
Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2021/03/25
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 25/03/2021

Lekua: Batzar Aretoa / Lugar: Salón de PlenosLekua: Batzar Aretoa / Lugar: Salón de Plenos

Bildutakoak: / Asistentes:Bildutakoak: / Asistentes: Akta Zenbakia

00000004
Alkatea / La Alcaldesa Maider Lainez Lazcoz
Zinegotziak: / Concejales: Eguna

2021/03/25

EH-Bildu

Andoni Alvarez Lete
Estibalitz Mujika Tolaretxipi
Jon Zulueta Berastegi
Garazi Usandizaga Zubiria
Julian López Aracama
Mª Teresa Etxeberria Arteun
Xabier Fondón Pajares

Hasiera

19:00
Amaiera

19:35

Idazkaria:

María Uriarte Zuricaray

Kontuhartzailea

Myriam Lizaso
Arruabarrena

Interpretaria

Jon Unanue Lopez

PSE-EE

José Luis Verdasco Gutierrez
Ascensión Parrón Peguero
Petra Romero Pozo
Oscar Mendo González

EAJ-PNV
Alex Huitzi Alfonso
Mª Sagrario Ruiz Fernández
Imanol Goenaga Egibar

Elkarrekin Podemos Mª Teresa Santana Rubio

Ez dira bertaratu eta adierazi dute: / No asiste y se excusa:
Maria Jose Izagirre Iturzaeta -EAJ/PNV eleduna- gaixo dagoelako eta bere bozka Imanol Goenaga 
Egibar zinegotziarengan eskuordetu du.

Gai Zerrenda:Gai Zerrenda: Orden del Día:Orden del Día:

1. 2021/01/28  eta  2021/02/25(e)an  egindako
batzarren  akten  zirriborroak  irakurri  eta
onartzea, bidezko bada.

1.- Lectura  y  aprobación,  si  procede,  de  los
borradores  de  las  actas  de  la  sesiones
celebradas el 28/01/2021 y 25/02/2021.

Xedapenak Parte Dispositiva
2. 2019ko Kontu Orokorraren onarpena
3. Aurreko urteetako fakturen onarpena
4. Musika Eskolako tasen aldaketa
5. Galardi Haur Eskolako tasen aldaketa
6. Kiroldegiko tasen aldaketa
7. Interes  berezikoak  edo  udal  onurakoak

izendatzea Ondarreta Ikastetxeko obrak
8. 2021.03.09an  EH  Bildu  udal  taldeak

aurkeztutako mozioa.

2.- Aprobación Cuenta General 2019
3.- Aprobación facturas de años anteriores
4.- Modificación tasas Escuela de Musica
5.- Modificación tasas Escuela Infantil Galardi
6.- Modificación tasas Deportes
7.- Declarar  de  especial  interés  o  utilidad

municipal las obras del Colegio Ondarreta
8.- Moción presentada el 09.03.2021 por el grupo

municipal EH Bildu.

Kontrola Parte de Control
9. Galderak, eskaerak eta proposamenak. 9.- Ruegos, preguntas y propuestas.

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

1. 2021/01/28 eta 2021/02/25ean egindako bileren aktak irakurri eta onartzea, bidezko bada.

Zinegotziei  bidali  zitzaizkien  2021/01/28  eta  2021/02/25  datetako  batzarraldiei  dagozkien  aktak
irakurri ondoren, Alkate andreak, 2021.01.28 datako aktaren onarpena mahai gainean utzi du, zeren,
zenbait parte-hartze jaso gabe daudelako eta 2021.02.25 datako aktaren onarpena bozketara jarri du
eta Osoko Udalbatzak, aho batez, ontzat eman du.

2. 2019ko Kontu Orokorraren onarpena.

Alkate andreak hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Kasu honetan 2021eko urtarrilaren 22an, Ogasun Batzordean aztertu zen gaia. “Decíamos que, el 22 de

enero de 2021,  pasó por la  Comisión de Hacienda este punto. Gero jendaurrean egon da eta  2021eko
martxoaren 16an aldeko txostena jaso zuen, baita ere, Ogasun batzordean eta, horrexegatik jarriko genuke gaia
bozkatzera eta izango litzateke onestea 2019ko ekitaldiko Kontu Orokorra.

“Decía que, la Cuenta General de 2019 ha estado ya expuesta al público, tenemos un informe favorable de
la Comisión de Economía y Hacienda del 16 de marzo de 2021 y hoy se somete a la aprobación la Cuenta
General del ejercicio de 2019.”

Kontuan hartuta, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren
19ko 21/2003 Foru Arauko 62. artikuluak diola udal erakundeek, kontabilitate-ekitaldia amaitutakoan, ekitaldi
horretako  aurrekontu-eragiketen,  aurrekontuz  kanpoko  eragiketen,  ondare-eragiketen  eta  diruzaintzako
eragiketen kontu orokor bat egin beharko dutela.

Kontuan  hartuta,  86/2015  Foru  Dekretua,  abenduaren  15ekoa,  Gipuzkoako  toki  entitateen
kontabilitatearen  arau  esparrua  ezartzen  duenak,  jartzen  duela  urteko  kontuak  barne  dute  balantzea,
ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera-orria, diru-fluxuen egoera-
orria eta memoria.

2021.01.21eko akta ikusita eta batez ere hirugarren puntua.
Kontuan hartuta, espediente horretan dagoen dokumentazioa, hauen barne, Kontuhartzailearen txostenak

eta jendaurrean egon direla (GAO 25 zenbakikoa, 2021.02.09koa), Kontuetarako Berezia Batzordeak aho
batez onartzen du eta Udalbatzarri  proposatzen dio.

Ogasun Batzordeak Kontuetarako Berezia  den Batzordea  bezala,  2021.03.16an aldeko txostena eman
ondoren.

Guztia aurrekontuen inguruan indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.
Gaia eztabaidan 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:
1. Onestea 2019ko ekitaldiko urteko Kontu Orokorra

3. Aurreko urteetako fakturen onarpena.

Alkate andreak, hartu du hitza honakoa esateko:
“Kasu honetan, baita ere, otsaileko udalbatzarrean egin zen bezala, proposatzen kredituak judizioz

kanpo aitortzeko espediente egokia izapidetzeari ekitea aurreko ekitaldiko gastuak, aurtengo aurrekontura
egotzi  daitezen.  Hori  guztia,  txostenaren  eranskinean  azaltzen  den  zerrendaren  arabera,  guztira
126,573,54 eurokoa izango litzateke.

“Como ya  se  hizo  en el  pleno de febrero se  propone se  proceda a  la  instrucción del  oportuno
expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al presupuesto corriente de los
gastos llevados a cabo en ejercicios anteriores, todo ello, con arreglo a la relación que se anexa en el
informe que todos tienen por un total de 126.573,54 euros.”

2

E
S
K
U
4
c
a
3
d
3
7
1
-
a
e
2
8
-
4
2
7
d
-
a
3
0
6
-
4
e
7
8
5
e
e
1
1
d
5
b



Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2021/03/25
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 25/03/2021

Kontuan hartuz, oro har badakigu sektore publikoa osatzen duten administrazio desberdinen artean, tokiko
administrazioa dela herritarrengandik gertuen dagoena eta, hortaz, administrazio honetara zuzentzen dituztela,
lehenik eta behin, beren eskaerak. 

Kontuan hartuz, Tokiko Administrazioak herritarrek eskatzen duten arintasunera eta eraginkortasunera
egokitu behar duela bere jarduna. Horregatik, zenbaitetan, eta herritarrei erantzuteko, jarduera administratiboa
ez da doitzen, zorrotz-zorrotz, berez zurruna den prozedura legalera. 

Kontuan hartuz, zentzu horretan, aurreko ekitaldietan, zenbaitetan ondasunen hornidurari eta zerbitzuen
prestazioari dagozkien gastuak egin direla, guztiak udal zerbitzu desberdinen garapen arrunterako eta Udalak
kudeatutako zerbitzuen prestaziorako behar-beharrezkoak eta ezinbestekoak.

Kontuan hartuz, aurrekontu-kreditu nahikorik gabe gauzatu badira ere, Udala aipatu gastuak ordaintzera
behartuta dagoela, horiek udal aurrekontura egotzi ondoren. Legegileak berak, ezinbesteko zerbitzuak emateko
beharrezkoak diren baina nolabait ere “irregularrak” diren jarduera horiek ematen direla jakinik, aipatu gastuak
dagokion ekitaldiko aurrekontura egozteko aukera aurreikusten du. Egozpen hori, hasiera batean, debekatuta
dago,  aurrekontuaren  urtekotasunaren  printzipioari  jarraiki,  baina  kredituen  judizioz  kanpoko  aitorpen
espedientearen bidez izapidetzea ahalbidetzen da.

Kontuan izanik, administrazioarekiko kontratatzaileak diren hirugarrenak kaltetzea saihesteko eta, hortaz,
administrazioaren  aberaste  bidegabe  edo  arrazoigabea  saihesteko,  ezinbestekoa  eta  derrigorrezkoa  dela
egindako gastu horiek ordaintzea; kontuan izanik, halaber, gastuak egungo ekitaldira egozteak, aurrekontu
burutzapenaren egungo egoera ikusirik, ez duela eragingo kalterik aurtengo ekitaldiko beharrei erantzuteari
dagokionez; kontuan izanik hirugarren hartzekodun horiek eman dituztela benetan zerbitzuak, edo hornitu
dituztela  ondasunak,  eta  badagoela  gastu  horien  guztien  faktura  bana,  gastua  kudeatu  duten  organo
desberdinetako arduradunek onetsitako fakturak alegia. 

Kontuhartzaileak (2021/02 erref,) 21.03.16an  egindako txostena ikusi ondoren 
Ikusirik, Ekonomia eta Ogasuna Batzorde Informatzaileak 2021/03/16ko bileran emandako aldeko

irizpena.
Gaia eztabaidara  jarri  da eta  parte-hartzerik  izan ez  denez,  jarraian,  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:

1.-  KREDITUAK  JUDIZIOZ  KANPO  AITORTZEKO  espediente  egokia  izapidetzeari  ekitea,
aurreko ekitaldietako gastuak, aurtengo aurrekontura egotzi daitezen. Hori guztia txostenaren eranskinean
azaltzen den zerrenda arabera, guztira 126.573,54.-eurokoa da

4. Musika Eskolako tasen aldaketa.
Ruiz andreak, Hezkuntza eta Kulturako Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Arratsalde on guztioi. Bakarrik esango dut, aurten ere, Covid dela eta ikusita egoera, aho batez, adostu

zen Hezkuntza eta Kultura Batzordean kuotarik ez igotzea.”
Ikusirik,  Konstituzioko 140.  artikuluak udalerriei  aitortzen dien autonomiaren oinarriaren gainean,

Toki  Jardunbideko Oinarriei  buruzko apirilaren 2-ko 7/1985 Legeko 4.1.a)  artikuluak  udalerriei  bere
burua antolatzeko ahalmena aitortzen diela.

Ikusirik,  Kultura  Batzorde  Informatzaileak  2021.02.17ko  eta  Ekonomia  eta  Ogasuna  Batzorde
Informatzaileak 2021.03.16ko bileran emandako aldeko irizpena. 

Alkate  andreak  gaia  eztabaidara  jarri  du  eta  parte-hartzerik  izan ez  denez,  jarraian,  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:

1.- 2021-2022 ikasturterako Musika Eskolako tasak onartzea, jarraian zehazten direlarik:
(Ez dago KPI igorerarik)

7.9.- Udal Musika Eskola
7.9.- Escuela Municipal de Música

I. Maila / Nivel I
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Tailerra / Taller 222,10 €

II. Maila / Nivel II

Funtsezko irakaskuntza + musika hizkuntza
Enseñanza principal + Lenguaje musical

510,70 €

Funtsezko irakaskuntza + talde instrumentala edo korala
Enseñanza principal + Grupo  instumental o Coro

443,10 €

Funtsezko  irakaskuntza  +talde  instrumentala  edo  korala  +  musika
hizkuntza
Enseñanza principal + Grupo intstumental o coral + Lenguaje musical

664,20 €

Funtsezko irakaskuntza + talde instrumentala + talde korala
Enseñanza principal + Grupo instrumental + Grupo coral

592,70 €

Funtsezko irakaskuntza + talde instrumentala + talde korala + musika
hizkuntza
Enseñanza  principal  +  Grupo  instrumental  +  Grupo  coral  +  Lenguaje
musical

811,00 €

Funtsezko Irakaskuntza  / Enseñanza principal 379,80 €

Funtsezko Irakaskuntza (Abesbatza)
Enseñanza principal (Coro)

174,60 €

Musika hizkuntza / Lenguaje Musical 267,20 €

III. Maila / Nivel III

Funtsezko Irakaskuntza + taldea edo taldeak
Enseñanza princiapl + Grupo o grupos

443,10€

IV. Maila / Nivel IV

Taldea  edo taldeak / Grupo o grupos 152,30 €

Banda
Salbuetsita

Exento

Osagarriak   (III eta IV mailak) / Complementarias (Nivel III y IV):
Harmonia modernoa / Armonía moderna

177,10 €

Osagarriak   (III eta IV mailak) / Complementarias (Nivel III y IV):
Mindfulness

90,00 €

II. Maila: Funtsezko irakaskuntza (musika tresna,  kantua edo tresnarantz edo kanturantz orientazioa)
eta honi dagokion praktika (tresna edo kantua) eta musika hizkuntza. 

III. Maila: Funtsezko irakaskuntza (musika tresna edo kantua) eta honi dagokion praktika (tresna edo
kantua).

IV. Maila: tresnarantz edo kanturantz taldea.
III. eta IV. Mailako taldeak: ganbera, konboak, orkestrak, abesbatza, banda.
Salbuespenak.
 Musika Hizkuntzan bakarrik matrikulatzeko, ezinbesteko baldintza izango da eskatzaileak jotzen

duen funtsezko irakaskuntza Udal Musika Eskola honek ez duela eskaintzen ziurtatzea.
 Funtsezko irakaskuntzan bakarrik  matrikulatzen kasu berezietan besterik  ez da onartuko,  behar

bezala arrazoituta dagoenean eta dagokionak horri buruzko txostena egin ondoren.
 Funtsezko irakaskuntza abesbatza denean,  gai  honetan bakarrik  matrikulatzen uzteko,  hizkuntza
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musikaleko oinarrizko maila bat erakutsi beharko da eta Eskolan eskaintzen diren gainontzeko gaietan inongo
interesik ez edukitzea.

 Funtsezko  irakaskuntza  ikasketak  udalerritik  kanpo  egiten  dituzten  ikasleei  kuotaren  %50eko
dirulaguntza  emango  zaie,  beti  ere  Andoaingo  Udal  Musika  Eskolak  funtsezko  irakaskuntza  horren
ikasketarik eskaintzen ez badu, eta 4 ikasturteko epe mugarekin.

Ikasle indartuak
Baldintza hori betetzen duten ikasturte horretan,  ordaindu beharreko tasaren  %75aren gehikuntza

izango dute indartutako ikasgaietan.
Hobariak 
1.- Familia ugariak:
10.-......Kategoria orokorra 3 seme-alaba arte %30a
11.-..............Kategoria orokorra 4 seme-alaba %50a
12.-...........................................Kategoria berezia %80a 
2.- Famili bereko ikasleak:
 Udal Musika Eskolara doan familia-unitate bereko edo elkarrekin bizitzen diren bigarren partaidea

duen 1. matrikulan %15a.
 Udal  Musika Eskolara doan familia-unitate bereko edo elkarrekin bizitzen diren hirugarren eta

hurrengo partaideek duten 1. matrikulan %25a.
3.- LGSra iristen ez diren 65 urtetik gorako ikasleak: 
%30eko hobaria izango dute.
4.- Gutxienen musika tresnak: 
 Metalezko musika tresnetan matrikulak (tronpetak izan ezik), lehenengo bi ikasturteetan %30eko

hobaria izango du.
 Langabezian  dagoen  ikaslegoari  eta  tresna  hauetako  batetan  matrikulatzen  bada, %70  hobaria

emango zaio.
Eskatzailea aurka ez badago, Andoaingo Udalak zuzenean egiaztatuko du sektore publikoko edozein

erakundetan familia ugariaren titulua edo langabezian izena emanda dagoela dagozkion hobariak eskuratu
ahal izateko.

LGSra  iristen  ez  diren  65  urtetik  gorako pertsonen kasuan,  horiek  baimena eman beharko diote
Andoaingo  Udalari  azken  ekitaldiko  datu  ekonomikoak  kontsultatu  eta  hobaria  jasotzeko  eskatutako
baldintza betetzen dituela egiaztatu dezan.

Udalak datu horiek kontsultatzearen aurka azaltzen bada edo baimena ematen ez badu eskatzaileak,
honek dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

Hobari hauek ez dira bateragarriak.
Ordainketak.
1. Ordainketa: 50,00 €  izena ematerakoan.  onarpenaren berri ematearekin batera.  Matrikularen epea

bukatu aurretik baja aurkezten ez baldin bada, diru hori berreskuratzeko eskubidea galdu egiten da.
2. Gainontzekoa ikasturtean zehar, 9 hilabetetan.
Bajak: 
Ikasturtea hasi eta 7 egun naturalen epean baja eskaera idatzia aurkezten bada, izena ematearengatik

ordaindutako 50,00 €-ak bueltatuko dira.
2021eko irailaren 30a baino lehen baja emateko eskaera idatzia aurkezten bada, hurrengo hilabetean

jarriko da indarrean. (2021eko iraileko kuota ordaindu egin beharko da).   
2021eko urriaren 1etik aurrera baja eskaera idatzia aurkezten bada, hilabete horretako eta ondorengo

kuotak ezeztatzea edo, dagokionean, itzultzea onartuko da, honako kasu hauetan bakarrik, eta gainera,
idatziz eskatu beharko da, kasuari dagokion ziurtagiria erantsiko delarik.

 Lan baldintzen aldaketak (ordutegia, lekua, lanbidea... enpresaren ziurtagiri bidez).
 Familia baldintzen aldaketa.
 Ikasketa baldintzen aldaketa (ordutegia, lekua... ikastetxearen ziurtagiri bidez).
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 Osasun arrazoiak (mediku edo profesionalaren ziurtagiri bidez).
 Ikasketa arrazoiak (tutore edo ikastetxearen ziurtagiria)
 Herritik kanpora bizitzera joan izatea (errolda ziurtagiri bidez).
Baja  eskaera  kontuan hartzeko,  idatziz  aurkeztu  beharko da, eta  aurkeztutako hilaren  hurrengoan

jarriko da indarrean. Baja aurkezten den hilabeteko kuota ordaindu egin beharko da.  
Ordainketetako atalean kuota guztiak ordaintzen ez dituzten ikasleek hurrengo ikasturteko matrikula

berria egiteko eskubidea galduko dute.
Indarraldia:
Tasa hauek 2021/2022 ikasturtean egongo dira indarrean.
2.- Administrazio-espedientea jendaurrean jartzea, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean

argitaratuz  eta  Andoaingo  Udaletxeko  iragarki-taulan  eta  web-orrian  erakutsiz,  30  eguneko epeaz,
interesadunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako alegazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

3.- Espedientea jendaurrean dagoen bitartean alegaziorik edo iradokizunik aurkeztuko ez balitz, aipatu
araudia behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

5. Galardi Haur Eskolako tasen aldaketa.
Ruiz andreak, Hezkuntza eta Kulturako Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Bakarrik esango dut, aurten ere, Covid del eta ikusita egoera, aho batez, adostu zen Hezkuntza eta

Kultura Batzordean kuotarik ez igotzea.”
Ikusirik,  Konstituzioko 140.  artikuluak udalerriei  aitortzen dien autonomiaren oinarriaren gainean,

Toki  Jardunbideko Oinarriei  buruzko apirilaren 2-ko 7/1985 Legeko 4.1.a)  artikuluak  udalerriei  bere
burua antolatzeko ahalmena aitortzen diela.

Ikusirik,  Kultura  Batzorde  Informatzaileak  2021.02.17ko  eta  Ekonomia  eta  Ogasuna  Batzorde
Informatzaileak 2021.03.16ko bileran emandako aldeko irizpena.

Alkate  andreak  gaia  eztabaidara  jarri  du  eta  parte-hartzerik  izan ez  denez,  jarraian,  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:

1.- 2021-2022 ikasturterako Galardi Haurreskolako tasak onartzea, jarraian zehazten direlarik:
(Ez dago KPI igorerarik)

7.10.- Galardi Haurreskolako zaintza eta egonaldi zerbitzua hilean
7.10.- Servicio de asistencia y estancia en la Escuela Infantil Galardi 

10.000€ arte / Hasta 10.000€ de ingresos. 193,41 €

10.000,01€tik aurrera/ De 10.000,01€ en adelante 276,31 €

Galardi udal Haur Eskolako zaintza eta egonaldi zerbitzuaren hileko kuota atalkakoa izango da, eta
kuota  eskatzaileen diru  sarreren arabera aplikatuko da. 

Atalak hauek dira:
10.10.000€ arte (%70) ..…………. 193,41 kuota
10.000,01€tik  aurrera (%100)  ……276,31 kuota (*)
(*) Hau izango da kuota erreferentziala hobariak aplikatzeko.
Diru sarrerak Per Capita Errentaren (PCE) arabera ezarriko dira, eta eskatzaile bakoitzari dagokion

atala, ondoren zehazten den formularen arabera erabakiko da:
PCE =                      zerga oinarri orokorra
                                 Familia unitate kopurua
Zerga oinarri orokorra kalkulatzeko, familia unitate osoaren diru sarrerak hartuko dira kontuan; hau

da, errenta aitorpena,  edo jasotako zerga oinarri orokorraren aitorpen ziurtatua.
Familia-unitatea edo bizikidetza-unitateari dagokionez, honako pertsonak edo pertsona-taldeak

hartuko dira bizikidetza-unitatetzat:
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 Etxebizitza edo bizitoki batean bakarrik bizi diren pertsonak, eta talde horretatik kanpo geratuko
dira, bakarrik bizi izanda ere, beste pertsona batzuekin ezkontza bidez edo ezkontzakoaren antzeko beste
harreman iraunkorren baten bidez lotuta daudenak, honako kasu hauetan izan ezik:

◦ Banantzeko edo dibortziatzeko edota Izatezko Bikoteen Erregistroan baja  hartzeko izapide
judizialak hasita daudenean.

◦ Etxeko indarkeriaren biktimak direnean, banantzeko edo dibortziatzeko izapide judizialak hasi
ez badituzte ere, betiere zirkunstantzia hori dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren aldeko gizarte-
txosten bidez justifikatzen bada eta izapide horiek urtebeteko epean hasten badira, izatezko banantze-
egunetik zenbatzen hasita.

◦ Pertsona errefuxiatuak direnean edo izaera hori lortzeko eskaera eginda dutenean eta eskaera
hori izapidetzeko onartu dutenean, eta beren ezkontidea edo ezkontzakoaren antzeko beste harreman
iraunkorren baten bidez lotuta dagoen pertsona eskatutako lurraldean ez denean bizi.

◦ Etorkinak  direnean,  eta  beren  ezkontidea  edo  ezkontzakoaren  antzeko  beste  harreman
iraunkorren baten bidez lotuta dagoen pertsona estatuko lurraldean ez denean bizi,  betiere dagokion
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren aldeko gizarte-txosten bat dagoenean; kasu horietan, bizikidetza-unitate
izaerari hamabi hilabetez eutsi ahal izango zaio, eta ezohiko izaera beste hamabi hilabetez luzatu ahal
izango da.

 Etxebizitza edo bizitoki berean elkarrekin bizi diren bi pertsona edo gehiago, elkarren artean
ezkontzaren  bidez  edo  ezkontzaren  antzeko  harreman  iraunkor  baten  bidez  batuta  daudenean,  edo
laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunagatik, edo familia-harrerako harreman iraunkor batengatik edo
adopzio aurreko edo tutoretzapeko harreman batengatik batuta daudenean.

 Errentamendu-kontratu  baten  titularra  den  pertsona  edozein  modalitatean,  2)  idatz-zatian
aurreikusitako loturaren batekin lotuta ez dagoen beste pertsona batzuekin etxebizita edo bizitoki berean
bizi dena, premia larriko benetako egoeren ondorioz.

2)  puntuan  aurreikusitako  loturaren  bat  daukaten  pertsonen  helbidean  integratzen  direnean  ere,
bizikidetza-unitatetzat hartuko dira,  2010eko ekainak 17ko EHAAn, 114 zenbakia duenak, 5 artikuluko
2. puntuan zerrendatzen diren kasuak. Ondoren zehazten den modura:

Artikulua 5, 2. puntua: bizikidetza-unitatetzat hartuko dira honako hauek:
a)  Zahartasun,  elbarritasun  edo  alarguntasuneko  ordaindutakoaren  araberakoak  edo  horren

araberakoak  ez  diren  pentsioen  onuradunak,  haien  ezkontidearekin  edo haiekin  ezkontzaren  antzeko
harreman iraunkor baten bidez batutako pertsonaren eta ekonomikoki haien mende dauden pertsonekin
batera.  Aurrekoaren  ondorioetarako,  lehenengoekiko  ekonomikoki  mendekotzat  hartuko  dira  inolako
diru-baliabiderik ez duen pertsona bakar bati dagokion Gizarteratzeko eta Gizarte-babeserako Oinarrizko
Errentaren  zenbatekoa  baino  diru-sarrera  konputagarri  handiagoak ez  dituzten pertsonak,  salbuetsita
geratuz lan egiteagatik edo osagarriak izan daitezkeen pentsioetatik datozen diru-sarrerak lortzen dituzten
pertsonak.

b) Etxeko tratu txarren biktima izanik, beren seme-alabekin batera, horiek baleude, ohiko bizilekua
abandonatu  duten  pertsonak;  bakarrik  bizi  diren  pertsonen  kasuan,  harrera  egiten  duen bizikidetza-
unitatetik  bereizitako  bizikidetza-unitate  izaerarekin  gehienez  ere  hamabi  hilabeteko  gehieneko  epez
jarraitu ahal izango dela, eta ezohiko kasuetan beste hamabi hilabetez luzatu ahal izango da.

c) Ekonomikoki beren kargura % 45etik gorako desgaitasun-kalifikazioa duten edota II. graduko 1.
mailako  mendetasuna  edo  handiagoa  duten  adingabeak  edo  pertsona  helduak  dituzten  pertsonak,
autonomia  pertsonala  sustatzeari  eta  mendetasun-egoeran  dauden  pertsonak  zaintzeari  buruzko
abenduaren 14ko 39/2006 legean aurreikusitakoaren arabera.

d) Beren ohiko etxebizitza utzi behar izan duten pertsonak, dela banantze edo dibortzio baten edo
izatezko batasun bat  desegitearen ondorioz edo Oinarrizko  Gizarte  Zerbitzuak  muturrekotzat  jotako
egoeraren batengatik.

Aurrekoaren  ondorioetarako,  muturreko  egoeratzat  hartuko  dira  etxebizitza  bat-batean  galtzea
utzarazpen  baten  edo  hondamendi  baten  edota  etxebizitzaren  ordainketari  aurre  egiteko  ezintasun
nabarmenaren ondorioz, betiere egoera horiek eskatzaileari egozgarriak ez badira.
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Aurreko  paragrafoan  aipatutako  c)  eta  d)  kasuetan,  bizi  deneko  bizikidetza-unitatetik  bereizitako
bizikidetza-unitate izaerari gehienez ere hamabi hilabetez eutsi  ahal izango zaio, eta ezohiko kasuetan
beste hamabi hilabetez luzatu ahal izango da.

Tasa hori hilero kobratuko da, hilabetea amaitu ondoren. Baina, haurraren onarpenaren ebazpenaren
notifikazioa  jaso bezain azkar, hilabete baten kuotaren erdia kobratuko da eta kopuru hori haurra  hasiko
ez balitz ere, ez da itzuliko.

Bajak: aurreko urtean Haur Eskolan egonik bertan jarraitu nahi ez duten haurren kasuan, baja idatziz
igorri beharko dute izena emateko ezarritako epe berean (matrikulazio kanpainan).

Abian den ikasturterako,  apirilaren 20tik aurrera ez da inolako bajarik onartuko,  eskaera hori
behar bezala zuriturik ez baldin badago behintzat (egoitza aldaketa, ziurtaturiko gaixotzea, edo antzeko
kasuak…).

Zuritu gabeko kasuetan, hilabete horiei dagozkien tasak kobratzen jarraituko dira ikasturtea amaitu
arte.

Ondo zuritutako kasuetan,  apirilaren 30etik  aurrera baja onartuko da,  eta ikasturte amaiera arteko
tasak ez dira kobratuko.

Onartutako bajak, eskaera aurkeztutako egunaren hurrengo hilabetean jarriko dira indarrean. 
Ordainketetako atalean kuota guztiak ordaintzen ez dituzten familiek hurrengo ikasturteko matrikula

berria egiteko eskubidea galduko dute.
Hobariak 
    Urtean 10.000€ (zerga oinarri orokorra)  baino gutxiago jasotzen dituzten unitate familiarretako

erreferentziazko kuotaren %30.
    Galardi Udal Haur Eskolara doan bigarren seme-alabaren ordainsariaren %50.
    Galardi Udal Haur Eskolara doan hirugarren eta hurrengo seme-alabaren ordainsariaren %100.
    Familia-ugarien kasuan, Galardi Haur Eskolara doan seme-alaba kopurua kontutan hartu gabe.
    3 seme-alaba arteko kategoria orokorreko familia ugariak%30
    4 seme-alabako kategoria orokorreko familia ugariak %50a
    Kategoria bereziko familia ugariak...%80

Hobari horiek ez dira metagarriak.
Eskatzailea aurka ez badago, Andoaingo Udalak zuzenean egiaztatuko du sektore publikoko edozein

erakundetan familia ugariaren titulua dagokion hobaria eskuratu ahal izateko.
Urteko  dirusarrerak  (zerga  oinarri  orokorra)   10.000€  baino  gutxiago  jasotzen  dituzten  unitate

familiarren kasuan, horiek baimen eman beharko diote Andoaingo Udalari, honek azken ekitaldiko datu
ekonomikoak kontsultatu eta hobaria jasotzeko baldintzak betetzen dituela egiaztatu dezan.

Udalak datu horiek kontsultatzearen aurka azaltzen bada edo baimena ematen ez badu eskatzaileak,
honek dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

Ordainsariak murriztezinak izango dira, ondorengo kasuetan izan ezik:
 %50eko murriztapena haurraren egokitzapen epealdian (lehenengo hilabetean)  Aldez aurretik

kobratutakoa egoera honetan hartzen da kontuan.
 Justifikaturiko arrazoiarengatik asistentzia falten kasuan izan ezik, beti ere hau astebetekoa baino

luzeagoa  denean;  kasu  horretan  bazkariari  dagokion  gastua  itzuliko  da,  zeina  2021/2022 ikasturtetik
aurrera 2,56€/egunean finkatua izan den.

Justifikatutako asistentzia falta (aste betekoa gutxienez), hori gertatu aurreko asteko azken bi egunetan
jakinaraziko da idatziz. Gaitza edo istripuagatik denean, medikuen ziurtagiria ekarri beharko dute astebete
barruan.

 Langilegoaren grebarengatik Udal Haur Eskola itxi behar baldin bada, itxita egongo den egun
bakoitzeko  2,56 euroko deskontua egingo zaio.

Ordainsari hauen iraunaldia:
Tasa hauek 2021/2022 ikasturtetik aurrera egongo dira indarrean.
2.- Administrazio-espedientea jendaurrean jartzea, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
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argitaratuz  eta  Andoaingo  Udaletxeko  iragarki-taulan  eta  web-orrian  erakutsiz,  30  eguneko epeaz,
interesadunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako alegazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

3.- Espedientea jendaurrean dagoen bitartean alegaziorik edo iradokizunik aurkeztuko ez balitz, aipatu
araudia behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

6. Kiroldegiko tasen aldaketa.

Mendo jaunak, Jarduera Fisikoa eta Kirola Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde  on.  Como ya  saben  el  Club  del  Jubilado  Bertxin  organizaba  hasta  el  año pasado  la

actividad de pilates para mayores, dado que el club no podía seguir organizando dicha actividad, al igual
que  con  la  gimnasia  para  mayores,  desde  Servicios  Sociales  se  trasladó  la  solicitud  para  estudiar  la
posibilidad de absorber también esta actividad de pilates. 

“Por todo esto, se propone al Pleno poner en marcha el curso de pilates para mayores de Andoain y
aprobar la tasa de 80 € por curso.”

Ikusirik,  Konstituzioko 140.  artikuluak udalerriei  aitortzen dien autonomiaren oinarriaren gainean,
Toki  Jardunbideko Oinarriei  buruzko apirilaren 2-ko 7/1985 Legeko 4.1.a)  artikuluak  udalerriei  bere
burua antolatzeko ahalmena aitortzen diela.

Ikusirik, Jarduera Fisiko eta Kiroletako  Batzorde Informatzailearen 2021.03.11ko eta Ekonomia eta
Ogasuna Batzorde Informatzailearen 2021.03.16ko irizpenak.

Alkate  andreak  gaia  eztabaidara  jarri  du  eta  parte-hartzerik  izan  ez  denez,  jarraian  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:

1.-  2021-2022 ikasturterako 80  euroko tasa  onartzea eta  adinekoentzako Pilates  ikastaroa  martxan
jartzea.

2.- Administrazio-espedientea jendaurrean jartzea, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratuz  eta  Andoaingo  Udaletxeko  iragarki-taulan  eta  web-orrian  erakutsiz,  30  eguneko epeaz,
interesdunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako alegazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

3.- Espedientea jendaurrean dagoen bitartean alegaziorik edo iradokizunik aurkeztuko ez balitz, aipatu
araudia behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

7. Interes berezikoak edo udal onurakoak izendatzea Ondarreta Ikastetxeko obrak.

Alkate andreak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Kasu honetan, sukaldea eta jantokia eraberritzea izango litzateke proposatzen dena. 
“Correspondería a la reforma de la cocina y comedor del Colegio Ondarreta.”
Ikusirik Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 2020.10.02ko idatzia,  2020.10.05ean aurkeztutakoa,

eta honen bidez eskatzen da Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zergatik %50 hobaria  eta
Kontuhartzaileak indarrean dauden Ordenantza Fiskaletan araututakoaren berri eman ondoren.

Ikusirik,  Ekonomia eta Ogasuna Batzordeak 2021.03.16an emandako aldeko irizpidea.
Alkate  andreak  gaia  eztabaidara  jarri  du  eta  parte-hartzerik  izan ez  denez,  jarraian,  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:

1.- Udal intereseko eta erabilerakotzat jotzea, hori justifikatzen duten arrazoi sozialak tarteko direlako.
2.- Ondarreta ikastetxeko sukaldea eta jantokia eraberritzea
3.-  Behin Udalbatzak erabakia hartu ondoren,  tokiko zergetan hobaritzeko eskaera berriro aztertu

beharko du Ekonomia eta Ogasuneko Batzorde Irizpenemaileak.

8. 2021.03.09an EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa.

Zulueta jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak, hartu du hitza eta aurkeztutako mozioa irakurri du,
honakoa diona:
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“Arratsalde on. Andoaingo Oinarrizko Lanbide Heziketa Zentroa indartzeko neurriak hartzeari buruz.
“Oinarrizko Lanbide Heziketa zenbait zentro oraindik udalen kudeaketaren esku daude, horien artean

gurea,  Andoaingoa.  Ikastetxe  hauek  Hezkuntza  Saileko  Lanbide  Hezkuntzako  Sailburuordetzaren
menpekoak izan arren, udalek kudeatzen dituzte eginkizunen eskuordetza baten bidez. 

“Momentu  honetan,  hurrengo  bost  urteetan  zerbitzu  honen  kudeaketa  arautzen  duen  dekretua
lantzen ari da saila udalerriekin batera, hori horrela, momentu egokia da Oinarrizko Lanbide Heziketaren
oinarriak sendotzeko.

“Oinarrizko Lanbide Heziketak ikaslearen garapen pertsonal eta profesional izan behar ditu helburu.
Horrela, ezinbestean integrazio soziala lortzea, ikaste prozesua berreskuratzea eta lan munduan sartzeko
bitartekoak eskaini behar dizkie ikasleei. 

“Hala ere, aipatu helburu hauek lortzeko udalek bitarteko ekonomikoak izatea beharrezkoa da, finean,
bitarteko  hauei  esker  eskaini  ahalko  dituzte  kalitatezko  hezkuntza  prozesuak.  Guzti  hau,  oinarri
Andoaingo udalak Hezkuntza Sailari eskatzen dio:

“1. Udalen bidez kudeatzen den Oinarrizko Lanbide Heziketa indartzeko konpromisoa har dezala.
“2. Indartze hori gauzatzeko udalei egiten zaien ekarpen ekonomikoa handitzeko konpromisoa har

dezala, kalitatezko zerbitzua helburu.
“3. Gizarteratzean laguntzeko lanpostua finantzatzeko konpromisoa har dezala.
“4. Inbertsioak egiteko finantzazio lerro berri bat sortzeko konpromisoa har dezala.
“5.  Udalen  esku  dauden,  Oinarrizko  Lanbide  Heziketan  lan  egiten  duten  profesionalek  erakunde

publikoko langile  izaki,  hauen lan esperientzia,  lanbide heziketako zentro publikoetako berdina izatea
garapen profesionalean lagungarri izan dadin konpromisoa har dezala.

“6.  Udalak,  mozio  honen  berri  Eusko Jaurlaritzako  Hezkuntza  Sailari  eta  Hezkuntza  Batzordeko
kideei emango die.”

Jarraian,  Goenaga   jaunak,  EAJ/PNV  udal  taldeko  zinegotziak,  hartu  du  hitza,  PSE.-EE  eta
EAJ/PNV udal taldeek aurkeztutako mozioa irakurri du, honakoa diona:

“Andoaingo  udalak  Oinarrizko  Heziketa  Zentroaren  harira  aurkezten  dugun  mozioa,  Eusko
Jaurlaritzari:

“Andoaingo udalak Hezkuntza sailari eskatzen dio konpromisoa har dezala udalen bidez kudeatzen
den Oinarrizko Lanbide Heziketa bultzatzeko, haiekin lankidetzan eta koordinatuta, hala eskatzen duten
kolektiboei erantzuna emateko, behar diren baliabideen beharrak aztertuz, eskatutako kalitate mailekin
gauzatu ahal izateko.”

Jarraian, Alkate andreak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Bigarren  kasuan  esplikatzeko,  izango  litzateke  Andoaingo  EAJ  alderdiak  eta  Alderdi  Sozialistak

aurkeztutako mozio alternatiboa eta orain debateko momentua irekiko genuke.
“Decía que es la segunda moción, la presentada por los partidos de PNV y el Partido Socialista y sería

una moción alternativa a la ya presentada por EH Bildu y, ahora ya, pasaríamos al debate.”
Berriro ere, Zulueta jaunak, hartu du hitza honakoa esateko:
“Gure aldetik  eta,  espero  det,  gehiegi  luzatzeko asmorik  gabe ere,  guk,  penatuta  baino  behintzat

sorpresaz jaso dugu gaur goizean gobernu taldeek aurkeztutako mozio alternatiboa, uste dugu eta, begi
bistakoa da, mozio alternatiboan ez dela ezer eskatzen, hau da, planteatzen da metodo bat, egin dadila,
Hezkuntza sailaren eta udalerrien arteko elkarrizketa bat Oinarrizko Lanbide Heziketako dekretu berria
adosteko, hori, gaur gaurkoz egiten ari da, esan nahi dut, badago mahai bat antolatua eta egiten ari dira, ez
dugu  bestelako  konpromisorik  hartzen,  EH  Bilduren  mozio  hauek,  bai  Andoainen  eta  Oinarrizko
Lanbide Heziketa dauden beste udalerrietan, eskualdean, Usurbilen, Hernanin, aurkeztearen logika bat da
negoziazio  prozesu  honetan,  nolabaiteko  eskaera  berdin  batzuk  mahai  gaineratzea,  zeren  azkenean,
zentro  hauek  behar  handiak  dituzte,  historikoki  datorren  gai  bat  dat,  garapen  bat  izan  duena,  taller
okupazionaletik hasi eta oinarrizko lanbide heziketa bihurtzeraino,  baino, iruditzen zaigu bultzada berri
batzuk eman behar direla eta negoziazio honetan, egia da, Jaurlaritzaren aldetik ari direla konpromiso
batzuk hartzen, baina, beste batzuk hartzeko nahiko indar ez dago oraindik edo ez da hala adierazi, bai
iradokitzen dira dekretuen redakzioan agian, integrazioko langileak sartzeko aukera egon daitekeela, baina,
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ez  da  konpromiso  zehatzik  hartzen  eta  gure  ustez,  bada  momentua  Andoaingo  udalak  ere
posizionamendu bat eta exigentzi bat egiteko.

“Azkenean,  hemen,  onartuko  dena  da  Hezkuntza  saila  jarraitu  dezala  bere  dekretua  lantzen  eta
Andoaingo udalak onartuko du Hezkuntza sailak ondo deritzona. 

“Guk  hori  atsekabez  bizi  dugu,  askotan  esan  dugu,  faltan  eta  hori,  egia  da,  bai  bariantearen
kontuarekin, ostalaritzaren kontuarekin, hemen beti, tradizio munizipalistaz eta ez, harro egon garen areto
honetan faltan botatzen dugu indar horrekin Andoaingo udaleko zerbitzuak eta egiturak, azpiegiturak
nahiko indarrarekin defendatuko dituen alderdiak eta gobernuak egoteak eta aldiz, kontra, iruditzen zaigu
azkenean daukagula gainontzeko erakunde nagusietan, bai Diputazioan, bai Jaurlaritzan, agintean dauden
horientzat erosoak izango diren udal taldeak ditugu eta nik uste dut  Andoaingo udalak defendatu behar
duela siglen gainetik bere zerbitzuak eta, uste dut, gaur onartuko den mozioan, gehiengo osoarekin noski,
ba, oso ondo, bainan ez du konpromisorik hartzen eta orduan, ikusiko dugu zer onartzen den dekretu
horretan  azkenean,  negoziazioak  zer  ematen  duen,  herrietatik  zer  egiten  den,  oposizioak  ere,
Parlamentuan zer  lortu dezaken,  baino, behintzat,  Andoaingo udalak galduko du eskaera bateratu eta
irmo bat egiteko.”

Jarrian, Goenaga jaunak, EAJ/PNV udal taldeko zinegotziak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Zinegotzi  Ahalduna Izagirre  andrea  da  baino,  saiatuko naiz  berak  emandako ideiak  eta  gobernu

taldearen izenean ere, arrazoitzen zergatikan aurkeztu dugun. 
“Hasi nahiko nuke esaten gobernu talde hau osatzen dugun bi alderdiok erabat exigentzi maila hori eta

zorroztasun maila hori bera edukiko dugula Lanbide Heziketa Oinarrizko hau Andoainen dagokionean,
defendatzeko,  sustatzeko  edo  bultzatzeko  baino,  aipatu  behar  da,  nik  uste  dut,  mozioa  erregistratu
zenuten momentuan bertan, Zinegotzi Ahaldunak, uste dut azaldu zizueten bezala, mozioan eskatzen
diren gauza asko, dagoeneko dekretu testu horretan txertatuta daude. 

“Gauza egiteko asko,  literalki  txertatuta daude,  honenbestez,  guk aipatzen genuena,  jakin dezagun
jokoa edo kanpo jokoa zein den, hortik aurrera, udaletxeak zuzenean parte hartzen ari dira dekretu honen
redakzioan, ezin liteke esan ez garenik parte hartzen ari, baizik eta gure ekarpenak egiten ari gara, ekarpen
horiek aztertzen ari dira eta horietako asko eta asko sartzen ari dira, horrenbestez, mozioaren hildoa edo
zentzua izan zitekeen positiboa, ematen du ezerezetik hasten garela eta ez, lan bat egina dago.

“Horregatik,  egiten  dugun  testu  honek  aldarrikatzen  du  gehiago  egiten  lan  horretan  sakontzeko,
jarraitzeko eta nolabait exigenteak izaten, baino, bide horretan, hasita dagoen bide batetan. 

“Ez nator bat Zuluetak esaten duen ekarpenarekin, ezingo dugula aportaziorik egin, ez. Udalak kasu
honetan ari da aportatzen, de hecho, dekretu testua ere baduzue eta ikusiko duzue nola hemengo eskaera
asko sartuta dauden. 

“Honenbestez, bai, azaldu, gobernu talde honek ez duela Bilduren mozioaren kontra egiten, kontra
egiteagatik, baizik eta, dagoeneko martxan dagoen lan bati jarraipena emateko, aldarrikapen bat egiten
duela eta, por cierto, eskatzen dugun testua, baita ere, azpimarratu nahiko nuke, adostasun testu bat dela,
Eusko Legebiltzarrak, aho batez, onartutako testu bat da.  Ez EAJ eta PSEk bakarrik, baizik eta EH
Bilduk ere. Ekarri nahi izan dugun testua, nolabait, kontsentsu testu bat aurkeztu nahi izan dugu.”

Jarrian, Verdasco jaunak, PSE-EE udal taldeko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko.
“Arratsalde on. Por comentar, desde el grupo municipal socialista,  consideramos imprescindible el

refuerzo  y  la  defensa  de  la  Formación Profesional  Básica,  como un instrumento  para  el  desarrollo
personal  y  la  inserción  laboral  de  aquellas  personas  que  optan  por  orientar  sus  estudios  hacia  esta
modalidad, por ello, consideramos que es también fundamental la cooperación y coordinación tanto por
parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco con los ayuntamientos. 

“Indicar  que,  cierto  es  que  podemos  coincidir  con algunos  de  los  puntos  de  la  moción que  ha
presentado EH Bildu pero, creemos que tenemos que dejar margen al Gobierno Vasco para que analice y
siga profundizando en esas medidas a tomar. Si deben ser esas u otras las medidas a adoptar con el
objetivo de reforzar la Formación Profesional Básica.”

Jarraian,  Santana  andreak,  Elkarrekin  Podemos  udal  taldeko  eledunak,  hartu  du  hitza,  honakoa
esateko:
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“Desde nuestro grupo, Elkarrekin Podemos, vamos apoyar la moción de Bildu, porque compartimos
las peticiones que hace, pensamos que, es verdad que hay que reforzar la formación profesional básica, es
verdad que, es un camino a la reinserción y creo que, es verdad también que se podían dar más recursos.
Desde Elkarrekin Podemos en el tema de la educación lleva una política yeye, pero, sí que pensamos que,
hay que agotar todos los recursos, la formación es básica en una persona, hay que reforzar estos recursos
y vemos que son insuficientes. Hemos visto que las peticiones de EH Bildu no son nada descabelladas,
no están pidiendo algo que pensamos que no pueda llegar. 

“En cuanto a la moción alternativa, sí que vemos, como no vamos a compartir, todos lo vamos a
compartir, lo que pone no, la vemos insuficiente.  Es una moción que se ha metido hoy a última hora, que
tampoco ha dado mucho tiempo para situarse y desde nuestro grupo pensamos que podría  haberse
metido un poco antes y que en nuestra opinión es bastante incompleta. 

“Yo ya me voy acostumbrando a que aquí se hacen mociones alternativas que las podemos hacer
cualquiera, en mi opinión son mociones alternativas de bien queda, es decir, unos compromisos que no
exigen nada, no dicen nada. Hemos instado desde nuestro grupo y se nos ha dicho que instar es un
brindis al sol, pero aquí veo que se hace mucho, unos si y otros no y, nosotros desde luego, vamos a
apoyar  la  moción de  Bildu porque,  no  solicitan a  este  Pleno nada descabellado,  una  dotación a  los
ayuntamientos para un refuerzo de la formación profesional básica, que solicitemos unos recursos, unas
herramientas que, ahora mismo, cuando se está haciendo el decreto que lo regula y se están incluidas
muchas de las propuestas de la moción en lo que se está aportando  desde los ayuntamientos, todavía veo
más  incoherente  el  que  no  se  pueda  apoyar  esa  moción,   no  sé  cómo decirlo  más  claro,  si  están
presentado propuestas que están en esta moción, la moción no se puede aprobar pero, esas propuesta se
han llevado, entonces son buenas cuando se presentan para negociar, pero no son buenas para aprobarlas
aquí, no me queda nada claro.

“Luego, hombre, pues a lo mejor, no sé hasta qué punto se ha podido negociar o no el que esto no,
pero otra cosa sï; a nosotros lo que no nos parece es, la moción alternativa, una moción incompleta,
sinceramente, instar, toda esa instancia y toda esa cosa, me parece, un poco cojo el tema, lo han dejado
así, por cumplir y ya está. Es nuestra opinión.”

Berriro ere, Zulueta jaunak, hartu du hitza, honakoa esateko.
“Laburrean, benetan, azkenean dekretu baten eztabaida prozesua dinamikoa izateaz gain, konplexua

ere bada, artikuluen erredakzioak ere ez duelako gehiegi laguntzen ere hori behar bezala eramateko. Gure
udal taldetik jarraitzen ari garenetik, badago zirriborro hori, bai Izagirre andreak pasatakoa eta guk beste
bideetatik horren garapena jasotakoa eta mugimenduak daude. Egia da, gauza batzuk, ez dakit jasotzen
diren, baino gutxienez atea irekitzen zaie, baino ez dira finkatzen.

“Gastuaren finantzazioan aipatzen da, orain edo, badirudi onartzeko bidean dagoela udalek ezingo
dutela gehiago gastatu, hau da, diru partida horietaz gain udalak ezingo duela diru gehiago jarri eta horrek
adibidez, Gizarte Langile Orientatzailearen kasuan, guk proposatzen duguna finantziatzeko konpromiso
hori hartu dezala, Integratzaile Sozialaren figura gastuen justifikaziorako onartzen da edo, onartuko dela
dirudi, baina, ondoren ikusi beharko da ematen den finantziazio horretarako adina ematen duen edo ez,
adibidez, eta  horri gehitzen badiogu udalak ezin duela bere aldetik finantziazioan lagundu ba zalantzan
jarri dezake. Badakit nabardurak direla baina dekretu baten negoziazioan uste dugu inportantea dela edo,
berdin langileen formazioan, aukera berdintasunarena sartzen dela, ez da bermatzen, ba bueno, eskatzen
den formazio espezifikoa, abar eta abar.

“Egia da eztabaida  potoloa da, termino guztiak kontrolatzea zaila da. Berriro diogu, uste dugu gurea
oso asumiblea dela. Oinarrizko Lanbide Heziketa zentro bat duen herri batentzat oso asumiblea da, ez
gara ari eskatzen, telesaileen bezala, egin edo asumitu ezin daitezkeen konpromisoak. Puntu zehatz horiek
finantzatzeko ziurtatu dadila eta hori da ziurtatzen ez dena. 

“Mozio alternatiboaren logika da bat onartzearena eta gurearen kontra bozkatzeko arrazoia izatea.
Pena da,  besterik  gabe.  Jarraituko dugu,  ikusiko dugu zer  onartzen den eta ikusiko dugu Andoaingo
zentroan zer nolako eragina duen, zer nolako zerbitzua eman ahal izango dugun. Besterik gabe.”

Jarraian, Goenaga jaunak, EAJ/PNVko zinegotziak, hartu du hitza, honakoa esateko:
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“Nik, lehenik eta behin, eskertu Zulueta jaunari, bere tono egokia, Santana andreak berriz harritu egin
nau, porque, politika yeye, bien queda cojo, ez dakit etorri bada zirkoa egitera oso ondo baina, edukietan
sartu nahi baduzu sartuko gara, bale.

“Aipatzen du dokumentu honek gizarteratze figura eta gizarteratze figuraren inguruan eta esaten du
Jaurlaritzak asumituko duela bere gain figura hori, beraz, exigimos que se asuma la figura.....primer punto,
asumitzen du figura hori. No, no, si vamos a entrar al fondo dejarme por favor argumentar y entramos a
fondo. Entonces, primer punto, laguntzen lerroa udalaren gastua finkatzen du. Hay un compromiso para
una línea de ayudas de inversiones, inbertsioetarako laguntza lerro espezifiko bat irekitzeko aukera dago
eta zuzendaritzan, dagokion zuzendaritzan aztertzen ari dira eta hori ere jasota dago, beraz, inbertsio
lerroa ere jasota dago. 

“Konbalidazioak.  Yo  no  puedo,  konbalidazioez  arau  amankomun  bat  unilateralki  hartu.
Konbalidazioak eta hala esplikatuko dizue teknikariak, norberak eskatu beharreko elementuak dira, ez
erakunde batek  zuzenean aplikatu  beharrekoak.  Osea,  sartu  behar  baldin  badugu gaira,  sartzen gara,
baina, aipatzen ari gera fondoan, edo helburuan ados egon gaitezkela alderdi guztiak, baina, badagoela
jada dagoeneko lan bat eginda, bide bat eginda eta, bide horretan sakondu beharko da. 

“Dirudi gehiago ekartzen dugula mozio hau esateko, no, Bildu y Podemos exigen al Gobierno Vasco
que...,  hombre,  todos  exigimos,  todos  exigimos. Denak  nahi  dugu  Oinarrizko  Lanbide  Heziketa
Andoainen kontsolidatzea,  indartzea eta  denboran mantentzea,  denok,  faltaría  más,  baina,  ematen du
nolabait desitxuratzea errealitate bat exigitzen, gauzak dagoeneko superatuta daudenak, beraz, gobernu
taldea osatzen dugun bi alderdiok egin dugu udal araudi honek eskatzen dugun bezala, aztertu edo ez eta,
mozio hau ikusi dugunean egokiagoa zela beste formulazioa bat sartzea, erregistratu dugu mozio bat eta,
Santana andrea, iruditzen zait,  goizeko 11:30tan edo 12:00tan sartu dugun mozio bat,  parrafo bateko
mozioa irakurtzeko, aztertzeko eta examinatzeko denborarik ez baldin badaukagu ba sentitzen det, baina
izan dira mozioak eta kontramozioak plenoa baino bi minutu lehenago erregistratu direnak, eta nik uste
dut udalgintza horrela dela eta ez dugula inongo borondate txarrez egin eta parrafo bat aztertzeko, berriro
diot, gai ez baldin bagara, pues bueno, ez det hitz egingo berriro ere politika yeye, cojo, bien queda, pues
bueno, dagoeneko exigitzen ari gauza horiek, ez balira egongo bezala. 

“Exigimos que se haga esto, no, ya se está haciendo, no todo, no todo, ya sé que el Sr. Zulueta estará
buscando. Habrá cosas que seguramente,  ez,  horregatik  eskatzen dugu osatu dezagun, bete dezagun,
konpletatu dezagun, baina, izan gaitezen errealistak, ez da Oinarrizko Lanbide Heziketa gaurko pleno
honetan  martxan  jartzen,  denbora  daukagu  lanean  eta  udalgintzatik  goazen ekarpenak  egitera  modu
proaktibo batean.”

Zulueta jaunak erantzun du:
“Ez nuen parte hartu nahi, baino, ibilbidearena nik esan dut, hau da, hemen ibilbide luzea egin dela,

“Taller Ocupacional” hasi eta gaur egungo egitura bitarte eta oso ibilbide oparoa eta bere emaitzak eman
dituena. Nabardura modura, esan dut lehen dekretuaren debatea ez dela erraza izaten eta ulertzeko, baina,
Goenaga jaunak esaten duenean, la figura del integrador social jasotzen da, ez. Dekretuaren zirriborroan
jasotzen dena, gazteleraz hori bai, hori lan egiteko beste modu bat. Asimismo, se podrán incluir los gastos
del personal, Integrador Social.  Hau da, lehen esan dudana, se podrán incluir los gastos, baina, ez du
ziurtatzen,  hau da,  gastuak zuritzeko orduan aukera  izango da  hori  ere zuritzeko,  zuk ere  oso ondo
ulertzen du zer esan nahi duen. 

“Hori da, zuk edukiko duzu diru partida bat eta horren barruan aukera izango duzu eta beste gauza
bat da esatea, bai, figura hori egongo da, ziurtatuko da eta bermatuta. 

“Etengabeko erreplikan ezin gara ibili, zuk esan duzun bezala, ez naiz bilatzen hasiko, baina, justu
esan duzun hori  erredakzioan jasotzen dena hau da eta ez dago ziurtatuta, dago zuriketaren partean,
aukera izango da hori sartzeko, ondoren ikusi beharko dugu finantzazioaren arabera udalak zenbateraino
ematen dion,  hau da,  daukan egitura gehi  hori  sartu izango duen,  nondik kendu. Besterik  gabe,  hau
definitiboa da.”

Goenaga jaunak erantzuten du:
“Matiz bat, nik uste dut, Zinegotzi Ahaldunak berak, konbertsazio pribatu batean adierazi dizue nola
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aurkeztu  den  konpromezu  bat  horretarako  testuak  jartzen  duenaz  aparte.  Osea,  adierazi  dizkizue
nolabaiteko konpromezu batzuk dagoeneko hartuta daudela eta lantzen ari direla, ez dakit zer testu, zer
bertsio puntutan gauden, baina nik uste dut, Izagirre andreak berak adierazi zizuen eta bera ari bada
kudeatzen zuzenean informazio bat izango du. Hortik aurrera, ni ez naiz kudeaketa horretan ari, baina
borondatea bai egon da azaltzekoa, gutxienez, puntu horietako bakoitza zer egoeratan dauden eta, ez naiz
esaten egoera normatiboa, zeren egoera izan daiteke, kudeaketa, gestioa, negoziazioa, zer hitz egiten ari
diren, zer terminotan eta hori saiatu da elkarbanatzen zuekin. Horretara nijoan.”

Parte-hartze gehiagorik izan ez denez, Alkate andreak EH Bildu udal taldeak aurkeztutako mozioa
bozketara jarri du eta Osoko Udalbatzarrak, gehiengoz, Alkate andrearen eta PSE-EE eta EAJ/PNV udal
taldeetako  zinegotzien  kontrako  botoekin  eta  EH  Bildu  eta  Elkarrekin  Podemos  udal  taldeetako
zinegotzien aldeko botoekin, ez da onartu.

Jarrian, Alkate andreak PSE-EE eta EAJ/PNV udal taldeek aurkeztutako mozioa bozketara jarri du
eta  Osoko  Udalbatzarrak,  gehiengoz,  Alkate  andrearen  eta  PSE-EE  eta  EAJ/PNV  udal  taldeetako
zinegotzien  aldeko  botoekin  eta   EH  Bildu  eta  Elkarrekin  Podemos  udal  taldeetako  zinegotzien
botoekin, onartu du.

9. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

Ez dira izan.

Alkate andreak hitza hartu du eta honakoa adierazi du:
“Amaitutzat  emango dugu udalbatzarra hau eta dakizuenez datorren astean Aste Santua dator eta alde
horretatik, jaiak dauzkazuenok egun onak izan eta batez ere, denok dakizuenez datuak, pandemiari buruz,
goraka  doaz  eta  alde  horretarik,  behin  eta  berriz,  eskatu  nahi  dugu arduraz  eta  zuhurtziaz  jokatzeko,
oraindik  ez  dago  zehaztuta  noraino  iritsiko  den,  orduan,  alde  horretatik,  batez  ere,  indarrean  dauden
neurriak errespetatzeko eta arduraz eta zuhurtziaz denok jokatzeko.
“Decíamos que, bueno, las próximas dos semas serán las vacaciones de Semana Santa y en ese sentido las
personas que tengan vacaciones les deseamos que las disfruten y también que teniendo en cuenta que los
datos de la pandemia van en aumento pedir que sigamos teniendo en cuenta que debemos actuar con
responsabilidad y prudencia. Besterik gabe. Eskerrik asko.”

Eta beste aztergairik ezean, lehendakariak amaitutzat eman du ohiko batzarraldia, 19:40 minutu zirenean.
Behin-behineko idazkariak batzarraldiari dagokion agiri hau idatzi eta Alkateak irakurri eta ontzat eman
ondoren, biek izenpetu dute, bat etorriz Toki Erakundeen Antolamendu, Jardunbide eta Araubideari buruz
indarrean dagoen Erregelamenduaren 110.2 artikuluan agindutakoarekin. Eta horren guztiaren fede, nik,
Behin-behineko idazkaria naizen honek, ematen dut.

O.E. 

Alkatea Behin-behineko idazkaria 
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