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Andoaingo Udala

Akta: Osoko Udalbatza

Acta: Pleno Municipal

OHIKO BILKURA: 2021/06/28

SESIÓN ORDINARIA: 28/06/2021

Lekua: Batzar Aretoa / Lugar: Salón de Plenos
Akta Zenbakia

Bildutakoak: / Asistentes:
Alkatea / La Alcaldesa
Zinegotziak: / Concejales:

00000007

Maider Lainez Lazcoz
Eguna

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

EH-Bildu

PSE-EE

EAJ-PNV
Elkarrekin Podemos

José Luis Verdasco Gutierrez
Ascensión Parrón Peguero
Petra Romero Pozo
Oscar Mendo González
Maria Jose Izagirre Iturzaeta
Alexander Huitzi Alfonso
Mª Sagrario Ruiz Fernández
Imanol Goenaga Egibar
Mª Teresa Santana Rubio

2021/06/28
Hasiera

17.00
Amaiera

17.48
Idazkaria:

Unai Rekondo Pérez
Kontuhartzailea

Myriam Lizaso
Arruabarrena
Interpretaria

Jon Unanue Lopez
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Ez dira bertaratu eta adierazi dute: / No asisten y se excusan:
Andoni Alvarez Lete

Gai Zerrenda:

Orden del Día:

1. 2021/05/27(e)an egindako batzarraren aktaren
zirriborroa irakurri eta onartzea, bidezko bada.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador
del acta de la sesión celebrada el 27/05/2021.

Xedapenak
2. 7/2021
zenbakiko
Kreditu
Aldaketa
espedientea onartzea
3. LGTBIQ+ Harrotasunaren Naioarteko Eguna
ren adierazpen instituzionalaren irakurketa.

Parte Dispositiva
2.- Aprobación expediente Modificativo Crédito
nº 7/2021
3.- Lectura de la declaración institucional del Día
Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

Kontrola

Parte de Control

4. Ebazpenen berri ematea, zehazki, 2021/901
zenbakidunetik 2021/1103 zenbakidunera.
5. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

4.- Dar cuenta de las Resoluciones comprendidas
entre la nº 2021/901 y la nº 2021/1103.
5.- Ruegos, preguntas y propuestas.

Nahikoa quorum dagoenez eta lehendakaria eta idazkaria ere bertan daudenez, bilkura baliozki
eratzen da.
Alkate andreak hitza hartu du eta honakoa esan du:
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“Arratsalde on guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte 2021/06/28ko udalbatzar honetara.
“Dakizuenez, tokatzen zitzaigun datorren ostegunean udalbatzarra hau izatea, baina San Juanak direla eta
atzeratu dugu gaur arte.
“Buenas tardes, a todos y a todas. Decía que, seáis bienvenidos a la sesión ordinaria del 28/06/2021. En
principio, tocaría haber realizado este pleno el pasado jueves, pero teniendo en cuenta que era la
festividad de San Juan, decidimos posponerla hasta hoy.
“Hasi baino lehen , komentatzea azkeneko udalbatzarrean gertatu zen bezela, Andoni Alvarez jn.
aitatasun bajan dagoela eta horregatik bere bozka Jon Zulueta jaunari delegatu diola.
“Decía que, el Sr. Andoni Alvarez sigue de baja por paternidad y en consecuencia ha delegado su voto en
el concejal de su partido el Sr. Jon Zulueta.
“Baita ere, komentatzea oraindik segurtasun neurriak direla eta, hemen hainbat zinegotzi gaudela eta
bankuetan beste zinegotzi batzuk daudela.
“Todavía por la circunstancias de la pandemia tenemos que sentarnos así, ya que no podemos estar todos
los concejales, pero los que aquí faltan están sentados en los bancos que están en el Salón de Plenos.
“Besterik gabe, hasiera hemengo genioke gaurko udalbatzarrari.
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1. 2021/05/27(e)an egindako bileraren akta irakurri eta onartzea, bidezko bada.
Lehendabizi,2021/05/27 datako batzarraldiari dagokion akta aztertzeari ekin zaio, eta inork ezer
adierazi ez duela kontuan harturik, onartutzat eman da.
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2. 7/2021 zenbakiko Kreditu Aldaketa espedientea onartzea.
“Kreditu gehigarrien (Sarekon 2021-KALD-000009-00) eta kreditu transferentzien (Sarekon 2021-KALD000010) bidezko kreditu aldaketaren 2021/07 zenbakidun espedientea onartzeko proposamena”
Besteak beste, kontuan izanda:



Hirigintza , Obra, Ingurumen eta Landagune Batzorde Informatzaileak 2021.06.10ean emandako
aldeko proposamena (EH Bildu eta Elkarrekin Podemos abstenzioa eta bestak aldekoak)



Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Informatzaileak 2021.06.14an aho batez emandako aldeko
proposamena (Teknikariaren txostena dago)



Hezkuntza eta Kultura Batzorde Informatzaileak 2021.05.09an emandako aldeko proposamena
(EH Bildu ez, Elkarrekin Podemos abstenzioa eta besteak aldekoak)



Sustapen Ekonomiko, Enplegu eta gazteria Batzorde Informatzaileak 2021.05.26an emandako
aldeko proposamena (EH-Bildu ez eta besteak aldekoak)



Sustapen Ekonomiko, Enplegu eta gazteria Batzorde Informatzaileak 2021.06.09an emandako
aldeko proposamena (EH-Bildu ez, Elkarrekin Podemos abstenzioa eta besteak aldekoak)



Sustapen Ekonomiko, Enplegu eta gazteria Batzorde Irizpenemaileko Lehendakariak 2021.06.14an
egindako proposamena; gaia presazkoa delako.




Kontu-hartzailearen txostena 2021.06.16koa, non azaltzen duen aurrekontuen aplikazioen egoera.
Hezkuntza eta Kultura Batzorde Informatzaileak 2021.06.09an emandako aldeko proposamena
(EH-Bildu ez eta besteak aldekoak)

ESKU2192873a-ff63-4672-a108-b1e2fba6dfa6



Udal ibilgailuak erosteko pleguaren proposamena (onartu gabe, prestatzen ari dira)
Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko 2020/07 zenbakiko espedientearen berri eman da, kreditu
gaikuntzaren eta kreditu gehigarrien modalitatekoa.
Kontuhartzaileak egindako txostenak kontuan izanik. Bertan adierazten dira aipatutako espedientea bat
datorrela aplikagarria zaion legeekin.
Era berean, Ekonomia eta Ogasuna Batzorde Informatzaileak 2021/06/18(e)ko bileran emandako aldeko
irizpena.
Alkate andreak hitza hartu du eta honakoa esan du:

“Ogasun Batzordetik pasa zen eta zenbait batzordetatik proposamen batzuk iritsi zaizkigu, Hirigintza
Batzordetik, Gizarte Zerbitzu Batzordetik, Kulturatik, Enplegutik, eta gero ajuste batzuk egingo dira.
“Guzti honekin, espediente modifikatibo bat ateratzen da, bi zatitan banatzen dena:
1 Kreditu gehigarriak 530.909€koa.
2 Kreditu transferentziak: 82.880€koa.
“ A partir de las distintas comisiones de Urbanismo, Servicios Sociales, Cultura, Empleo y algunos ajustes
que ha habido que hacer, surge este modificativo de crédito que se divide en 2 partes:
1 Créditos adicionales: 530.909€
2 Transferencias de crédito: 82.880€
“Argitzeko, batetik kreditu gehigarrien proposamenean:
- Ikerketak eta proiektua: 60.000€ gehiago.
- Gizarte Zerbitzuetako ekipamentua 4.125€ gehiago.
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- Ambrosia Olabide eraikina KM : 1.500€.
- Emakumeen pisuentzak, ekipamendua:1.500€.
“ Por concretar, las partidas de los créditos adicionales:
-Estudio y proyectos: 60.000€.
- Servicios Sociales, equipamiento: 4.125€.
- Edificio Ambrosia Olabide: 1.500€.
- Equipamiento para pisos de mujeres: 1.500€.
- Martin Udalde fondoaren mantenua: 15.000€koa.
- Bastero ekipamendua: 1.500€koa.
- Belabi ludoteka: 240.000€koa.
- Leitzaran funtzionamendu gastua: 35.000€koa.
- Beterri Buruntza:
- 18.000€koa.
- 76.600€koa.
“ Por otro lado, estaría:
- Mantenimiento fondo Martin Ugalde: 15.000€
- Equipamiento Bastero: 1.500€
- Ludoteca en Belabi 240.000€
- Gastos funcionamiento Leitzaran: 35.000€
- Beterri Buruntza:
- 18.359€
- 76.600€
“Gero beste ajuste batzuk, zenbait partidetan, hauek:
Bigarrenik, kreditu transferentziaren proposamena:
Batetik, festatik 3.000€ jeitsiko lirateke Ondarreta goiz txoko ampa zerbitzura joango direnak, zenbait
ajuste ibilgailuekin eta mugituko lirateke partidak.
“En las transferencias de crédito, habría una reducción de 3.000€ en las fiestas de barrios que irian a
Ondarreta goiz txoko y unos ajustes en los vehículos municipales.
“Hauek izango dira proposatzen diren kreditu guztiak.
“Estas serían las partidas que conllevarían la propuesta de expediente modificativo de crédito.
Gaia eztabaida jarri da eta lehendabizi, Zulueta jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak hartu du hitza,
honakoa esateko:
“Arratsaldeon, Kreditu aldaketa honetan, naiz eta bakar bezela aurkeztu eta bozkatu, aipatu behar dugu
ere bere barnean 9 proposamen ezberdin daudela.
“Batzorde desberdinetik egindako 9 azalpen eta bozketa desberdinetatik sortutako kreditu aldaketa
bat dela.
“Hilabete pasa denean, 9 aldaketa berri proposatu direla udaletxe honetan kreditu kontuekin. Gehituta,
urtarrilaren 28an aurrekontua onartu genuenetik 5 pleno egin ditugula eta azken 3etan kreditu aldaketak
ekarri direla.
“Maiatzeko plenoan, gure kezka adierazi genuen eta arrazoiak ere adierazi genituen, udalean ere idatzi bat
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erregistratu genuen gauza desberdinak eskatuz. Batetik, 2021eko aurrekontuen egoera erreala zein zen
azaltzen zuen txosten bat eskatzen genuen eta bestetik, zein aurreikuspen dauden jakin nahi genuen.
Logikoa iruditzen zaigu, denok jakitea zein aurreikuspen dauden gastuetan eta inbertsioetan herrian,
batez ere, astero batzorde bat dagoenean sorpresa ez emateko eta denok jakiteko zer dugun esku artean.
“Aurrekontuaren egoeraren inguruan, esan behar dugu, kontuhartzailearen txostena txukun jaso genuela
bai epean eta forman. Datu asko kezkagarriak iruditzen zaizkigu, datu asko dira. Laburbilduz, udalak
onartu zuen udal aurrekontua 21.800.000€koa bazen 6 hilabete barruan 4.000.000€ko gehiagoko gastu
batean handitu dela.
“Horietatik soilik, milioi t’erdi inbertsioak dira, horrek esan nahi duena da inbertsietatik aparte gastuan
asko igo dela.
“Anekdota moduan, guri Andoaingo lehen indar politikoari, ez zitzaigula utzi euro bat mugitzen utzi
aurrekoan eta jadanik 4.000.000 mugitu dira alde batetik bestera. Oso ajustatua eta aurrekontu bat
ezinezkoa zen mugitzea. Orain, bapatean, hankaz gora dago aurrekontu guztia. Gure uztez, kezkagarria
da egoera, batez ere udaleko aurrezkietik bizitzen ari garelako. Ez zaigu ondo iruditzen, hau dena alde
bakarrez egitea udal gobernua egiten ari den moduan. Argi dago gehiengo oso bat dezutela hori egiteko,
baina orain arte egon dira konsentsu batzuk eta adostasun maila handia gauza batzutan. Haustura bat
eman da alde bakartasunez funtzionatzeko eta erabakitzeko udalaren aurrezkia nola kudeatu.
“Beraz, kezkatuta gaude, kudeaketa eredu honekin. Batzordez-batzorde dokumentazioa jasotzean ikusten
dugulako zein aldaketa dauden eta ez dakigula. Ez diguzuelako pasa eskatu genuen txostena eta
aurreikuspena.
“Gogoratzen dizuegu epe barruan zaudetela uztailaren 7 arte duzuela epea aurreikuspen partea
pasatzeko. Jakin nahi dugu hemendik eta abendua bitarte ze kreditu aldaketa gehiago aurreikusten
dituzuen. Hori dena jakin nahi dugu eta uzte dut eskubide dugula jakiteko. Beraz, ezezkoa bozkatuko
dugu kreditu aldaketa honekin. Gauza batzuekin alde bozkatu dugu, esan dugu 9 kreditu aldaketa
daudela, batzorde batzuetan eman dugu iritzia. Zerbitzu Batzordean inbertsioen alde bozkatu genuen,
sustapenekoan kontra, beste batzuetan abstenitu.
“Beraz, kreditu aldaketa bakarra ekartzen denez gure oposizioa adierazi behar dugu, desadostasuna
adierazi nahi dugu funtzionamenduarekin. Batzorde bakoitzean jasota dago zeinen alde bozkatu dugun
eta zergatik.
“Beraz, pleno honetara ezezkoa ekartzen dugu esandako guztia berretsi asmoz.
Jarraian, Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsaldeon, después, de hablar Jon, poco más se puede decir. Estoy de acuerdo en la línea que él
marca. Se aprobaron unos presupuestos que nosotros aprobamos también y dimos nuestro voto
afirmativo. Sí que es verdad, que se están cambiando partidas, que ante la situación es previsible que se
cambien. Pero hay otras, que no las entendemos, tal y como se está llevando acabo la gestión.
“No vamos a votar en contra ya que hay cosas que no queremos bloquer, que no es que la bloqueemos
porque teneís mayoría pero, para que quede patente que estamos de acuerdo, como Servicios Sociales de
las cuales vemos necesarios, pero nos vamos a abstener. Lo hemos venido diciendo en todas las
comisiones, ya que no compartimos la forma en la que se están haciendo las cosas.
“Desde el principio hemos empezado con errores humanos que los tenemos cualquiera, podemos prever
una cosa y luego es otra. Pero esto no es un error humano porque es repetir y al final como grupo no
sabemos qué presupuesto aprobamos, había partidas que se sacaban del remanente y hay otras que se
están haciendo modificaciones de crédito continuamente. Estamos de acuerdo con un presupuesto, pero
ahora ya no es el que era, por lo que nos vamos a abstener.
Alkate andreak, hartu du hitza eta honakoa erantzun du:
“Por nuestra parte decir que, no es un funcionamiento nuevo ni ajeno a este ayuntamiento que se
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aprueben modificativos de crédito. Lo dijimos en el pleno anterior y volvemos a insistir, Teresa Santana,
en ese momento no estaba pero en anteriores legislaturas también se ha echo así, tanto en el 16 como en
el 17 se aprobaron en mayo, julio, noviembre, diciembre, que en el 18 también se aprobaron un montón
de ellos.
“Es una fórmula que es legal, se hace en todos los Ayuntamientos. Desde los departamentos nos van
diciendo que pueden cubrir algunos proyectos que tenemos previstos ejecutar y que los ven viables para
hacer. Lógicamente traeremos los modificativos de crédito para proponerlos y se hagan a lo largo del
2021, la forma de hacerlo y ejecutarlo es invirtiendo.
“Como todos sabemos cuando se aprobaron los presupuestos teníamos un tope, en el año 2020 no se
pudieron ejecutar muchas de las cosas que este equipo de gobierno tenía previsto y eso se ha demostrado
con el remanente que ha quedado. Como algunos proyectos no se llevaron a cabo eso es que el
remanente era tan alto, por lo que nos permite poder ejecutarlo a lo largo del 2021.
Zerbait gehiago?
Zulueta jaunak erantzuten du:
“Bagenekien horrelako debate batean sartuko ginela. Egoerak alderatzeak ere ez du gehiegi laguntzen,
egoera ekonomikoak ez direlako berdinak. Aurrekontu hura onartu zenean publikoki adierazi zen hori
izango zela aurrekontua eta ondoren inbertsioen zerrenda adierazi zela, zenbatekoekin, eta zein kreditu
aldaketa egingo ziren denek zituztela eskura. Hemen, kontrakoa gertatu da, aipatzen dituzun datetan ere,
inbertsioak egiteko data batzuk ematen dira, ekainean eta uztailean ziurrenik, eta urte bukaeran ajusteak
eghiteko partidak.
“Arazoa, ekainean gaudela eta uste dut egoera alderatzea nahiko kezkagarria dela, 3 pleno jarraian, 9 edo
10 kreditu aldaketa ez da bideragarria. Esan zen, aurrekontua ajustatuta dezuela eta ezin da mugitu eta
jadanik partida guztiak aldatu dituzue. Kotxeekin berdin, kotxe elektrikoak erosiko dira “apuesta por las
energias renovables”, “sustitución de vehículos”. Resulta que, no es sustitución de vehículos porque los
coches diesel van a pasar a otros departamentos, por lo tanto aumenta más el gasto.
“Egiten ari zerate gauz guztiak modu alde bakarrez, beste inork ez du parte hartzen, zuen eztabaidetan
eta gutxiago erabakietan.
“Epe barruan jasotzen da, bi egun ditugu irakurtzeko plegu bat edo 10 orrialdeko kreditu aldaketa.
Egoerak alderatzeak ez du ezer laguntzen. Onartutako aurrekontuak ez du zer ikusirik onartu zenarekin.
Esan zen, partida hauek dira eta beste partida batzuk daude 10€koak inbertsietarako. 10euroko horiek
ikutu dira baina beste batzuk, kopuruak ez dituztenak ere.
“Zuek gastu korrontea azpitik jarri zenuten nahita, partida gehiago jartzeko. Zerbitzuko pabilioiarekin
gertatu zen, zuek esan zenuten akats bat zegoela, ez, esan izan ez bagenu Zerbitzuetako pabeloia ekarriko
zenuten kantitate erdiarekin ondoren gerakinetik osatzeko. Zuek bazenekiten gastua azpitik jartzen ari
zinetela ondoren osatzeko.
“Hemen, beste formula bat erabili da eta guk gure desadostasuna azaldu behar dugu. Badakigu legala
dela, baino horrek ez du esan nahi kudeaketa ondo egin denik.
Jarraian, Izagirre andreak, EAJ/PNVko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Apunte bat, aipatu duzu kotxe elektriko berriak erosiko direla, esan duzu kotxe dieselak orain
departamentu batetik pasako direla, ez da horrela, kotxe batekin gertatuko da hori eta teknikoek hala
erabakita, ez guk erabakita. Gauzak kontatzen hasi behar bagara, kontatu zorrotz.
Ondoren, Santana andreak, honakoa esan du:
“Un apunte, yo soy de servicios públicos y entiendo que un ayuntamiento no tiene ánimo de lucro y el
servicio público es el ánimo que tenemos en el ayuntamiento por lo que, entiendo el gasto público de un
ayuntamiento.
“Nosotros apoyamos un presupuesto, entendemos que un ayuntamiento no tiene por qué tener
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beneficio. Un ayuntamiento que da un servicio público gastando el dinero y organizándolo y gestionarlo
bien. El hecho es que vamos a bote pronto según van surgiendo y entendemos que es difícil sobre todo
con la situación.
“Queremos que conste, que nosotros aprobamos unos presupuestos que en muchas cosas no tienen nada
que ver. Compartiendo en aquel momento el espíritu de lo que era el presupuesto. Nos parece que había
cosas que se podían haber madurado de otra manera, también nos llegan las cosas casi sin tiempo para
poder verlas y aprobarlas sin poder investigar.
“Queremos que conste, que no es el hecho de que en un ayuntamiento haya gasto, que es lo más lógico
para que se de un servicio que hay que dar.
Parte-hartze gehiago izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara jarri du eta Osoko
Udalbatzarrak, gehiengoz, Alkate andrearen eta PSE-EE, EH Bildu eta EAJ/PNV udal taldeetako
zinegotzien aldeko botoekin, EH Bildu udal taldeko zinegotzien kontrako botoekin eta Elkarrekin
Podemos udal taldeko zinegotziaren abstentzioarekin, honakoa erabaki du:
1. -Onartzea Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, kreditu gehigarrien eta
transferentzien modalitatekoa, proposamenean ageri den partidakako xehetasunarekin, kapitulukako
laburpen honen arabera:
KREDITU GEHIGARRIAK
Kapituluak
1
2
4
6

Izena

Gehikuntzak

PERTSONAL GASTUAK
GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
INBERTSIO ERREALAK
KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA

23.225,00
123.959,00
76.600,00
307.125,00
530.909,00
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FINANTZAKETA
Izena

Kapituluak
8
(SARRERAK)

Zenbatekoa

FINANTZA AKTIBOAK

530.909,00

GUZTIRA

530.909,00

KREDITU TRANSFERENTZIAK
Kreditua transferituko duten gastuak (bajak)
Kapitulua

Izena

Egungo
kredituak

Murrizketa

Amaierako
kreditua
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TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

6

INBERTSIO ERREALAK
GUZTIRA

29.000,00

3.000,00

26.000,00

105.000,00

79.880,00

25.120,00

134.000,00

82.880,00

51.120,00

Kreditua jasoko duten gastuak (altak)
Kapitulua

Izena

Egungo kredituak

Gehikuntza

Amaierako kreditua

4

TRANSFERENTZIA
ARRUNTAK

9.000,00

3.000,00

12.000,00

6

INBERTSIO
ERREALAK
GUZTIRA

75.000,00

79.880,00

154.880,00

84.000,00

82.880,00

166.880,00
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2.- Jendaurrean ikusgai jartzea hamabost egunez, erreklamazioen ondorioetarako. Erreklamaziorik
aurkezten ez bada, erabaki hau behin betikotzat joko da. Espediente honek aurrekontua onartzeko
ezarritako gainerako tramiteak jarraitu beharko ditu.
3.- Udal aurrekontuaren dirulaguntza eranskinaren aldaketa proposatu delako, jendaurrean ikusgai jartzea
hamabost egunez, erreklamazioen ondorioetarako. Erreklamaziorik aurkezten ez badira eranskinaren
aldaketa erabakiarena hau behin betikotzat joko da. Aurreko puntuan adierazi den bezala, espediente honek
aurrekontua onartzeko ezarritako gainerako tramiteak jarraitu beharko ditu.
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3. LGTBIQ+ Harrotasunaren Naioarteko Eguna ren adierazpen instituzionalaren irakurketa..
Romero andreak, Berdintasuneko Zinegotzi Arduradunak hartu du hitza eta adierazpen instituzionalaren
edukia irakurri du, honakoa diolarik:
“Lehenik eta behin eskerrak eman alderdi guztioei testua adosteko.
Jarrain, Romero andreak, adierazpen instituzionala irakurtzen du.
“Ekainaren 28 honetan, beste urte batez, euskal gizartearen aurrean eskubideak eta bizikidetza
aldarrikatzen ditugu, aniztasunetik abiatuta. Ospatu egiten ditugu eskubide horien aitorpenean lortutako
aurrerapenak, baina aldarrikatu egin behar da, oraindik geratzen den guztia, eskubide horietaz gozatzeko
berdintasun osoa lortzeko eta eskubide horiek bermatzeko sistemak hobetzeko.
“Baina aurrerapen horiek ez dute ezkutatu behar oraindik asko aurreratu behar dugula eta behin eta
berriz errepikatzen direla LGTBI pertsonen diskriminazio-egoerak, ekainaren 28an Stonewallen izandako
jazarpenaren eta xantaiaren ondoriozko matxinadaren ondoren 52 urte igaro arren.
“Hemen, Euskadin, 1979ko ekainaren 10ean, Antonio Vicente Santa Maria (Francis) poliziaren eskuetan
hil zuten trabesti izateagatik. Ekainaren 28an LGTBI gizatalde eta pertsonek Euskal Herriko kaleak hartu
zituzten lehen aldiz, sexualitatean eta generoan askatasuna aldarrikatuz.
“Este es un día para celebrar la larga lucha disidente y los logros realizados, así como para reivindicar
todo lo que falta para avanzar en el terreno de los derechos: para ser una sociedad de gente libre con los
mismos derechos, sin discriminaciones por la orientación del deseo sexual o la identidad de género.
“Ha pasado más de un año desde que la pandemia azotó duramente nuestras vidas. Según mucha
información y datos, sabemos que el confinamiento ha supuesto mayores niveles de discriminación
contra las personas LGTBI; en lugar de garantizar sus derechos, han sido vulnerados en un contexto de
especial vulnerabilidad.
“Pandemiak agerian utzi du gizataldeen eta ekintzaileen urteetako borroka neketsuari esker lortu diren
eskubide-aurrerapenak ahulak direla, eta oso erraza dela horiek galtzea eta atzera egitea.
“Nahiz eta euskal erakundeek, eta gizartearen gehiengoak, LGTBI pertsonen duintasunerako eskubidea
onartu duten, eta horrek eskubideen arloan dakarrena, hala eta guztiz ere eskubideak bermatzeko eta,
bereziki, homofobia eta transfobia desagerrarazteko mekanismo eraginkorrak ezartzea falta da.
“Lgbtifobia elikatzen duten balioei aurre egiteko, ezinbestekoa da sexu-joeren eta genero-nortasun eta adierazpenen aniztasunarekiko begirunearen printzipioaren alde lan egitea, gizartearen eremu guztietan
eta, bereziki, hezkuntzaren eta ingurunearen esparruan, bai eta bizitzako beste eremu batzuetan ere, hala
nola lan-arloan eta adineko pertsonei eta migratzaileei dagokienez.
“Beraz, beharrezkoa da eskubide horiek babestuko dituzten lege-esparruak sortzen aurrera egitea.
“Tampoco se puede prestar menos atención al crecimiento de discursos y planteamientos de
determinados sectores y partidos políticos contrarios a la diversidad sexual y de género, lo que tiene
consecuencias directas: atentar directamente contra el reconocimiento de los derechos del colectivo trans,
en una situación administrativa irregular, racista, etc.
“Resulta especialmente preocupante el aumento de los discursos de odio contra las personas trans, por
un lado; y, por otro, el aumento de agresiones, como hace pocos días hemos podido comprobar, en
Basauri. Por ello, sigue siendo necesario seguir haciendo visible la lucha por los derechos del colectivo
LGTB.
“Queremos agradecer a todas las personas que han dedicado su vida y sus esfuerzos a la lucha por la
liberación sexual, que a día de hoy siguen organizándose y realizan una labor de sensibilización,
concienciación y transformación de la sociedad. Asimismo, queremos reconocer y empoderar a todas las
personas que lo sufren en silencio, aquí y fuera de nuestras fronteras. Y queremos hacerlo especialmente
en 2021, ya que nos toca vivir una situación fuera de lo común.
“Erakundeok pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzeko erantzukizuna dugu, eta bereziki
zaindu behar dugu LGTBI bezalako gizatalde ahulenek eskubide horiek izan ditzaten.
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“Horregatik guztiagatik, Andoaingo Udaletik, ordezkatuta dauden alderdi politiko guztiek konpromiso
hauek hartzen ditugu:
• Impulsar los días de visibilidad lesbica-trans-bi, contra la despatologización trans, contra la
LGTBIfobia, donde se reivindica el orgullo de ser y querer a su manera.
• Beste erakunde, kolektibo eta gizarte-eragile batzuekin lankidetzan aritzea, pandemiaren krisiak
eragindako LGTBI pertsonen egoeraren eta beharren diagnostikoa egiteko, eta, ondoren, egindako
diagnostikoari erantzuten dioten plan edo neurri guztiak bultzatzea, premiazkoenak lehenetsiz; besteak
beste, administrazio-formularioetan aldaketak egitea binarismoa gainditzeko, aldagelak eta komunak
egokitzea instalazio publikoetan...
• Instar a las instituciones competentes a desarrollar una ley estatal y vasca, ya que es necesario que haya
marcos legales que protejan las vidas y los derechos de las personas LGTBIQ+.
• Andoaingo herritarrekin batera, LGTBI pertsonek berdintasunean bizitzeko duten eskubidearen alde
modu irekian eta publikoan agertzea, eguneroko bizitzan sexu-joeren eta genero-nortasun eta adierazpenen aniztasunarekiko dugun konpromisoa areagotzeko eta beren oinarrizko eskubideen aurkako
edozein diskriminazio- edo indarkeria-adierazpen baztertzea.
“Es por todo ello, que queremos animar a la ciudadanía a aprovechar este día para celebrar todos los
avances que estamos consiguiendo a favor de la liberación sexual, sin olvidar que es labor de toda la
sociedad no bajar la guardia, seguir luchando por ello, y garantizar que todas las personas puedan vivir y
expresarse en libertad.
“2021 honetan, harrotasuna ospatuko dugu COVID-19aren izurritearen ondorioz ezarritako osasunsegurtasunak berezkoak dituen murrizketekin; izan ere, erakundeak erantzukizunez ari dira beren
deialdian, baina ez digute kendu behar aldarrikatze-bultzada eta ikusgarritasun alerik ere beren
aldarrikapenekiko laguntzan eta konpromisoan.
Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak Adierazpen Instituzionalaren
onarpena 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, onartu da.
4. Ebazpenen berri ematea, zehazki, 2021/901 zenbakidunetik 2021/1103 zenbakidunera.
Alkateak zinegotzi guztiei jakinarazi die Alkatetzaren ebazpenak, nahiz eta edukiaren berri izan
Udalbatzarra aurretik, beraien esku daudela, hain zuzen ere, 2021/901 zenbakidunetik 2021/1103
zenbakidunera.
Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Osoko Udalbatza jakinaren gainean geratu
da.
5. Galderak, eskaerak eta proposamenak.
Alkateak galde erreguen txanda ireki du eta lehenbizi, Zulueta jaunak, hartu du hitza, honakoa
esateko:
“Azken egunetan 2 urteko balorazioa egin duzue. Balorazio baikorrean ez gera sartuko, hartuko dugu
tarte bat dituzuen datuak aztertzeko eta ikusteko horrela den edo ez. Arreta gehiago deitu digu
Gobernuaren koesioaren inguruan eta eman den irudi bateratuak. Badakigu ere, dena ez dela hain
polita. Ikusita gauzak, koesio handiz daudela Udal Gobernuan, galdera bat egin nahi genion Alkate
andreari: Alkatetzak bat egiten du azken urtean eta batez ere, azken hilabetean EAJak zuzentzen duen
gazteri arloan ezarri diren murrizketekin? Batetik, iazko plegutik aurrera, ludotekan ezarri zen
murrizketa, 3 urteko umeak zerbitzutik kanpo geratu direla eta udako egutegia murriztu zenean.
Bestetik, deigarriago dena, azkeneko Tokiko Gobernu Batzordean onartu zen gazte lokaleko
pleguaren arabera, kontuan hartuta langile kopurua asko jaitsiko dela, beraz, zerbitzua ere.
“Batez ere, azken 20 urtetan erreferente izandako langileak kanpon geratuko direla titulazio eskaeretan
egin den aldaketekin. Jakin nahi genuen Alkatetzatik hau babesten den, batez gazteria arloari agintaldi

10

ESKU2192873a-ff63-4672-a108-b1e2fba6dfa6

Andoaingo Udala

Akta: Osoko Udalbatza

Acta: Pleno Municipal

OHIKO BILKURA: 2021/06/28

SESIÓN ORDINARIA: 28/06/2021

hasieran eman zitzaion bultzadagatik.
Jarraian, Alkate andreak, erantzuten du:
“Entendemos que, lógicamente eso se ha tratado en el departamento de empleo, creo que, allí se
dieron las explicaciones técnicas oportunas de por qué se definían así los pliegos correspondientes. Es
verdad que, para nuestra sorpresa también porque preveíamos que habría algunas cuestiones sobre
todo con el tema de las peticiones de las formaciones que se hacían.
“Entendemos que, como todas las cuestiones que se hacen vienen con unos informes técnicos
correspondientes que avalan y justifican porque se cambian esas medidas y en principio son los
técnicos quienes elaboran los informes y los que proponen hacerlo así.
“Hasta lo que nosotros sabemos se preguntó en la comisión, y creo que ustedes mismos preguntaron
sobre los cambios y yo no suelo acudir a esa comisión de empleo, pero el técnico correspondiente les
dio las oportunas explicaciones. Nosotros en ese sentido, lógicamente, siempre vamos a respetar las
propuestas que hacen los técnicos y en este caso fue el departamento correspondiente el que decidió
llevarlo así a comisión.
Ondoren, Zulueta jaunak, jarraitzen du:
“Pixka bat esplikatzearren funtzionamendua, hemen gaudenok herriak hautatu gaitu erabaki
politikoak hartzeko. Teknikariek egiten dutena da, agintean dauden horiek egin nahi dutenari soporte
tekniko bat ematen dio. Zuk diozuna, teknokrazioa bat da, teknikariak proposatu eta erabakitzen du
eta guk horren fede ematen dugu. Ez da hori, andoaindarrei lasai egon daitezkeela esan nahi diet.
Hemen, irizpide politiko batzuk daude eta teknikoek esaten dute, bai egin daiteke edo ez, baina
irizpidea politikoa da. Norbaitek aldaketak proposatu nahi baditu, pentsatzen det izango dela udal
gobernu honek ikusi duelako zerbitzu horretan aldaketak egin behar zirela eta teknikoak proposatu
badute izango zen politikoek egoki ikusi dituztelako aldaketa horiek.
“Jaso genuen dokumentazioa ostiralean eta batzordea asteazkenen goizean, orduan astelehena eta
asteartean egin genituen eginbeharreko kontrasteak. Teknikariek esan ziguten, guk daramatzagu 5
hilabete honekin hausnarketak egiten. Guk galdera batzuk egin genituen baino orain denbora pasa da
eta aztertu dugu eta gure desadostasuna sakona da. Irudi zitzaigun, zuek ere orduan enteratu zinetela
aldaketaz. Horregatik esan det, koesioarena. Bakarrik jakin nahi det, bat egin duzuten. Badakit, Tokiko
Gobernu Batzordean aho batez onartu zenutela, uste dut interesgarria dela, onurak baldin badira
proposatzen dena. Pentsatzen dut gai honen inguruan ikusiko zaituztegula prentsa agerraldi batean
esplikatzen eta andoaindarrei esaten ze onak diren aldaketak. Guk egiten dugun hausnarketa da,
murrizketa sekulakoa egin dezutela eta sorpresaz hartu dugu emandako guztia.
Jarraian, Alkate andreak, erantzuten du:
“Puntualizar, hasta donde sé, EH BILDU se abstuvo en esa votación, que también es importante
decirlo. Parece que estamos todos super en contra, pero, en la comisión no estuvieron en contra.
Berriro, Zulueta jaunak, hartu du hitza:
“Gauza bat esplikatu nahi dut, udaletxean erabakiak hartzeko 3 bide daude: Bat, ebazpena, zinegotziak
eta alkateak egin dezaketena, bestea, Tokiko Batzarra eta bestea udaletxeko plenoak. Batzordeek, ez
dute erabakirik hartzen, informatzaileak dira. Hemen gaudenok, ez dago gaizki jakitea, zein den
funtzionamendua. Batzordeak, batzorde informatzaileak dira, diktamen bat emititzen dute baino ez da
binkulantea. Guk, bi egun izan genituen, egin genituen kontrasteak. Zalantza asko ditugu honen
inguruan, ezin dugu baiezkoa bozka, ez dugu kontra bozkatuko, eta ikusiko dugu gero. Plegu hori
onartu zenutenak, zuek, izan zinaten Tokiko Gobernu Batzordean.
“Esan ditzagun gauzak diren bezela, guk ez genuen plegu horretan ados bozkatu, bestela irakurri akta.
Esan genun kontraste asko falta zitzaizkigula eta ondoren ikusi genuela. Deborarekin eta aztertu
dugunean ikusi dugu zer dagoen. Besteak beste, esan zitzaigun legeak esaten duen bezela, lanpostuak
subrogatu egingo zirela eta hori batzordeko aktan jasota dago. Guk galdetu genuen langileekin zer
gertatuko zen eta subrogazio eskubidea zegoela esan zitzaigun. Batzordea eta gero enteratu ginen ez
dagoela subrogazio eskubiderik titulazio aldaketa dagoenean, eta hori guk espreski galdetu genuena
izan zen eta eman zitzaigun erantzuna eta errealitatea beste bat da.
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“Bai erabakiak, ebazpenak, Tokiko Gobernua eta Plenoa. Batzordeak informatzaileak irizpenak eta ez
binkulanteak.
Alkatea andreak, erantzuten du:
“Lehen aipatu dugu, batzorde horretara ez naiz joaten eta ezin dezaket esan zer gertatu den. Aipatu
dudana horrela izan zela eta zuen bozka horrela izan zen.
Ondoren, Zulueta jaunak, erantzun du:
“Agintaldi hasieran, gazteriari garrantzi handia eman zenion pertsonalki, oso desados zeundelako,
aurreko agintaldian gazteria utzita egon omen zelako. Harritu gaituena zure sinadurarekin murrizketak
besterik ez direla planteatu gazteria arloan, bai ludotekan, bai gazte lokalean.
Alkatea andreak, erantzuten du:
“Para todas las dudas que tengan, trasládenlas al departamento correspondiente y allí se las aclararan
todas.
“Besterik?
Jarraian, Izagirre andreak, EAJ/PNVko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Puntualizatzeko, bai plegu batean eta bai bestean egon diren aldaketa guztiak Foru Aldundiak duen
gazteriako aholkularitza teknikoarekin egin dira. Kontrastuta daude eta gehiago esango dut, kontrastea
egiteko denbora ere izan dezute, astebete lehenago bidali zitzaizuen plegua, ez bi egun lehenago lehen
aipatu duzun bezela. Denboraz bidali zitzaizuen lehen aipatu duzuen plegua eta badakit ere
kontrasteak egin dituzuela, zuk zerorrek. Noski zure lana dela, noski, zure lana ez det eztabaidatzen.
Badirudi ezertarako denborarik ez duzula eduki eta ezertarako aukerarik ez duzula eduki, gauzak ez
dira horrela, Jon.
“Eduki duzu kontrasteak egiteko aukera, pleguak esan dudan bezela Foru Aldundiak duen Gazteria
Sailak duen aholkularitzarekin aztertuta daude, eta ez naiz sartuko murrizketak eta erabili dituzun
hitzak aipatzera. Aukera eta denbora ere izan duzu.
Zulueta jaunak, erantzuten du:
“Uste dut jaso genuela ostiral batean eta azteazkenean zen batzordea. Aurreko agintaldiko
funtzionamendu negargarri hartan, bagenuen ohitura nahiko sanoa, batzorde batean aurkezten zen eta
hurrengoan onartzen zen. Hilabeteko epearekin, bai pertsonalean, bai besteetan. Pleguak eta gauza
potoloak batzorde batean aurkeztu eta hurrengoan onartu.
“Noski egin ditugula kontrasteak, Arazo bat duzunean teknikariaren atzean ezkutatzeak nahiko irudi
kaxkarra ematen duela. Erabakiak politikoak dira, bestela, jarri ditzagun teknikariak hemen, zuek ados
zaudete planteatutakoarekin, ni ez nago teknikariei oposizioa egiteko. Guk 4-5 hilabete daramatzagu
hausnarketa hau egiten, hori zuen artean adostu, politikarien artean.
“Hori astebetean ezin dugu likidatu, debate hori. Orain ari gara sakontzen eta ikusten. Iruditzen zaigu
sekulako hanka sartzea egin dezutela. Gaztematikako irizpideak izango dira baina Andoain ezagutzen
dugunak gu gara ez Diputazioko teknikariak. Gu gera esan behar dugunak irizpide hau honaino, gazte
lokalak du ibilbide hau eta egin behar dugu, zer den egoki eta zer ez.
“ Orain estu bazaudete, ez ezkutatu teknikarien atzean, horrek ez dio batere laguntzen plenoetako
irudiari, zuek hartu dituzue erabakiak, zuk sinatu dezu Tokiko Gobernu Batzordean aho batez.
Izagirre andreak, erantzuten du:
“Hemen inork ez ditu bere erantzunkizunak ezkutatu. Nik, nerea behintzat ez. Nik badakit zer sinatu
dudan eta zer prestatu dudan.
Jarraian, Alkate andreak, hartu du hitza eta honakoa esan du.
“Galdera gehiagorik ez balego, bukatutzat emango genuke gaurko udalbatzarra. Hilabetero egiten
dugun bezela, bi aipamen: Batetik, uztaileko udalbatzarra uztailaren 22an egingo dela, zenbait
teknikoen eta zinegotzien oporrak direla eta. Bigarrenik, oraindik Covid19aren presentzia daukagu eta
alde horretatik eskatzen dugu zuhurtziaz eta arduraz jokatzea. Azken asteburuan ikusi da Mallorcan
zer gertatu den, eta alde horretatik, baita herritar guztiei eskatzea zuhurtziaz eta arduraz jokatzea.
“Decía que, ya no hay más preguntas, por lo cual vamos a finalizar el pleno, pero no sin antes
comentar dos cuestiones: La primera, que el pleno de julio lo adelantaremos como se hace
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anualmente, y luego que tengamos mucha precaución y cuidado, todavía el Covid está muy presente y
como se ha podido ver en el último fin de semana en Mallorca, todavía tenemos que actuar con
mucha precaución y en ese sentido pedir a toda la ciudadanía que actúe con prudencia y
responsabilidad.
Eta beste aztergairik ezean, lehendakariak amaitutzat eman du ohiko batzarraldia, 17.48 minutu zirenean.
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, Idazkaria
naizen honek, ematen dut.
O.E.
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