"Batzordeln adierazi nuen bezala, faltan bota dugu alderdien arteko eztabai& lasaiago bat egin ahal
izatea, baino, hala eta guztiz ere, EH Bilduko beste he:rietzr, izan duen posizioarekin bat eginez, guk alde
bozkatuko dugu."
Jarraian, Santafla andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak, hitza hartu du eta honakoa
esan

du

"Nosotros tambi€n vamos a votar a favor"
Ikusirik "Behemendi" Donostia,Bidasoako Landa Garapenerako Elkarteak bitarteko propio gisa
izendatzeko egindako proposamena.

lktsntk

2020 / 10 /22an Htigjtza eta Zerbirzu AOTk egrndako D(ostena.
Ikusiril<, Zerbizuetarako Batzoide Irizpinemaileak 2020ko uriaren 27ako bilenn emandako aldeko

itzpena.
Parte-hartze gehragotik rzar^ ez detez, Alkate andreak proposame{ra bozketata jari du eta Osoko
Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos
udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabak du:
1.- Donosda-Bidasoako Landa Ganpenerako Elkartea "Behemendi" udal honen berezko baliabide

izendatze4 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean aurteikusitako
ondorioe tarako.
2.- Aipatutako etakuodeati erekerimendua egrtea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren
gko 9 /2017 Legearen 32.4 artilarluan eskatz en dien betekizunak
egiazta ditzan.

3.- Ebazpen hau "Behemendi" Donostia-Bidasoako Landa Gatapeoetako Elkarteari iakk$r^zte^, eta

adieraztea izeodapenak ez duela ondodorik izango eskatuako egiaztaperu egin arte.
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3. Onuta publikoko 38. BURIINTZA mendiaten udal titulartasureko lursailetako karehatrizko
aprobets<amendua esleitzeko Baldintza Administfatibo Berezien agitia onartzea,
Romero andreak, PSE-EE udal taldeko zinegotziak eta Berdintasuneko Zinegotzi Ahaldunak,
hartu du hitza honakoa esateko:
"Gai hau aurreko Hirigintza batzordean aho balez, onartu zen, por lo que se propone aprobar el

pliego para el aprovechamiento de piedra caliza en los terenos de titularidad municipal del monte de
no 38 Buruntza. Se pone en marcha el procedimiento negociado, sin publicidad, y la
duraci6n de la concesi6n ser6 por 10 afros, desde enero de 2021 hasta diciembre de 2030 y al tratarse
de patrimonio ptblico se expondra al priblico 8 dias, a partir del siguiente dia a la pubiicaci6n del
anuncio en el BOG."
Behin-behineko idazkariak hartu du hitza eta honakoa esan du:
"Bozeramaile Batzordean adierazi nuen bezal4 Foru Aldundiko txoslena falta da, ez da iritsi
oraindik baina posible da plegua onartzea. Txostena aldekoa bad4 publikatu eta aldaketaren bat

utilidad ptblica

iib
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izanez gero, hurrengo udalbatzarean onartu beharko litzateke. Txostena aldekoa iritsita prozeduran
martxan jarriko litzateke."
Ikusirik baldintza ekonomiko administratibo eta partikularen plegua publizitaterik gabe, onura
publikoko 38. BtRLINTZA mendiaren udal-titulaftasuneko lursailetako kareharrizko
aprobetxamendua Sociedad Financiera y Minera S.A. sozietateari esleitzeko
Ikusirik, Administrazio Orokorreko Teknikariak 2020ko azaroaren I I n egindako txostena'
Ikusirilq Hirigintz4 Obr4 Ingurumen eta Landaguneko Batmrdearen 2020.1 l.l9 datako irizpena.
Gaia eztabaidara 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.

onartze4 BLTRUNTZA 38. zenbakiko erabilera publikoko mendiko lursailetan dagoen
halobiko kareharri ustiapena jardunbide negoziatuaren bidez adjudikatzeko Klausula Ekonomiko
Administratibo era Partil:ularren Plegua publizitaterik gabe, beti ere Gipuzkoako Foru Aldundiko
txostena aldeko bada.

2. BURUNTZA 38. Zenbakiko erabilera publikoko mendiko lursailetan dagoen harrobiko
karehani ustiapena esleitzeko jardunbide negoziatua irekitze4 Klausula Ekonomiko Administratibo
eta partikularrin Pleguari publizitaterik gabe eta herri administrazioen kontrataziorako eta tokiko
erakundeen kontralaziorako arauei jarriki.
Ondare publikoko tursaila izanik jendaurrean jartzea 8 egunez iragarkia GAOn argitaratu eta
hurrengo egunetik hasita.
4. Soiiedad Financiera y Minera SA (Cementos Rezola) enpresarijakinaraztea helbide honetan:
Donostiako Afforga etorbidea, 36 (20018)
Erabaki hau Kontuhartzailetza lansailari jakinaraaea.

3.

5.

4. 6/2020 zbko Kreditu Aldaketa espedientea onattzeko proposamena.
Alkate andreak hartu du hitza eta honakoa azalpena eman du:

.,Hiru atal ditu kreditu aldaketa espedienteak, batetik kreditu gehigania 372.445,00 eurokoa"
batetik, Enplegu sailetik pertsonaleko gastuak Gazteen programara gehitzeko 72'345euro
,,Decia quJla modificaci6n de crddito tiene tres apartados, la primera Kreditu Gehianiak, en ese
sentido serian, por un lado, del departamenlo de empleo para el programa de j6venes 2019-2020,
72.345 euros.

,.Bestetik egongo liratezke covid-l9ren inguruan dauden gastuak 5.000 eurokoak eta udal

!
{,

eraikinak garbiizeko kontratuaren anpliazioa izango liratekeena 137.000 eurokoa'
,.Por oiio lado, serian los gastos relacionados con el covid, 5.000 euros y tambidn relacionado
con el covid la ampliaci6n de contrato de timpieza de edificios municipales, en 137.000 euros.
..Desinfekzioa gero eta gehiago egiten ari dira eta homexegatik hain justu, izango litzateke
modifikazioa.
,,Decia que, como es sabido por todos ustedes, es motivado por el hecho de que se est6n
haciendo mris desinfecciones en los edificios municipales y en el municipio en general y en ese
sentido viene esta ampliaci6n de cr6dito.
,.Bestetik, haur parkeen 10.000 euro. 10.000 euros para mantenimiento de parques infantiles eta
gero, 130.000 eurokoa Martiarena indemnizaziorako. Una indemnizaci6n de 130.000 euos para
Martiarena.

.,Bigarren atala

!

keditu lransferentziak izango liratezke. Habria un

segundo apartado de
transfeiencia de crdditos. Honen inportea izango lif.Tj;teke 64.956 euroko4 Como consecuencia de
las transferencia de crddito habrfa un importe de 64.956 euros. Batetik, Kultul ekintzatik 44.172
euro pasatuko liratezke batetik, Iiburutegi berriaren beharren ikerketarako, bestetik, Manuel
Larramendi elkarteari, Andoaingo Gudurako ela Ondarretako jardueretarako'

4
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"ENBAko sailetik pasatuko liratezke 9.000 euro Erabileratik Euskaraldirako eta Enpleguko
sailetik, batetik egon litzateke Beteri Buruntzako ekin ileei ekosistemak 7.500 euro, joango
liratezke batetik, La Salle eskolara 2.500 euro, Hemani LH 2.500 euro eta Urnielako Salesiarrak
2.500 euro eta" bukatzeko, Leilzaran funtzionamendu gastuak izango liratezkeenak 4.284 euro
ekipamendur4 bizikleta batzuk erosteko.
"Decia que, en el tema de las transferencias de crddito son 64.956 euros, de los cuales 44.172
euros irfan de actividades culturales, que se desglosarian, por un lado, para el an6lisis o informe
sobre la ubicaci6n de la nueva biblioteca, por otro lado, a la actividad de Andoaingo Gudua y por
otro lado, a aclividades de Ondaneta.
"EL departamento de Euskara pasarfan de Erabiler4 de utilizaci6n a Euskaraldia y del
departamento de Empleo tendriamos 7.500 euros de Beterri Buruntz4 Ekosistemas que se

I

I

distribuirian en 2.500 euros para el Colegio La Salle, 2.500 para Hernani LH y 2.500 para
Umietako Salesiarrak y, por tltimo, 4.284 qre se cogerian de los gastos de funcionamiento de
Leilzatur irian a equipamiento de Leitzamn.
"Eta bukatzeko, hirugaren alal4 izango liratezke keditu gaikuntzak, horiek, izango liratezke
50.690 eurokoa horiek izango liratezkeenak batetik, Enpleguko sailetik gazeen programa 20202021 eta merkataritzako dirulaguntzak Covid-19 dela et4 dakizuenez komertzioetarako jaso dugu
Diputaziotik dirulagun bat, izan eta egin dituzen aldaketak, balez ere, manparak erosteko, gastu

I

guzti hauek martxan jartzeko.
"Decia que el apartado Kreditu Gaikuntzak el importe serian 50.690 euros y, por un lado estaria
el departamento de Empleo para el programa j6venes 2020-2021, irian 7.500 euros y por otro lado,
una ayuda que nos viene subvencionada por parte de Diputaci6n a la cual el ayuntamiento tambidn
va a aumentar una partida propia dirigida al comercio local que con motivo del Covid-l9 han
tenido que hacer inversiones sobre todo pues en materiales, como mamparas y bueno, seria un poco
dirigido a esto. Hau izango litzateke dena."
Jarraian, Alvarez jaunah EH Bilduko eledunak, hartu du hitza honakoa esateko:
"Gu puntu honetan, herrian kamarajartzeko azpiegituren atalean izan ezik, gainerako partidekin
ados gaude, bain4 kamaren azpiegituren kasuan batetik, gute ustez oso presaka egin da prozedur4
gainera ez dugu ulertzen nola egon daitekeen horrenbesteko aldea aurrekontuetan, bi 40.000
euroren bueltan daude eta beste4 kontratu zuzena emateko aukeran dago, justu muga horretan et4
horrez gain, herrian kamarak ezarri edo ez" gure ustez, guzion artean eztabaidatu beharreko gaia
dela iruditzen zaigu et4 bueno, legez ebazpen bidez egin ba daiteke ere, gure ustez kamara hauen
erabilerari buruz eta hainbat gauzei buruz guzion artean hitz egitea hobe litzateke. Orduan,
horregatik puntu honetan aurkako botoa emango dugu."

I

ID

Alkate andreak erantzuten du:
"Explicar aqui dos cuestiones. La primera el hecho de comprar las c6maras no es un tema que se
traiga ahor4 no es un tema que se haya traido con prisas ni mucho menos, sino que ya estaba
previsto en el presupuesto del 2019 y est6 la partida correspondiente alli y, ese tema en su dia se
debati6 y se habl6, la cuesti6n est6 en que cuando se han ido a colocar Ias c5maras, porque aqui
hablamos, no de unas ciimaras colocadas en el interior del pueblo, sino mds bien a las salidas y
entradas como esten puestas en otros muchos municipios, para tratar de facilitar la investigaci6n
delictiva por parte de la policia municipal y este tema se trat6 y se debati6 en las comisiones
correspondientes en su dia y bueno cont6 con el apoyo de todos los grupos, por unanimidad.

!

"La cuesti6n est6 en que cuando se han ido a poner esas c6maras habia una serie de cuestiones
en cuanto a las conedones que no se podlan ejecutar y en ese sentido se pidieron los tres
presupuestos que se han adjuntado. Es verdad que los nfmeros de unas empresas a otras varian y

Eq
6h

E

decir que la que se va a adjudicar, inicialmente present6 tambidn un presupuesto mayor pero desde
el departamento de la policia municipal se habl6 con ellos para que rebajaran un poco,

I
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trasladrindoles tambidn la situaci6n econ6mica del ayurtamiento y en ese sentido se ha bajado un
poquito una cantidad, en torno a 1.000, 1.500 euros.
"Si no se produjera ahora esta ampliaci6n l6gicamente no se podrlan en marcha con lo cual la
compra anterior que se hizo de las qimaras de seguridad quedaria totalmente inhabilitada y no
podrian ponerse en march4 con lo cual va unido lo uno a lo otro y en ese sentido se trae aqui.
''Decir que el debate si se produjo, en su dia est6bamos todos de acuerdo y efectivamente
compartimos su preocupaci6n en el sentido de que habr6 que ver como se ponen, para que pueden
servir esas c6maras, pero insistimos en que va dirigido a poder ayudar en el dia a dia a la policia
municipal y a la Ertzaintza a lahora de cometer determinados delitos, con ese tipo de c6maras suele
ser muy recomendatorio y con ese sentido se traslada."
Alvarez jaunak erantzuten du :
"Argitze aldera. Nik esan dudana d4 presaka egina dela aurrekontu hauen, kamerana esan dut
ebazpen bidez onartutako gauza bat izal zela eta gero kamarak ez bakarrik herriaren sarrera eta
irtceretan, herri gunean ere badaude. Horixe esan nahi dut. Guk behintzat ez dugu gogoratzen garai
hanako Udaltzainburua etorri zenik azalpenak emater4 aurkeztu zuela, baina onartu zenik gure
ustez, ebazpen bidez onartu zen."
Ikusirik Kreditu gehiganien (Sarekon 2020-KALD-000010-00), keditu gaikuntza (Sarekon

keditu transferentzien (Sarekon 2020-KALD-000012) bidezko
kcditu aldaketaren 2020/06 zenbakidun espedientea onartzeko proposamena"
Udal honen aurrekontuko kedituak aldatzeko 2020106 zenbakiko espedientearen berri eman d4
krcditu gaikuntzaren, keditu gehigarrien eta keditu gehigarrien modalitatekoa.
Kontuhartzaileak egindako txostenak kontuan izanik. Bertan adieraZen dira aipatutako
2020-KALD-000011-00) eta

espedientea bat datorrela aplikagarria zaion legeekin.

Era berean, Ekonomia eta Ogasuna Batzorde Informatzaileak 202011I l20ko bileran emandako
aldeko irizpena.
Parte-hartze gehiagorik izan ez denez" Alkate andreak proposamena bozketara jarri du eta
Osoko Udalbatzarrak, gehiengoz, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV eta Elkarekin Podemos

udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin

eta EH Bildu

udal taldeko zinegotzien kontrako

botoekin, honakoa erabaki du:
l - Onartzea Udal honen auffekontuko kredituak aldatzeko 2020/06 espedientea, keditu
gehigarriaren, krcditu gaikuntzaren eta kreditu transferentziaren modalitateko4 proposamenean
ageri den partidako xehetasunarekin, kapitulutako laburpen honen arabera:

KREDITU GEHIGARRIAK
Kapituluak

Izena

Gehikuntzak

PERTSONAL GASTUAK

l

GASTUAK ONDASLIN ARRUNT ETA

2
1,

72.345,00
282.000,00

ZERBITzuETAN
INBERSIO ERREALAK

6

18.

KRIDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA

t00,00

372.445,00

FTNANTZAKETA
Kapituluak
It

lzerla
FINANTZA AKTIBOAK

Zenbatekoa
372.445,00

6
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(SARRERAK)
372.145,00

GUZTIRA
KREDITU TRANSFERENTZIAK
Kr€ditua transferituko dut€o gastuak (bajak)

I

Egungo

Izena

Kapitulua

Murrizketa

Amaierako

kreditua

kredituak
CASTUAK ONDASLN ARRLNT

2

570.036.90

57.456,00

512.580.90

12.500,00

7.500,00

5.000,00

ETA

ZERBITZT'ETAN
TRANSI.'ERENTZIA ARRUNlAK

4

582.536,90

GUZTIRA
I

5r7.580,90

64.956,00

Kreditua jasoko duten gastuak (altak)
Egungo

lzena

Kapitulua

Amaierako
kreditua

Murrizketa

kredituak

I

22.000,00

26.500,00

48.500,00

INBERTSIO ERREALAK

33.328,69

38.456,00

71

GUZTIRA

55.32E,69

64.956,00

4

TRANSFERENTZIA

6

A

RRUNTAK

.784,69

120.284,69

KREDITU GATKUNTZAK
GASTUAK

I

GASTUAK
Izena

Kap.
I

I

o

7

Euroak
7.500,00

PERTSONAI GASTUAK
KAPITAL TRANSFERENTZIAK

43.190,00

I

GAITUTAKO KREDITUAK GUZTIRA

50.690,00

6

SARRERAK

rl

Kap.
4(SARRERAK)
7 (SARRERAK)

I

lzeta

Euroak

TRANSFERENTZI ARRUNTAK

7.500,00

KAPITAL TRANSFERENTZIAK

43.190,00

FINANTZAKETA GUZTIRA

50.690,00
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2.- Jendaurrean ikusgai jartzea hamabost egunez, eneklamazioen ondorioetarako. Eneklamaziorik
aurkezten ez bada. erabaki hau behin betikotzat joko da. Espediente honek aurrekontua onartzeko
ezarritako gainerako tramiteak jafiaitu beharko ditu.

5. Kontu-hartzaile

ak?.O7-0.09,30

daako emandako o<osteoaren berd ematea.

Alkate andreak, hitza hartu du eta honakoa esan du:
"Dakizuenez bezala legeak dioenaren arabera hiru hilabetetan behin esan behar dugu zenbateko
fakturak ordaindu gabe dauden eta kasu honetan 2020 irailaren 30ean izango li;ratezke 1.467 .687 ,95
euro.

"Decia que, como marca la ley trimestralmente tenemos que dar a conocer las facturas que el
todavia no ha pagado, que a 30 de septiembre de 2020 seria por un importe de

a) untamiento

1.467.687.95 euros.
Gaia eZabaidara
geratu da.

6.

jarri da eta parte-hartzerik

izaln ez denez. Osoko Udalbatzarra jakinaren gainean

N.A.A iauaad isuna iatzea Animaliak Edukitzeko eta Babesteko

Udal-Otdenantzak

xedanrtakoa ez betetzeagatik

Alkate aadreak hitza hartu du eta honakoa esan du:

"Kasu honetan ekartzen da espediente zehatzailearejn bideratzaileak Osoko Udalbatzari luzatzen
dion ebazpen proposamen4 hain justu, 2020ko martxoaren 5ean pertsona batek bere jabeZako

frakurra bertan behem utzita zeundelako Burun auzoan. Honexegatik proposatzen da 300,51 euroko
isunajartzea.
"Se trata de una propuesta de resoluci6n que Ia instructora del expediente sancionador eleva al
Pleno de la corporaci6n, por tanto el 5 de marzo de 2020 los penos de una persona se encontraban
abandonados en el barrio de Buruntza y en consecuencia la instructora propone imponer un sanci6n,
una multa por importe de 300,51 euros por cuanto ha quedado probado en el expediente que el mismo
cometi6 una infracci6n grave."
Ikusirik Udaltzaingoak 2020ko martxoaren 6an emandako txosten4 Alkateak, 2020ko martxoarenn
l7ko 17012020 zenbakidun ebazpenaren bitartez, Nicolis Anegui Anillaga jaunari espediente
zshatzallea irekitzea erabaki zuela. 2020ko martxoaren 5ean, bere jabetzako zakurrak, bertan behera
utzita zeundelako udalerri honetako Buruntza auzoan, animali jagon eta gordetzean behar den
zuhurtasuna izan gabe.
Ikusirik, ebazpen hori Nicoliis Anegui Anillaga jaunari jakinarazi zitzaiola 2020ko ekainaren I I n.
15 eguneko epea emanez egokiak irizten zituen alegazioak egin zitzan.
lkusirik, interesatuak ez zuela inolako alegaziorik aurkeztu epe horretar.

Ik-usirik, espediente dgorlzatlearen bideratzaileak erabaki proposamena egin zuela 2020ko
tztailaren 23Nt, interesatuari l5 egunelako beste epe bat emanez egokiak irizten zituen alegazioak egin
zilzan.

o

Ikusirik, erabaki proposamena jakinarazteko hainbat saiakera egin ondoren eta kontuan izanik ezin
izan zela lakinarazi4 dagokion iragarkia argitaratu zen 2020ko urriaren 8ko 266 zenbakidun Estaduko
Aldizkari Ofizialean eta Udaleko iragarki taulan.
Ik-usirik, Nicolas Anegui Anillaga jaunak ez duela inolako alegaziorik aurkeztu horretarako
emandako epean.

!

Kontuan izanilq Animaliak Edukitzeko eta Babesteko Udal-Ordenantza Arafizailearcn 37.h1
artikuluak xedatutakoaren arabera, arau-hausle lati,lz,f hartzen dela animaliak jagon eta gordetzean
behar den zuhurtastna ez izate4 honek kalteak ekar litzakeelarik.

Kontuan izanik, Ordenantzaren 39.b) artikuluak arau-hauste larriak 300,50 € eta 1.502.53 €
bitarteko isunarekin zigortzen dituela.
Aintzat harturik, urriaren 29ko, Euskal-Heniko 6/1993 Legeak, animaliak babesteko4 bere 8.
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artikuluan xedatzen duela animaliaren edukitzailea izango dela animaliak sortzen dituen kalte,
hondamen eta enb aruz1rcn etantz:ule, Kode Zibilaren 1.905, atalean ezarrilakoaren arabera.
Aintzat harturik, arau-hauste laniak zigortzea Udalbatzari dagokiola, aipatutako Legearen 32.1.b)
eta Udal Ordenantzaren 43. I .b) artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Jarraian adieraziriko legeria kontutan izanik: urriaren leko Administrazio Publiko Ororentzako
Jardunbide Administratiboari buruzko 39/2015 Lege4 urriaren leko Sektore Publikoaren Araubide
Jurikoari buruzko 4012015 Legea; Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko
ahalmena arautzen duen otsailak 20ko 2/1998 Legearen 23. eta ondorengo artikuluak eta Animaliak
Babesteko urriaren 29ko 611993 Legearen 27. eta ondorengo artikuluak.
Gaia ezlabaidaru jarri ondoren eta parte-hartzerik tzan ez denel Alkate andreak proposamena
bozketara jani du eta osoko udalbatzanak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV EH
Bildu eta Elkanekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:
l.- Nicol6s Anegui Arrillaga jaunari 300,51 euroko isuna jartzea, espedientean agerian gelatu
delako berak Animaliak Edukitzeko eta Babesteko Udal Ordenantzaren 37.h) artikuluan arau-hauste
larri bezala tipifikatuta dagoen utraketa egin zuela 2020ko martxoafen 5ean, egun horretan bere
jabetzako zakurrak, bertan behera utzita zeundelako udalerri honetako Buruntza auzoan, animali jagon
eta gordetzean behar den zuhurtasuna izan gabe.
i.- Erabakia Nicoliis Anegui Arillaga jaunari jakinaraaea. Jakinarazpenean azalduko zaio, halaber,
administrazioarekiko auzi-helegitea aurkez dezakela Administrazioarekiko Auzietarako Donostiako

I

Epaitegian, edo, aunetiaz, hautazko berrazertzeko helegitea

I

Alkate

honen aurrean, bertan

adieraziko diren epeetan.

I

3.- Erabakiaren beni ematea Dirubilketa lansailari eta Udaltuingoari.

7. Indarkeria Mabdstaren aurkako Nazioatteko Eguna dela eta 2020ko azatoarea 25eko
Adierazpen Instituzionala.
Romero andreah Berdintasuneko Zinegotzi Ahaldunak hartu du hitz4 honakoa esateko:
..Lehenengo gustatuko litzaidake udaletxeko talde guztiei eskerrak ematea teslua adostu

I

dugulako.

i.Covid-lgaren izurriteak Eure bizitza eta herriak kinka larrian jarri ditu, pertsona guzien

osasunari, segurtasunari, ongizateari eta erkidego-bizitzari erronka handia j arriz. Mundua ulertzeko

eta bertan egoteko dugun modua aldatzen ari da. Konfinamenduak, mugimendu-murrizketek eta
harreman-mugek agerian utzi dihrzte, gordintasun osoz, mota desberdinetako indarkeria matxistei
aurre egiten ari zaien emakumeen egoera ahulak.
.,Ariisku horiek oztopa edo atzera ditzakete gure henialdean lortutako berdintasun-eskubideak,
eta eragin negatiboa izan dezakete berdintasun-politiketan eta aurrerapenelan.
.,En la situaci6n generada por la pandemia debemos poner e[ foco en las mujeres y nifras que
enfrentan violencia en sus hogares, en sus trabajos, en sus espacios de vida y que est6n resistiendo
por su supervivencia. En este contexto debemos seguir trabajando para general las condiciones

o
!t

a

t
I

d

,.Se meiecen todo el reconocimiento y solidaridad de la sociedad. Por eso queremos recordar
especialmente hoy a las mujeres agredidas y especialmente a las asesinadas este afro en e[ Pais
Vasco. Esta dolorosa realidad nos interpela como sociedad y nos comprometemos a seguir

o
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adecuadas para evitar su aislamiento, desprotecci6n e invisibilidad.

trabajando y movilizamos para que no siga ocurriendo.
I

"Hala ere, hori guzia EZ DA NAHIKOA. Konpromiso politiko argia behar dugu' gizaneak
erakundeei eskatzen baitie emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurka jotzea lehentasun
politiko bihur dezatela. Inoiz ez bezala zerbitzu publikoen eta erakundeen lagun eta baliabide

guriak izateko, emakumeei beren askapen,

berreskuratze, ahalduntze eta autonomia-prozesuetan

laguntzeko garaia da.
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"Ezinbestekoa da emakumeek duintasunez lea segurtasunez bizitzeko oinarrizko eskubidea
berreskura dezaten, duintasunez eta segurtasunez bizitzea merezi baitute.
''Es condici6n necesario, ademiis, para que nuestros pueblos y ciudades se fortalezcan como
espacios de convivencia segur4 solidaria e igualitaria.
"Por todo ello, el Ayuntamiento de Andoain se compromete a:

''lndarkeria matxistaren biktima diren emakumeen eskubideak arreta-prozesu

osoaren

erdigunean jartze4 haien beharrak eta eskaerak entzunda eta aintzat hartuta politika beniak
diseinatu behar direla babeserako, arretarako, eneparaziorako eta beniro ere ez gertalzearen
bermerako eskubide ziurtatu ahal izateko.
"Mejorar Ia identificaci6n, para poder detectar y actuar con rapidez antes nuevas formas y
nuevos perfiles de mujeres en situaciones de violencia
"lndarkeria matxistaren edozein erari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta eta laguntzazprbitzsei euste4 hobetzea eta egokitze4 beti ere ikuspegi konpontzaile batetik, erakunde
bakoitzaren eskumenen esparuan.
"lmpulsar los programas de apoyo al empoderamiento de las mujeres y la prevenci6n de la
violencia entre la poblaci6n miis joven como instrumentos esenciales para impedir futuras
situaciones de violencia.
"Tokiko bizitzan berdintasun-program ak zaintzea eta egonkortzea. emak-ume-gizatalde batzuen
egoera ahulak areago ez daitezen.

"Analizzl' el impacto de la crisis del COVID l9 en el empobrecimienlo y la vulnerabilidad de
las mujeres y en el iimbito de los cuidados. En este sentido y teniendo en cuenta que los cuidados
son ejercidos mayoritariamente por las mujeres, el Ayuntamiento se compromete a realizar un
diagn6stico sobre el mismo y a poner en marcha programas, medidas y servicios que reposden a las
necesidades evidenciadas en dicho diagn6stico.
"Genero ikuspegia txertatzea udal eremu guzietan, kisiak eragindako enplegu eta diru-sarrera
galerak eta beste eragin negatibo batzuk arintzeko neurdetan, kalte eta ondorio horiek guaiek
eragin handiagoa izan baitute emakumeengan et4 gainer4 indarkeria matxista jasaten ari direnak
oaopo handiagoak topatzen dituae egoera horietatik aleratzeko.
"Apelar a Ia colaboraci6n y coordinaci6n entre instituciones, a)runtamientos, agrupaciones
feministas y asociaciones de mujeres, a fin de garantizar los recursos y poner en marcha todas las
iniciativas necesarias, en torno a la igualdad y Ia lucha contra la violencia machista.
"Udal honek konpromisoa hartze du 2021eko udal aurrekontuetan murrizketarik ez egiteko eta
bcharrezkoak diren diru kontuak handitzeko.
"Amaitzeko, Andoaingo herritar guzliei dei egiten diegu azaroaren 25aren inguruan antolatu
diren ekitaldietan parte har dezaten, bereziki indarkeria matxistaren biktimen omenezko ekitaldian.
Ekitaldi hori Udalak antolatu du hainbat emakume-elkarteekin eta mugimendu feministarekin
baleta, az.aroaxen 25ean, I 9:00tan, Goikoplazan."
Jarraian, Alkate andreak adierazpen instituzionala bozketara jari du eta Osoko Udalbatzanak,
aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV EH Bildu eta Elkanekin Podemos udal
taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, onartu du.

8. Euskaraten Nazioarteko Eguna 2020: Udalaten adierazpen instituzionala.
Izagitre an&eak, Er!/PNV udal tatdeko eledunak, hatnr du hitza, honakoa esateko:
'ENBAko batzordean ikusi da adierazpen instituzionala eta badakit Euskararen egunera.ko ENB;\ko
bazorde berezi xamar bat prestatzen ari direla, hua dela adierazpeoa irakurtzeko momentua, bele
egunean, beuz, iuditzen bazaizue gaw ez dugu irakurriko, onartuko dugu eta bere momentuan eta
espazioan irakuketari ekingo zaio"
Gaia eztabaidatu ondoten, Alkate andreak proposamena bozketara jarri du eta Osoko Lrdalbatzarrak,
aho batez, Alkate and-rearen eta PSE EE, E J/PNV, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeetako
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zinegozien aldeko botoekio, honakoa erabaki du:
1.- Onataea "Gehiago, gehiagotar! gehiagorekin..." izenburua duen Andoaingo Udalaren Adierazpen
Instinrzionala.

2.
ekez

Aipatutako Adieiazpen Instinrzionalaren betti Andoaingo heritarrei ematea, agifla a;.$rarat:u eta

banatuz.
3.- Erabaki honeo
elr<e

beri Konruharzailetzari

emarea.

9. Alkatetzareo ebazpenen berd ematea, zehazki, 571/7lZ) zenbakidr.roe* 6fl/m20
zeobaki dur e ra,

Alkareak zinegozi guztiei jakinarazi die \lkareuaren ebazpenak. nah:u ea edukiaren berri izan
Ud^lbauate awretik, betaien eslor daudela, lr.ur. atzeo ete, 571/2020 zenbakidunetik 661/2020
zenbakdunera.
Gata eztabaidara jard da eta parte-haraeik izat ez denez, Osoko Udalbatza jakinaren gainean geranr
da.
10.

Zitegoui-Ahaldunen ebazpenen betri ematea,

zeb,azlrl., 790/20?.0

zetrbakidunetik

877

/z\m

zenbakidutrera.
Alkateak zinegozi gozttei ja,kinxazi die Zinegotzi Ahaldunen ebazpenak, nttlz eta edukiaren bern
iz.at Udalbtattta aurtetik, bemien esku daudela, han zuzen ere,790/2O2O zenbakidunetik 871 /2020
zenbakidunera.

Gala eztabaidata jarri da
gentu da.
11. Galderak, eskaerak eta

ea parte-harzedk b.tn ez

denez, Osoko Udalbaza jakinaren gainean

proposamelak

Alkateak galde erreguen txanda teki du eta lehenbizi Alvarez jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak,
hattu du hitza, honakoa esateko:
'Azken asteetan hainbat heritarten kexak ikusi eta entzun dinrgu AP?ateo inguruan. Normalean
jendearen kexa nagusia da etantzunik ez bad^ j^sotzen edo erantzuna betdina jasozen dela, dagokion
departamentura bidaliko dela esanez.

"Jakin nahi dugu, alde batetit, zein den erabiltzen ari den prozedura eta, gure ustez, APPa-ien
o
F

eraginkortaswra aurreko legegrnzalditik jaisten ad da baino, hori ziurtatzeko eskazeo duguna da 2020ko
APP eskaera guztien zeffenda eta hauen erantzrurak.
"Ulertzen dugu datuen babeserako legea betetzeko ber'ak eta gainerako datuak kendu egin beharko
dtela, baina, hemeo eskatzen dugu 2020ko zertenda pasaaea g)k egpzt^hr
izateko jendeak dioena."
^hal
Jattdan,Izagyre andteak, hartu du hitza eta honakoa esan du:
"Bueno APPa nik neuk erantzuteo dut, nire departamentueri kexen inguruan eta, esan behat dut ahal
den neurrian, ahal d,et azkarr.er, erantz utea baino bai egia da lan katgaten arabera posible izaten dut ala
ez.

t

3.H

Eq

momentuao egltel(o gaia bada, adibidez, a-ttatoiak, erle kabia-k, horelako gartzak, azken
Frnean...edukinontziak ez dtela irekitzen, Lartelak ez dabilela ondo, gai horia\ azken fitear. dia,
teknikoari bidali eta hark enpresad bidaltzen dio eta erantzuna ematen da zvzene n, beraz, erattzvta

a
e
u,

.9.9

.,1

'tsadakig halako kexa badagoela, zehazki gai baten inguruan. Erantzunda daude egurr, gai horren
ingnruan azaltzen diren kexak eta nik aha.l dudan heinean behintzat suatzen naiz erantzuten ahal dudan
azktrler' eta, beti etantzun berdina jasozen dela, teknikoarekin hitz egin behal dudanean edo zetbait,

normalean horrela izaten da.
"Beste erantzunak, gaiak horrela eskatuta, zabalagoa da, baino horrelakoetan zuzenekoa deneao, bai,

hori da eJantzuru.
Berriro, Alvatez jaunak hartu du hitz a eta honakoa erantzun du:
"Guti gai baten ioguruan ez digute esan, horregatik zi)ttatzeko eskatzen dugu 2O2Oko zetretda
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eta guk aztettzeko eta jendeak dioena egra den edo ez."
honahoa
hatru
du
hitza
eta
csm dul
-tlkate aa&eaL
"Gauko udalbazatrean dakizuen bezala ez dago prrbiikorik, aide hotretatik ezin dugu ezet egrn, bai
gustanrko )itzaidakeera & behin eta betriz iflsiststzea herntar guztiei arduaz eta zuhuziaz iokatr-r behar
dugula, azken egun hauetafl batez ete, egural& oha egrten ducnean, cgia esan, plazak gute ustez gehiegi
beteta daude, nahiz eta, bueno, otaindik, prekauziozLo nerrtiak indatrean egon behar &en eta
distantziak batzuetan ez ditugu behar bezala zaintzen eta, alde hortetan! gogotatu nahi dugu saiatu behar
dugula elkarteratze gr:xier egiten eta baita ete, ahal den neurdan, ezberdinak diren familiekin, gure
konbibentztako tamlLal cz Jirenekin ahalik eta guuien cgoren.
"Alde hottetatiL luzatu nahi dut eskaera hau denon arteao ahalik eta azkattefl zenbal<iak ,{ndoainen
jaitsiko eta alde hoftet2tik zuen laguntza ete l]ehar dug!"Decia que damos por finalizado el pleno de hoy que, como todos ustedes saben, tarnPoco se ha
podido hacer con ptblico, por la cfucunstancia rtel Covid 19 ,v en ese seotido quelemos recotdd a la
ciudadania que aciie con tesponsabiJidad y con ptudencia. Que tcdavia v sobre todos cuando los dias
son buenos, vemos las piazas qr-rizis demasiadc llenas y en ese sentido apelamos un poco a que la
ciudadania nos alr:de en ese sefltldoj que se taten de rcunir lo rienos posiblc ruridades convivencralcs
diferentes, porque estamos todavia en rm momeflto eri ei que teflemos que tatar de reduct al minimo la
socializaci6n y eo ese sentrdo insistit nuevamente v apelar nuevamente a Ia tesponsabilidad de todas )'

pasauea,

&tu babesetato legea betez

"trIila esker eta hutengo arte."
beste aztetgaitik ezeao, lehendakatiak amaitutzat eman du oiriko batzaraldia, 12:30 minutu zitenean.
Behin behinel<o rdazkaiak batz*taldtad dagoi<ion agiri hau i&ui eta Alkateak irakurri eta oritzat envm
ondoten, biek izenpenr dute, bat etoriz Tok Erakundeen ,htolamendq Jardrmbide eta Araubideati buruz
indatrean dagoen Ettegelamendu:ren 110.2 atdl<uiuan aglldutakoarekia. Eta hotten guztiaten fede, oik,
Behin behireko Idazkaria oaizen honeJl ernater dut.

Ea

o.E.
Behin-behineko Idazkatia

Alkatea

Eginbidea: Nik, idazkari naizen honek eglten dudana, aditzera emateko bat etorriz azaroaren 28-ko 2568186.

Erret Dekretuak onarturiko Tokiko Korporazioen Antolakuntza, lardunbide eta Eraentza

Juridikoko

Erregelamenduko 199.1.3 artikuluak xedatzen duenarekin, honako akta hau jasota gelditu dela 1562033
zenbakiduneko orritik 1562038 zenbakidun orrira. FEDE EMATEN DUT.

Andoainen, sinadura datan.

Behin-behineko ldazkatia
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Egiaztapen Kode Segurua/C6digo Seguro de verificaci6n:

Esxubb39066e-6fce-4f2al-93a4-13a5a67f3a5e
esoixza

bt@t : //uzt. sTpuzl@. ew ?De-o 09 70
cadpnebe 7a i'.esridad y tirna de 1a copia e, papd de esxe dacDhenLa elecxl5nica

electtdoica

:

bxxtE

:

/hzx. gtrukoa.

e@?Dc=oog7o

e

lektt

inxroducienda et cAAigo 3estro de tetificaci6n

onokoa, :

en la 6ede

