
Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2021/10/28
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 28/10/2021

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

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

00000011
Alkatea / La Alcaldesa Maider Lainez Lazcoz
Zinegotziak: / Concejales: Eguna

2021/10/28

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

19.49

Idazkaria:

Unai Rekondo Pérez

Interpretaria

Jon Unanue Lopez

PSE-EE

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

EAJ-PNV

Maria Jose Izagirre Iturzaeta
Alexander Huitzi Alfonso
Mª Sagrario Ruiz Fernández
Imanol Goenaga Egibar

Elkarrekin Podemos Mª Teresa Santana Rubio

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

1. 2021,09,30  eta  2021/10/07(e)an  egindako
batzarren  akten  zirriborroa  irakurri  eta
onartzea, bidezko bada.

1.- Lectura  y  aprobación,  si  procede,  de  los
borradores  de  las   actas  de  las  sesiones
celebradas el  30/09/2021 y 07/10/2021.

Xedapenak Parte Dispositiva
2. Beterri-Buruntza Mankomunitateko estatutuen

behin betiko izaeraz onartzea
3. Beterri-Buruntza  Mankomunitateko  Batzar

Nagusirako  edo  Gobernu  Kolegiatuaren
Organorako Ordezkarien  izendapena.

4. 2022. urterako autotaxi zerbitzuaren hiri tarifak
onartzea

5. 10/2021  zk.ko  kreditu  aldaketa  espedientea
onartzea

6. 12/2021  zk.ko  kreditu  aldaketa  espedientea
onartzea

7. 13/2021  zk.ko  kreditu  aldaketa  espedientea
onartzea

8. Migraziorako Euskal Itun Sozialari atxikitzea.

2.- Aprobación  definitiva  de  los  estatutos  de  la
Mancomunidad Beterri-Buruntza.

3.- Nombramiento  de  Representantes  para  la
Asamblea  General  u  Órgano  de  Gobierno
Colegiado  de  la  Mancomunidad  Beterri-
Buruntza.

4.- Aprobación de las tarifas urbanas del servicio
de autotaxi para el año 2022.

5.- Aprobación  de  expediente  modificativo  de
crédito nº 10/2021.

6.- Aprobación  de  expediente  modificativo  de
crédito nº 12/2021.

7.- Aprobación  de  expediente  modificativo  de
crédito nº 13/2021.

8.- Adhesión al Pacto Social para la Migración.

Kontrola Parte de Control
9. Ebazpenen berri ematea,  zehazki,  1741/2021 9.- Dar cuenta de las Resoluciones comprendidas
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zenbakidunetik 1901/2021 zenbakidunera.
10. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

entre la nº  1741/2021 y la nº  1901/2021.
10.-Ruegos, preguntas y propuestas.

Alkate  andreak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde on  guztioi eta mila esker gurekin izateagatik eta ongi etorriak izan zaitezte 2021eko

urriaren 28ko udalbatzarra honetara.
“Buenas tardes a todas y todos y, bienvenidos y bienvenidas al pleno del 28 de octubre de 2021.”

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

1. 2021/09/30 eta 2021/10/07(e)an egindako bileren aktak irakurri eta onartzea, bidezko bada.

Idazkari jaunak, hartu du hitza eta honako azalpena eman du:
“Aipatu behar dut, goizean Idazkaritzatatik bidali zaizue bi akats, bata iraileko aktari dagokionez, 4.

orrialdean, zinegotzi baten parte.-hartzea bat zegoen ez zen aipatzen zein zinegotzi zen eta, baita ere, 14.
orrialdean, zati erabakitzailean, akatsa bat zegoen eta zuzendu da.

“Se ha remitido un correo electrónico esta misma mañana desde Secretaria, haciendo saber que se
incorporaban dos modificaciones al acta de setiembre. Una es en la página 4, donde se hace alusión a la
intervención del un concejal sin identificar al mismo y por otra parte, en la página 14 había un error en la
parte dispositiva del acuerdo y se ha corregido.” 

2021/09/30 eta  2021/10/07 datetako batzarraldiei dagozkien aktak aztertzeari ekin zaio, eta inork
ezer adierazi ez duela kontuan harturik, onartutzat eman dira.

2. Beterri-Buruntza Mankomunitateko estatutuen behin betiko izaeraz onartzea.

Beterri-Buruntza  eskualdea  osatzen  duten  udalek  (Andoain,  Astigarraga,  Hernani,  Lasarte-Oria,
Urnieta eta Usurbil) 2017ko urtarrilaren 27an elkarren arteko lankidetza hitzarmena sinatu zuten, horren
xedeetako bat izanik tokiko garapen, sustapen ekonomiko eta enplegu alorrean eskualde mailako egitura
bat sortzeko azterketa egitea. Hitzarmen horri esker Beterri-Buruntzako udalak lanean aritu dira eskualde
mailako garapen agentzia baten babesean elkartzeko, jarraian adierazten diren udal eskuduntzako zerbitzu
eta/edo obren exekuziorako:  “tokiko  garapen ekonomiko eta  soziala,  enpleguko politika  edo planak,
tokiko turismoaren promozioa eta kudeaketa”.

Ikusirik,  Gipuzkoako  Lurralde  Historikoko  udalez  gaindiko  erakundeak  arautzen  dituen
apirilaren10eko 6/2007 Foru arauaren 4. eta hurrengo artikuluen edukia, eta jakinik arestian aipaturiko
herrien  arteko  elkarlana,  azaldutako  xedeei  dagokienez,  onuragarria  dela  udal  honentzat  eta  bertako
bizilagunentzat, baliabide publikoak modu egokiagoan kudeatzeko aukera eskainiko duelako.

2017an sinatutako udalen arteko lankidetza hitzarmenaren ondorioz sortutako Batzorde Kudeatzaileak
2019 otsailaren 13an adostu zuen aipatutako udalei trasladatzea proposamen bat, Plenoan erabaki zezaten
konpromisoa  hartzea  Beterri-Buruntza  eskualdeko  tokiko  garapen  ekonomiko  eta  sozialerako
mankomunitatearen  sorreran  parte  hartzeko.  Hori  horrela,  aipatu  sei  udalen  Udalbatzek,  arestian
aipaturiko xedeetarako mankomunitatearen sorreran parte hartzeko konpromisoa hartu zuten.

Ondoren, espedientea izapidetzeko eratu zen Batzorde Kudeatzaileak estatutuen aurreproiektua onartu
zuen 2020ko martxoaren 16ko bilkuran.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalez gaindiko erakundeak arautzen dituen apirilaren 10eko6/2007
Foru  arauaren  6.1.  artikuluari  jarraiki,  udal  guztietako  zinegotzi  guztiek  osatu  beharreko  Batzarrak
estatutuen proiektua onartu zuen.

2021eko maiatzaren 13ko dataz, Gipuzkoako Foru Aldundiak aipatu Foru Arauak eskatutako txostena
egin zuen, bertan estatutuetako hainbat artikulu aldatzea proposatzen zuelarik.

Behin txosten horretan adierazitakoak estatutuen testuan jasota, eta 6/2007 Foru arauaren 6.1.1.e)
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artikuluari  jarraiki,  aldaketok  onartzeko  Zinegotzien  Batzarra  deitu  zen,  eta  2021eko  irailaren  13an
estatutu proiektua behin betikoz onartuz, batzartutakoen aho batez.

2021.10.06ko datarekin Udalari jakinarazi zaio hartutako erabakia eta estatatuen behin betiko testua
helarazi.

Kontuan harturik Udal Enplegua eta Gazteria Teknikariaren txostena 2021.10.06ko data duena.
Kontuan harturik Udal Idazkariaren txosten juridikoa, 2021.10.06ko data duena.
Ikusirik,  Sustapen  Ekonomiko,  Enplegu  eta  Gazteria  Batzordeak  2021eko  urriaren  13ko  bileran

emandako  irizpena.
Alkate andreak, hitza hartu du eta honakoa esan du:
“Bakarrik aipatzea, irizpenean hiru puntu daudela, baina, bigarren puntua ez dugula oraintxe bertan

onartuko,  hain  zuzen  ere,  hirugarren  puntuan  ,  hain  justu,   gai  honi  buruz  hitz  egingo  dugulako.
Lehenengo puntua izango litzateke Beterri Buruntza Mankomunitateko estatutuak behin betikoz onartzea
eta  3.  puntua noski  akordio honen berri  Akordio honen berri  ordezkari  gisa  izendatutako zinegotziei,
Hernani, Astigarraga, Urnieta, Usurbil eta Lasarte-Oriako udalei eta Batzorde Kudeatzailari ematea, azken
honetako lehendakariak, behin udalek akordio guztiak hartuta, erabakia eta onartutako estatutuen testua
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara ditzan.

“Decíamos  que en el  dictamen hay  una matización  que  hacer,  aparecen  tres  puntos,  pero  en  este
momento sólo se someterian a votación dos puntos,el primero y tercero. El segundo no se trata porque se
tratará en el siguiente punto del orden del día del pleno.

“Por  tanto,  los  puntos  que  se  someten  a  votación  serían  el  primero,  que  se  trata  de  aprobar
definitivamente los estutos de la mancomunidad de Beterri Buruntza y el tercero, sería dar traslado del
presente  acuerdo a  los  ayuntamientos  de  Hernani,  Astigarraga,  Urnieta,  Usurbil  y  Lasarte-Oria  y  a  la
Comisión Gestora para que por su presidente, en este caso presidenta para que una vez adoptados todos los
acuerdos por  los  ayuntamientos,  se  proceda a  la  publicación del  acuerdo y  del  texto de  los  estatutos
aprobados en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Gaia  eztabaidara  jarri  da  eta  parte-hartzerik  izan  ez  denez,  jarraian,  Alkate  andreak  proposamena
bozketara jarri du eta Osoko Udalbatzak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV, EH Bildu
eta Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

1.- Beterri-Buruntza Mankomunitatearen estatutuak behin-betikoz onartzea.
2.- Akordio honen berri ordezkari gisa izendatutako zinegotziei, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Usurbil

eta Lasarte-Oriako udalei eta Batzorde Kudeatzailari ematea, azken honetako lehendakariak, behin udalek
akordio guztiak hartuta, erabakia eta onartutako estatutuen testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara
ditzan.

3. Beterri-Buruntza  Mankomunitateko  Batzar  Nagusirako  edo  Gobernu  Kolegiatuaren
Organorako Ordezkarien  izendapena.

Ikusita  Beterri-Buruntza  Mankomunitateko  Batzar  Nagusian  edo  Gobernu  Organo  Kolegiatuan
ordezkariak izendatzeko egindako akordio proposamena. 

Ikusita Beterri-Buruntza Mankomunitateko Estatutuek 7.2. artikuluan xedatzen dutela Batzar Nagusia
udalerri  bakoitzeko bi  ordezkarik osatuko dutela,  udal  bakoitzeko osoko bilkurak aukeratuta,  eta  udal
bakoitzak bi titular eta bi ordezko aukeratuko dituela.

Ikusirik,  Sustapen Ekonomiko,  Enplegu  eta  Gazteria   Batzorde Irizpenemailearen  lehendakariaren
proposamena.

Ikusirik,  2021eko  urriaren  5ean,  EH  Bildu  udal  taldeko  eledunak  aurkeztutako  proposamen
alternanitoa.

Alkate andreak, hitza hartu du eta honakoa esan du:
“Lehenbizi, zoriondu nahiko nituzke zinegotzi guztiak, azkenean lortu dugulako estatutuak onartzea

eta aurrera eramatea. 
“Antes de nada, quiero felicitar a todos y todas los  concejales, porque por fin hemos conseguido que

se aprueben los estatutos y se pueda seguir dando los siguientes pasos.
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“Puntu honetan, bi proposamen daude.”
Jarraian, Izagirre andreak EAJ/PNV udal taldeko eledunak eta Sustapen Ekonomikoa, Enplegua eta

Gazteriako Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde  on.  Lehenengo  proposamenak,  gure  proposamenak,  bi  puntu  ditu  eta,  hauek  izango

liratezke. Beterri Buruntza Mankomunitateko Batzar Nagusirako udal ordezkari gisa honako izendapen
hauek egitea, titularra ,  Maider Lainez  eta  ordezkoa, Petra Romero Pozo. Bigarren titularra,  Mª José
Izagirre Iturzeta eta ordezkoa. Alexander Huitzi Alfonso.

“Bigarren  puntu  bezala,  akordio  honen  berri  ordezkari  gisa  izandatutako  zinegotziei,  Hernani,
Astigarraga,  Urnieta,  Usurbil  eta  Lasarte-Oriako  udalei  eta  Batzorde  Kudeatzaileari  ematea.  Azken
honetako lehendakariak, behin udal guztiak erabakiak erabaki eta onartutako estatutuen testua Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitara ditzan. Hau da gure proposamena.”

Berriro, Alkate andreak hartu du hitza, honaka esateko:
“Esan bezala , baita ere, EH Bilduk aurkeztutako beste proposamen bat dago.
“Hay una segunda propuesta presentada por parte de EH Bildu.”
Jarraian, Alvarez jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde on. Guk beste proposamen bat egin dugu, zeren, gure ustez, Andoainek badu berezitasun

bat, udal gobernuan dauden alderdiak, hauteskundeetan bigarren eta hirugarren geratu ziren alderdiak dira
eta zuek proposatutakoan lehenengo alderdia kanpoan geratzen da. Orduan, gure proposamena da, udal
gobernuak ordezkaritza bat izatea eta bestea izatea lehenengo indarrak, horrela,  gure ustez, ordezkaritza
zabaldu  egingo  genuke  eta  17tik,  gutxienez  16  ordezkatuta  egongo  lirateke,  bestela,  9k  izango  dute
ordezkaritza, horrela ulertzen dugu guk. 

“Guk proposatzen dugu, udal gobernuaren izenean, Alkatea izatea ordezkari bat, logikoki, eta bestea
Zulueta jauna izatea, lehenengo indarraren ordezkari gisa. Ez dugu ahaztu behar gainera, mankomunitate hau
iritsi garen puntura iristeko, aurreko legealdian Zulueta jauna aritu zen buru eta oraingoan jarraipena Izagirre
andreari dagokio eta iritsi gara, nolabait esan, azkenean,  guztion ekarpenari esker. 

“Baita ere, esan behar dugu, rotatiboki alderdi guztietako ordezkariak egon direla orain arte, ulertzen
dugu  fase  honetan  egonkortasun  bat  emateko  rotatibo  ezingo  lukeela  izan  baino,  iruditzen  zaigu
garrantzitsua dela ordezkaritzak ahalik eta zabalkunde gehiena izatea eta horretagatik guk proposatzen dugu
udal gobernuak,  Lainez andreak  titularra izanik  eta  lehenengo indarrak  beste bat,  Zulueta  jauna izango
litzateke titularra eta ordezkoa Santana andrea, esan dugun bezala, lehen rotatibo egiten zen eta guztiak parte
hartzen zuten, orain,  ulertzen dugu ezin dela, baino guztiok, ordezko edo titular gisa, ordezkaritza izan
dezagun.”

Jarraiean, Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak, hartu du hitza honakoa esateko:
“Nuestro grupo no está de acuerdo con la primera propuesta, la propuesta del equipo de gobierno,

porque, bueno, en todo caso pensamos que es injusto y no es equitativo, por eso vamos a votar en contra,
está claro. 

“Queremos agradecer al grupo EH Bildu, por haber tenido en cuenta a nuestro grupo y que de alguna
forma quede visibilizado de alguna forma, agradecemos el gesto por la deferencia que han tenido, pero,
tampoco podemos votar a favor porque, claro, no es ahora, esto va a futuro y los compañeros y compañeras
que vengan detrás no creo que entendieran que votara a favor una cosa en la que una vez más quedamos
totalmente invisibilizados, porque eso está muy bien, poner como suplente, pero seguramente, pasarán años
y a lo mejor ni es efectivo, ni es real, porque  no se podrá acudir a ninguna reunión. Entonces, como gesto
de agradecimiento por tenernos en cuenta nos vamos a abstener , pero bueno, queremos expresar la razón.

 “De todas maneras no nos parece justo porque está claro que de alguna manera los representantes
tenemos  que  estar  visibles  en  todos  los  sitios,  haciendo  encajes  gracias  a  los  cuales  podamos  estar
representados y poder participar, porque al final, es totalmente injusto, porque no es nada equitativo, porque
al que menos tiene se le quitan todos los medios, todas las herramientas como se está haciendo, a mi en la
vida cotidiana me está pasando en el día a día, no, al final todo lo que en un momento dado podías llegar
pues no llegas porque no tienes herramientas ni nada como tiene el resto.

“Una vez más, quiero que quede constancia aquí, de que no estamos de acuerdo, con que no se tenga en
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cuenta a los grupos minoritarios, el trabajo del día a día es muy difícil y si encima en los órganos en los que
se  puede  tener  representación,  a  lo  mejor,  no  se  podía  continuar  de  la  forma  en  la  que  estábamos
anteriormente, pero se podía haber hecho un encaje para que todo el mundo estuviera representado. Creo
que tampo se intenta, ni se hace nada  porque en realidad solo nos preocupa a nosotros y quiero que quede
constancia.”

Berriro, Izagirre andreak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Bakarrik, komentatzearren. Zerbaitetan ados gaude, mankomunitateak egonkortasuna behar du, hortan

guztiz ados gaude, baino, baita ere esan behar dut mankomunitatearen ordezkaritza plurala izan behar duela
eta pluraltasun horretan, egia da Podemos taldea ez dagoela ordezkatuta baino, uste dut, EH Bildu ondo
ordezkatuta dagoela mankomunitatearen barruan, zeren, sei herrietatik, hiru herrietako ordezkariak, biak EH
Bildukoak dira. Sei ordezkari ditu EH Bilduk mankomunitatearen barruan. 

“Orduan,  hemen ez da,  lehen indarra izatea  edo bigarren edo hirugarren indarra  izatea,  hemen da,
gehiengo bat dago, zuk esan bezala, egonkortasuna eman behar zaio mankomunitateari eta ordezkaritza hori,
hala erabaki dugu gobernu taldeak eta proposamena hori  da. Berriro diot,  EH Bildu mankomunitatean
ordezkatuta dago, sei herrietatik, hiru ordezkatzen dira EH Bildu alderdiaren bitartez.

“Bestalde, Santana andreari esan nahi diot, bueno, alde batera uzten direla edo ulertu diot, alderdi txikiena
izateagatik beraiek ez dutela aukerik aurrera egiteko eta erabakitzeko eta guzti hori, hor, hartu-eman bat egon
da orain arte hitzarmenaren bitartez eta egongo da etorkizun batean eta, hartu-eman horretan nik uste dut
bere eskubidea, bere hitza eta bere bozka izango dituela aurrerantzean ere, herri mailan izango duela orain
arte bezala, orduan, zerbait esan nahi bazenun edo, zerbaiten aurka bazinan edo, zerbait gaizki egin badugu
ere, esateko aukera ere izan duzu.”

Santana andreak hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Por aclarar, he dicho que como funcionaba hasta ahora me parecía bien, como había sido hasta ahora,

porque todo el mundo, de hecho, yo he participado, simplemente, con el cambio de ahora no estoy de
acuerdo. Quiero decir que una vez más quedamos invisibilizados, antertiormente no, lo he dicho, como
funcionaba anteriormente no, por matizar.  No estamos de acuerdo con el cambio actual.  No es ahora,
vamos a decir, lo que queda de legislatura, tanto como lo que a futuro pueda pasar, yo quiero dejar bien claro
que no estamos de acuerdo, porque luego pueden venir compañeros y si esto sigue así, decir, como pudiste
votar a favor si aquí, en ningún momento estamos siendo representativos, es por eso que no voy a votar a
favor de una cosa en la que no estamos representados para nada, eso es lo que he dicho que voy a votar que
no al vuestro y que por la deferencia que ha tenido EH Bildu de, por lo menos, visibilizarnos y ponerme
como suplente en este caso a mí nominativamente, nos vamos a abstener.”

Berriro ere, Alvarez jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Argitze aldera gauza bat. EH Bildu, noski dagoela mankomunitatean ordezkatuta, baino, Andoaingo EH

Bildu ez. Guk hori esaten dugu Andoaingo EH Bildu ez. 
“Beste herrietan, Usurbil, Lasarte-Oria, Astigarragan ordezkatuta daude, alde batetik, lehenengo indarra

eta bestetik udal gobernua, hori da guk eskatu duguna eta, hemen, lehenengo indarra ez dago ordezkatuta,
EH Bildu ordezkatuta dago baino, ez Andoaingo EH Bildu eta ondorioz Andoaingo lehen indarra. Horixe
esan dugu.”

Parte-hartze gehiagorik izan ez denez, Alkate andreak udal gobernu taldearen proposamena bozketara
jarri du eta Osoko Udalbatzak, gehiengoz, Alkate andrearen eta PSE-EE eta EAJ/PNV udal taldeetako
zinegotzien aldeko botoekin eta EH Bildu  eta Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien kontrako,
botoekin, honakoa erabaki du:

1.-  Beterri-Buruntza  Mankomunitateko  Batzar  Nagusirako  udal  ordezkari  gisa  honako  izendapen
hauek egitea: 

Titularra: Maider Lainez Lazcoz; Ordezkoa: Petra Romero Pozo. 
Titularra: Mª Jose Izagirre Iturzaeta; Ordezkoa: Alexander Huizi Alfonso.
2.- Akordio honen berri ordezkari gisa izendatutako zinegotziei, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Usurbil

eta Lasarte-Oriako udalei eta Batzorde Kudeatzailari ematea.
Jarraitu du esanez Alkate andreak:
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“Bakarrik orduan komentatzea bigarren proposamena ez dela bozkatuko.”
Idazkari jaunak, hartu du hitza eta honako azalpena eman du:
“Bozeramaile  Batzordean  honetaz  hitz  egin  zenuten  eta  oker  ez  banago  eta  erabaki  zen  udal

gobernuaren proposamena onartzen bazen, automatikoki bigarren proposamena bertan behera geratzen
zela.

“En la Junta de Portavoces se decidió, si no me equivoco, que aprobada la propuesta del equipo de
gobierno, la propuesta alternativa no se votaba.”

4. 2022. urterako autotaxi zerbitzuaren hiri tarifak onartzea.

Ikusirik,  Udalbatzak,  2007ko  otsailaren  6an  hartutako  seigarren  erabakiaren  bitartez,  Andoaingo
Udalak Buruntzaldean auto-taxi  garraio-zerbitzuaren araubide bereziko zonaldea ezartzeko lankidetza-
hitzarmenera  atxikitzea  onartu  zuen,  lankidetza-hitzarmena  aurrez  Astigarraga,  Hemani,  Umieta  eta
Usurbilgo Udalek sinaturik baitzeukaten.

lkusirik, hitzarmen horren helburuak hauek dira: eskualderako garraio-zerbitzu koordinatua abiaraztea,
eskualde barruan modalitate guztietako taxi-zerbitzuak bermatuz,  eskualdean dagoen herri  bakoitzeko
eskariaren eta eskaintzaren arteko desoreka positibo nahiz negatiboak murriztuz eskualdeko baliabideen
arrazoizko  erabileraren  bitartez,  eta  batetik  taxi zerbitzuaren  kalitatea  hobetuko  duen  eta  bestetik
sektoreko profesionalen lan-baldintzak hobetuko dituen eraginkortasuna bilatzea.

Ikusirik, Lurralde Antolaketarako eta Sustapenerako Diputatuak 2007ko maiatzaren 29an emandako
Foru  Aginduaren  bitartez,  turismo  ibilgailuetan  bidaiarien   herri   barruko  edo  herriarteko  garraio
publikoaren  zerbitzua  eskaintzeko  Buruntzaldeko  araubide  bereziko  eremuaren  sorrera  onartu  zuen.
Aginduan esaten da Buruntzaldeko eremu bereziko udalerri guztietan (Andoain,  Astigarraga, Hemani,
Lasarte-Oria, Umieta eta Usurbil) tarifa bera ezarriko dela zerbitzuaren arabera.

Ikusirik,  Gipuzkoako Taxi  Elkartearen  Burua  den Emilio  Femández Fidalgo jaunak eta  G.  Taxi
Gipuzkoako Taxisten  Elkartearen ordezkaria den Gregario Alías Jericó jaunak idatziak aurkeztu dituzte,
2022. urterako tarifa berriak onartzea eskatuz.

Aintzat  harturik,  hiri-garraioaren  eremuaren  barruan,  udalei  dagokie  tarifak  finkatzea• prezioen
kontrolari  buruzko  legerian  xedatutakoari  jarraiki,  bidaiarien  automobil  bidezko  hiri-barruko  eta
hiriarteko  garraio  publikoari  buruzko  ekainaren  29ko  2/-2000  Legearen  3.  artikuluko  hirugarren
paragrafoan xedatu bezala.

Aintzat hurturik, bidaiarien auto-taxi bidezko hiri-barruko garraioaren prezioak prezioen kontrolari
buruzko araudiari lotuta daude, Autonomía Erkidegoaren eremuko "prezio baimenduen" modalitatean
hain zuzen ere. Autonomía Erkidego honetaü ahalme11 hurí Euskadiko Prezioen Batzordeuri dagokio,
otsailaren 2ko 35/2010 Dekretuaren eta 201Oeko ekainaren 15eko Aginduan:u arabera.

Aintzat  harturik,  baimendutako  prezioak  eta  jakinarazitako  pteziuak.  berrikusteko  prozedura
Ekonomia eta Ogasun Saiburuak 201Oeko ekainaren 15ean emandako Aginduaren bitartez onartu zela.

Aintzat harturik, Buruntzaldeako Taxien Batzordeak, 2021eko irailaren 24an izandako bileran eta aho
batez, 2022. urterako auto-taxien hiri-tarifak %2,9a igotzea onartu  zuen, eskaerekin hatera aurkeztutako
azterketa ekonomikoan esandakoaren arabera.

lkusirik  hirigintza  eta   zerbitzuetako administrazio  orokorreko  teknikariak  2021eko  irailaren  29an
egindako aldeko txostena.
Ikusirik, 2021eko urriaren 19an Zerbitzuetako Batzorde Irizpenemaleak emandako irizpena.

Izagirre andreak, EAJ/PNVko eledunak eta Zerbitzuetako Zinegotzi Ahaldunak, hartu du hitza, 
honakoa esateko:

“Batzordean komentatu nuen bezala tramitekoa da, Eusko Jaurlaritzara bidali behar da plenoaren 
akordioa eta, aurreko plenoan onartu zen bezala, 2022. urterako %2,9ko igoera izango du tasak.”

Gaia eztabaidatu ondoren, 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:
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1.-  2022.  urterako  auto-taxi  zerbitzuaren  hiri tarifak  onartzea,  ondoren  zehazten  den  bezala,
onartutako kopuruan Balio Erantsiaren Zerga bame dagoelarik. Onartutako tarifak hauek dira:

BURUNTZALDEA

PROPUESTA TARIFA URBANA AÑO 2022
2022. URTERAKO HIRI BARRUKO TARIFA PROPOSAMENA

TARIFA 1* TARIFA2 **

Tarifa
Mínima

Kilómetro
recorrido

Hora de espera Tarifa
Mínima

Kilómetro
recorrido

Hora de
espera

Gutxiena Egindako
kilometroa

Itxaron ardua Gutxiena Egindako
kilometroa

Itxaron
ardua

1,1735 22,5187 6,5792 1,8797 35,3901

Gutxieneko tarifak 1,5 kilometroko ibilbidea edo bost minutuko itxaronaldia barne hartzen du.
(*) Tarifa hau lanegunetan aplikatuko da, 07: 00etatik 22: 00etara.
(**) Tarifa hau egunero aplikatuko da, 22: 00etatik 07: 00etara. Era berean, tarifa hori 07: 00etatik 22:

00etara aplikatuko da igande eta jaiegunetan, Autonomia Erkidegoko eta tokiko araudian finkatutakoetan,
baita larunbatetan eta abenduaren 24an eta 31n ere.

2.- Tarifak onartuak izan ondoren, espediente administratiboa eta hartutako  erabakiaren ziurtagiria,
udal  idazkariak  emandakoa,  Eusko Jaurlaritzako Turismo,  Komertzio  eta  Kontsumo departamentura
bidali beharko da, Prezioen Batzordeari bidal diezaion.

5. 10/2021 zk.ko kreditu aldaketa espedientea onartzea.

“Kreditu  trasnferentzien  (Sarekon  2021-KALD-000013-00)  bidezko  kreditu  aldaketaren  2021/10
zenbakidun espedientea onartzeko proposamena”  

Euskerako  Batzorde  Informatzaileak  2021.10.07ean  aho  batez  emandako  aldeko  proposamena
(Teknikariaren txostena dago) 

Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko 2021/10 (kreditu transferentziak) zenbakiko espedienteen
berri eman da.

Kontuhartzaileak egindako txostenak kontuan izanik. Bertan adierazten dira aipatutako espedientea bat
datorrela aplikagarria zaion legeekin.

Era  berean,  Ekonomia  eta  Ogasuna  Batzorde  Informatzaileak  2021/10/21(e)ko  bileran  emandako
aldeko irizpena.

Alkate andreak hartu du hitza eta honako azalpena eman du:
“Kasu  honetan,  kreditu  transferentzia  bat  izango  litzateke,  4.400  eurokoa,  ENBAtik  datorren

proposamena da,,Euskararen Elikaduratik, 4.400 eurokoa, Punttuka Bertso Eskolara pasatzea, azken finean
eskatzen dutelako hitzarmena zuzena izan behar duela eta partida zuzena izan behar duelako izan.

“Se refiere a una transferencia de crédito de 4.400 euros que viene desde el departamento de ENBA, del
departamento de Euskara, por la cual pasarían 4.400 euros de la partida de Euskararen Elikadura, a la
partida de Punttuka Bertso Eskola. El motivo principal se nos pide que al ser un convenio específico
requiere una partida específica.”

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:

1.- Onartzea   Udal  honen  aurrekontuko  kredituak  aldatzeko  2021/10  espedientea,  kreditu
transferentzien  modalitatekoa,  proposamenean  ageri  den  partidakako  xehetasunarekin,  kapitulukako
laburpen honen arabera:
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KREDITU TRANSFERENTZIAK

Kreditua transferituko duten gastuak (altak)

Kapitul
ua

Izena Egungo
kredituak

Gehikuntza Amaierako
kreditua

4  TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 0,00 4.400,00 4.400,00

GUZTIRA 0,00 4.400,00 4.400,00

Kreditua jasoko duten gastuak (bajak)

Kapitul
ua

Izena Egungo
kredituak

Murrizketa Amaierako
kreditua

2 GASTUAK ONDASUN ARRUNT 
ETA ZERBITZUETAN

54.440,00 4.400,00 50.040,00

GUZTIRA 54.440,00 4.400,00 50.040,00

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.

6. 12/2021 zk.ko kreditu aldaketa espedientea onartzea.

“Kreditu gehigarrien  (Sarekon 2021-KALD-000016) bidezko kreditu aldaketaren  2021/12 zenbakidun
espedientea onartzeko proposamena”  

Besteak beste, kontuan izanda:
Ogasuneko Batzorde  Informatzaileak  2021.10.21ean emandako aldeko proposamena  (EH Bildu ez,

Elkarrekin Podemos abstenzioa eta bestak aldekoak) 
Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko 2021/12 (kreditu gehigarriak)  zenbakiko espedienteen

berri eman da.
Kontuhartzaileak egindako txostenak kontuan izanik. Bertan adierazten dira aipatutako espedientea bat

datorrela aplikagarria zaion legeekin.
Era  berean,  Ekonomia  eta  Ogasuna  Batzorde  Informatzaileak  2021/10/21(e)ko  bileran  emandako

aldeko irizpena.
Alkate andreak, hitza hartu du eta honako azalpena eman du:
“Kasu honetan,  kreditu gehigarria da, hau da, gehitu behar dugu dirua eta gerakinatik hartuko dugu,

guztira  452.000  euro,  kale  garbitzeko  bestelako  osagarriak,  haurtzaindegirako  osagarriak,  gizarte
zebitzuetako osagarriak, kirolak, langileriako partidak, Ibiur urtegiko zerbitzua, mugikorrak eta telefonia,
hiltegiaren ekarpena eta Kiroldegiko argi indarra 452.000 euroko kreditu gehigarria.

“Decíamos que,  por otra parte, en este caso,  se trata  de un crédito de adición que va a venir del
remanente determinado por el departamento de Hacienda teniendo que  cuenta que ya estamos a final de
octubre y viendo la situación de las partidas y ajustarlas de manera que no haya problemas de aquí a final de
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año. 
“Las primeras partidas corresponden al  departamento de Personal.  Barrenderos,  guardería,  servicios

sociales y deportes por un importe más pequeño. Por otro lado, estarían la partida de telefonía, Ibiur
Zerbitzuak,  la  partida  que  corresponde  al  agua,  la  aportación  al  Matadero  y  por  último  la  luz  del
polideportivo. El total supone un importe de 452.000 euros.”

Gaia eztabaidara jarri da eta lehenbizi, Alvarez jaunak, EH Bilduko eledunak hartu du hitza, honakao
esateko:

“Jakina da, aurreko udalbatzetan azaldu izan dugu gure iritzia kreditu aldeketen inguruan, aurrekoan,
adibidez, hitzarmen bati lotuta dago eta gure aldeko botoa eman dugu, hurrengoan ere horrela egingo dugu
baino, oraingoan gastu korronteari lotuta dago, aurrekontuko partida batzuetan ikusi zitekeen arazoa eta
ezezkoa emango dugu.”

Jarraian, Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Nuestro grupo, como comenté en la comisión, entiende que hay gastos que son justificables pero no

entendemos todo el expediente modificativo, vamos a decir en general y por ello nos vamos a abstener.”
Alkate andreak hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Como se hizo también en comisión,  se explicarón todas las partidas.  Contestando al  Sr.  Alvarez,

portavoz de EH Bildu, aquí no hay partidas que se pudieran haber previsto,  en el sentido de que las
primeras se corresponden a personal, cuya justificación radica en que como consecuencia de la pandemia,
del Covid 19, ha habido que incrementar y poner más servicios tanto en la Guardería, debido a algunas
ausencias que han venido determinadas por la pandemia y que desde luego eran imprevisibles y, en el caso
de los barrenderos para llevar a cabo la desinfección y la limpieza más en profundidad llevada a cabo en la
localidad que consideramos ha sido necesario.

“Respecto a la partida de telefonía, este incremento es debido a una actualización del contrato de esta
misma compañía, habían pasado varios años sin actualización y desde la compañía advirtieron que no se iba
a mantener esa diferencia y por lo tanto ha habido que actualizar.

“Por otro lado, la partida de Ibiur, correspondiente al agua, como ya comentamos hay una  factura que
corresponde al final del año 2020 y la presentan en el año 2021 con fecha de 2021, con lo cual, tenemos que
asumirla con dinero de 2021 y,  como no sabemos lo que va a pasar a final de año, como se dice en estos
casos, tenemos que cuidarnos en salud y tener previsto ese dinero. 

“En cuanto a la aportación que se hace al matadero,  como se sabe, todos los  años es un importe que es
variable, que se va fijando a lo largo del año en la comisión correspondiente a nivel de comarca y estamos
sometidos a esa aportación que se determina entre todos los pueblos de la comarca y, por último, la partida
de la luz, todos sabemos que este año los precios se están incrementando bastante y en consecuencia
tenemos que preveer una posible subida y por eso lo hacemos. De todas maneras indicar que son subidas
que se proponen, para garantizar que antes de final de año no tengamos ningún probema financiero con
ninguna de ellas.”

Parte-hartze  gehiagorik  izan  ez  denez, Alkate  andreak  proposamena  bozketara  jarri  du  eta  Osoko
Udalbatzarrak, gehiengoz, Alkate andrearen eta PSE-EE eta EAJ/PNV udal taldeko zinegotzien aldeko
botoekin eta EH Bildu udal taldeko zinegotzien kontrako botoekin eta Elkarrekin Podemos udal taldeko
zinegotziaren abstentzioarekin, honakoa erabaki du:

1.- Onartzea  Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko 2021/12 espedientea, kreditu gehigarrien
modalitatekoa,  proposamenean  ageri  den  partidakako  xehetasunarekin,  kapitulukako  laburpen  honen
arabera:

KREDITU GEHIGARRIAK

Kapituluak Izena Gehikuntzak

    1  PERTSONAL GASTUAK 250.000,00
   2  GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA 

ZERBITZUETAN
202.000,00
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KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA  452.000,00

FINANTZAKETA

Kapituluak Izena Zenbatekoa

    8 
(SARRERAK)

 FINANTZA AKTIBOAK 452.000,00

GUZTIRA  452.000,00

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.

7. 13/2021 zk.ko kreditu aldaketa espedientea onartzea.

“Kreditu  trasnferentzien  (Sarekon  2021-KALD-000017-00)  bidezko  kreditu  aldaketaren  2021/13
zenbakidun espedienteak onartzeko proposamena”  

Hezkuntza eta Kultura Batzorde Informatzaileak 2021.10.20ean emandako aldeko proposamena (EH-
Bildu abstentzioa eta besteak aldekoak) 

Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko 2021/13 (kreditu transferentziak) zenbakiko espedienteen
berri eman da.

Kontuhartzaileak egindako txostenak kontuan izanik. Bertan adierazten dira aipatutako espedientea bat
datorrela aplikagarria zaion legeekin.

Era  berean,  Ekonomia  eta  Ogasuna  Batzorde  Informatzaileak  2021/10/21(e)ko  bileran  emandako
aldeko irizpena.

Alkate andreak, hitza hartu du eta honako azalpena eman du:
“Kasu honetan, baita ere, kreditu transferentzia da, 11.500 eurokoa, kasu honetan, Kultura batozrdetik

dator  proposaturikoa  eta  Bastero  Kulturgunean  Auditorioan  dagoen  kanoia  2003  urtekoa  da  eta,
aurreikusten da komenigarria dela aldatzea,  beste bat  erostea,  eta  hori  dela  eta  partida hau sortzen da.
Sortzeko beste partida batzuetatik dirua hartzen da, hain justu, izango liratezke, Haurreskolako ekipamendu
partida,  4.000 euro,  Musika Eskolako ekipamendu partidatik  5.500 euro eta Liburutegiko ekipamendua
partidatik beste 2.000 euro. Osotasunean eta esan bezala, 11.500 euro.

“Decíamos que en este caso se somete a votación un crédito de transferencia por importe de 11.500
euros a propuesta de de la comisión de Cultura, debido a que disponemos de un cañon en el auditorio de
Bastero Kulturgunea del año 2003 y que bueno, queremos ser previsores y ante un posible fallo tener otro
de sustitución y en consecuencia se propone comprar uno nuevo. 

“Para ello se utiliza el dinero de otras tres partidas, el primero de equipamiento de Guardería, 4.000
euros, 5.500 de la partida de equipamiento de Musika Eskola y 2.000 euros de la partida de equipamiento de
la Biblioteca. En total como se ha dicho inicialmente sería una partida nueva de 11.500 euros.”

Gaia eztabaidara jarri da eta lehenbizi, Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak hartu
du hitza, honakoa esateko:

“Vamos a votar a favor pero queremos hacer una aclaración. Tenemos claro que es una necesidad el
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cañón, como así se dijo en la comisión de Cultura, puede fallar en cualquier momento y no podemos estar
sin cañon, pero sí nos preocupa que casi todas las partidas principales de las que se ha detraido el dinero,
son de educación y nos parece que hay que intentar cuidar el presupuesto que tenemos para educación y
nos hubiera gustado que fuera de una partida directa de Cultura y no  de Educación.”

Jarraian,  Ruiz  andreak,  EAJ/PNV udal  taldeko zinegotziak eta  Hezkuntza  eta  Kulturako Zinegotzi
Ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Arratsalde on. Bakarrik esan, kontutan hartu dugula, behar bat zegoela eta noski horrekin ez dugu
baztertu nahi hezkuntzako zenbait behar, Haurreskola, Musika Eskola eta Liburutegien beharrak. Ikusi da
posible zela. Besterik gabe.”

Parte-hartze  gehiagorik  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.- Onartzea   Udal  honen  aurrekontuko  kredituak  aldatzeko  2021/13  espedientea,  kreditu
transferentzien  modalitatekoa,  proposamenean  ageri  den  partidakako  xehetasunarekin,  kapitulukako
laburpen honen arabera:

KREDITU TRANSFERENTZIAK
Kreditua transferituko duten gastuak (altak)

Kapitul
ua

Izena Egungo
kredituak

Gehikuntza Amaierako
kreditua

6  INBERTSIO ERREALAK 11.000,00 11.500,00 22.500,00

GUZTIRA 11.000,00 11.500,00 22.500,00

Kreditua jasoko duten gastuak (bajak)

Kapitul
ua

Izena Egungo
kredituak

Murrizketa Amaierako
kreditua

6  INBERTSIO ERREALAK 11.000,00  11.500,00 22.500,00
GUZTIRA 11.000,00 11.500,00 22.500,00

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.

8. Migraziorako Euskal Itun Sozialari atxikitzea.

Idazkari jaunak, hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Udalbatzarako deialdia egin zenean, gaia ez zegoen diktaminatuta eta ondorioz, legeak eskatzen du

gaia eztabaidatzen hasi aurretik gaia gai zerrendan sartzea berrestea.
“En el momento de la convocatoria del pleno el asunto estaba sin dictaminar y en esos casos la

normativa exige que antes de iniciar el debate del asunto se ratifique su inclusión en el  orden del día.”
Alkate andreak gaia gai zerrendan sartzeko proposamena bozketara jarri du eta Osoko Udalbatzak,
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aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeetako
zinegotzien aldeko botoekin, onartu da. 

Jarraian,  Alkate andreak, hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Orain  bai,  sartuko  ginateke  asuntoarekin,  Migraziorako  Euskal  Itun  Sozialari  atxikitzeko

proposamena.
“ Es decir, Propuesta de adhesión al Pacto Social Vasco para la Migración.
“Ondo  iruditzen  bazaizue,  izen  burua,  jaso  nahiko  nuena  eskatzea  da,  hau  da,  ofrecer  lo  que

desearíamos recibir.
“Abiapuntutik hasiko naiz. Ez luzatzeko elebietan egingo dugu.
“Abiapuntuak. Migraziorako Euskal Itun Sozial hau sinatzen dugun pertsona, entitate eta erakundeek

ondoren abiapuntu hauek partekatzen ditugu.
“Premisa politikoa: pluraltasuna. Dibertsitatea gure historiaren eta nortasun kolektiboaren funtsezko

zatia da. Beste kultura eta jatorri euskal gizarte defendatzen dugu, kulturarteko pluraltasunaren balioekin
konprmetitutaka eta herritartasun inlusiboa eraikitzen lagunduko duena.

“Premisa ética: solidaridad.  . Los nuevos retos migratorios constituyen una interpelación ética que
apela a la solidaridad, la no discriminación y la equiparación de derechos y obligaciones de las poblaciones
inmigrante y au- tóctona, y que asumimos en clave de compromiso compartido.

“Premisa pragmatikoa: beharrizana. Euskal gizarteak, familien babeserako politikez gain,
immigrazioa  behar du, lanaren eta demografiaren inguruko beharrizanei erantzun ahal izateko.
Euskadiren ondorengo hamarkadetako hazkundeari dagokionez, immigrazioa onerako izango da, eta
guk aukera gisa helduko diogu gai horri.

“Opciones transversales. Quienes suscribimos este Pacto coincidimos en hacer nuestras, en la medida
de nuestras capacidades y competencias, las siguientes opciones transversales.

“Convivencia. Defendemos la acogida, la integración y el discurso de la solidaridad, la diversidad, y la
convivencia. Rechazamos los discursos prejuiciados, estereotipados y estigmatizadores en contra de las
personas de otras culturas o procedencias.

“Giza Eskubiak. Oinarrizko eskubideen titulartasuna ahalik eta gehien zabaltzea sustatzen  dugu,
nazionalitatea edozein dela ere, tratu eta aukera berdintasunaren printzipioan oinarrituta, eta
diskriminazio mota ororen aurrean.

“Transversalidad. Incorporar en las políticas sectoriales de las administraciones vascas (empleo,
cultura, vivien- da, servicios sociales, seguridad….) la mirada de la diversidad cultural que supone la
migración.

“Kohesioa. Irmotasunez babesten dugu hezkuntzaren, osasunaren edota oinarrizko prestazio
sozialen  unibertsaltasuna,  bai  eta  enplegurako  eta  etxebizitzarako  trebakuntza  eta  integrazioa
jasotzeko ildoak mantentzea ere, eskubideen eta betebeharren berdintasun-esparruan.

“Educación. Impulsamos la construcción de espacios educativos inclusivos como valor estratégico
para la inte- gración y la convivencia. Compartir realidades diferentes, conocerse y estimarse constituye
una pedagogía decisi- va en el proceso de socialización de nuestro alumnado.

“Tokiko esparrua. Tokiko esparruaren garrantzia nabarmentzen dugu, eguneroko integrazio
efektiborako agertoki estrategiko gisa. Bizikidetza hobetzeko eta kohesio soziala areagotzeko lanean,
udal ekintzak lehentasunezko balioa dauka, eta jardun hori babestu eta sustatu beharra dago.

“Igualdad. Compartimos el compromiso con la igualdad de género como principio básico y
fundamental para  la construcción de nuestra convivencia, así como su vocación intercultural e
interreligiosa de extensión universal.  Este compromiso se concreta en la inclusión efectiva de la
perspectiva de género en las políticas migratorias y en las de protección social.

“Hizkuntzak. Gizarte hartzaileko hizkuntzak ikastearen alde egiten dugu, migratzaileen
integraziorako  eta  egokitzapenerako  funtsezko  faktore  gisa.  Beharrezkotzat  jotzen  dugu  elkarte-
ehunaren  zeregina  indartzea, elkarrizketa eta lankidetza iraunkorreko mekanismoak ezarriz,
migratzaileen erakundeek harreran eta integrazioan duten zeregina sustatuz. Beraz, horretarako behar
diren bitartekoak ahalbidetu behar dira.
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“Colaboración. Promovemos la preeminencia de la cooperación entre los diferentes niveles
institucionales y sociales. Consideramos necesarios reforzar el papel del tejido asociativo, estableciendo
mecanismos de diálogo  y colaboración permanentes, estimulando el papel de las organizaciones de
personas migrantes en la acogida e integración. En este ámbito más que en ningún otro es necesaria la
colaboración. Poner en común lo que nos une frente a lo que nos separa.”

“Hau ez dugu hitz egin baino, ondo iruditzen bazaizue udal talde bakoitzeko eledunak bi konpromezu
zehatzak irakurri ditzazke, horrela esan dezakegu gure egiten dugula ituna eta, azken biak ni Alkate bezala
irakurri ditzazket, aniztasuna eta oluraltasuna markatzeko, beraz, lehenik eta behin, Alvarez jauna.”

Jarraian,  Alvarez jaunak, EH Bildu udal  taldeko eledunak hartu du hitza eta itunaren konpromiso
zehatzetako lehen bi atalak irakurri ditu. Honakoa diotenak:

“Konpromiso  zehatzak. Aurreko guztiaz, erabateko babesa ematen diogu konpromiso zehatz
hauen garapenari, dagozkien eskumen-esparruetan:

“Erantzunkidetasuna.  Beste  eragile  batzuekin  lankidetzan  aritzea,  EB  osoan
erantzunkidetasunaren  printzipioa sustatzeko. Horretarako, lankidetza leialean aritu behar da
estatuko eta Europako erakundeekin, eta eskatzen eta eskaintzen den konpromisoa islatzen duten
proposamenak garatu behar dira.

“Irmotasuna. Batasun sozial eta politikoari eustea; modu horretan, mezu xenofoboak erabiliz
abantaila  politiko edo elektorala lortu nahi den guztietan, gehiengo demokratikoaren pisua
nabarmenduko da.”

Jarraian,  Velasco jaunak,  PSE-EE udal  taldeko eledunak,  hartu du hitza eta  itunaren konpromiso
zehatzetako hirugarren eta laugarren atalak irakurri ditu. Honakoa diotenak:

“Inmigración regularizada. Promover cauces que amplíen las posibilidades de una inmigración
regularizada y que tenga en cuenta la realidad de los países de origen, el proyecto migratorio de la persona
migrante y las necesi- dades que en Europa plantea el reto demográfico.

“Solicitantes de asilo y personas refugiadas. Desarrollar actuaciones orientadas a mejorar cuantitativa y
cua-  litativamente la acogida e integración de solicitantes de protección internacional y personas
refugiadas tanto en el ámbito europeo y estatal como en Euskadi.”

Jarraian, Izagirre andreak, EAJ/PNV udal taldeko eledunak hartu du hitza eta itunaren konpromiso
zehatzetako bosgarren eta seigarren atalak irakurri ditu. Honakoa diotenak: 

“Zaurgarritasun-egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak eskaintzea zaurgarritasun-
egoeran dauden migratzaileei erantzun humanitario egokia emateko, arreta berezia jarriz
emakumeengan, adingabeengan eta giza eskubideen urraketen biktimengan.

“Erregularizatu gabeko egoeran dauden migratzaileak. Behar diren baliabideak artikulatzea, iristen
diren iragaitzazko migratzaileei edo erregularizatutako dokumentaziorik gabekoei erantzun solidario
eta humanitarioa eskaintzeko, modu horretan autonomia-prozesuen alde egiteko.”

Jarraina, Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak hartu du hitza eta  itunaren
konpromiso zehatzetako zazpigarren eta zortzigarren atalak irakurri ditu. Honakoa diotenak: 

“Menores Extranjeros No Acompañdos (MENAs) y Jóvenes Extranjeros No Acompañados
(JENAs). Dis- poner los recursos necesarios para ofrecer una respuesta compartida, equitativa y adecuada
a las obligaciones legales, al cumplimiento del principio de interés superior del menor y a un proyecto de
integración socio-laboral de éstos jóvenes.

“Intervención Humanitaria. Responder en la medida de nuestras capacidades institucionales a los
llamamien- tos humanitarios, tanto de instituciones como de ONGs internacionales o locales que actúen
en el terreno, ya sea en el mar Mediterráneo o en países de procedencia o tránsito.”

Berriro, Alkate andreak, hartu du hitza eta itunaren konpromiso zehatzetako, azken bi atalak irakurri
ditu, hau da, bederatzigarrena eta hamargarrena. Honakoa diotenak: 

“Intervención preventiva. Apoyar a desarrollar proyectos de cooperación orientados a la
transformación de las causas de pobreza, injusticia y desigualdad en los países de procedencia de las
personas migrantes y a promover su capital humano local y sus fortalezas.

“Cultura de convivencia. Compartir una cultura de convivencia basada en la solidaridad, la
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corresponsabilidad, y la defensa del pluralismo, los derechos humanos y la igualdad, así como en el
rechazo a cualquier forma de racismo o discriminación.”
Gaia eztabaidatu ondoren, 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, Migraziorako Euskal Itun Sozialari atxikitzea onartu du.

Berriro ere, Alkate andreak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Hurrengo puntura igaro aurretik, adierazi nahi dut EH Bildu udal taldeak beste proposamen bat

asteartean aurkeztu zuela, gaur aritu gara horretaz hitz egiten eta, hitza ematen diot eledunari azalpenak
eman ditzan.”

Jarraian, Alvarez jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Guk itun honekin bat egiten dugun arren, osatu nahiean hiru puntu gehiago erantsi nahi genituen eta

horrela adierazi genuen Gizarte Zerbitzuetako Batzordean. Proposamena bidali dugunean erantzun zaigu
ez  dagoela  aztertzeko nahiko  denbora  eta  ondorioz,  itun  honi  baiezkoa  emango diogu  eta  ondoren
ikusiko dugu hurrengo plenora aurkezten dugun proposamena.”

9. Alkatetzaren  ebazpenen  berri  ematea,  zehazki,  1741/2021  zenbakidunetik
1901/2021zenbakidunera.

Alkateak  zinegotzi  guztiei  jakinarazi  die  Alkatetzaren  ebazpenak,  nahiz  eta  edukiaren  berri  izan
Udalbatzarra aurretik, beraien esku daudela, hain zuzen ere, 1741/2021 zenbakidunetik  1901/2021
zenbakidunera.

Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Osoko Udalbatza jakinaren gainean geratu
da. 

10. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

Ez dira izan.

Alkate andreak, hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Bukatutzat emango dugu gaurko udalbatzarra. Berriro aipatu nahi dut, nahiz eta gero eta hobeagoa

den pandemiaren egoera, birusa gure artean dago eta oraindik zuhurtasunez eta arduraz jokatzen jarraitu
behar dugu. Ondoko herri bat egoera gorrian dago, datuak egun ematen ez badira ere egoera oraindik larria
da,  alde  horretatik,  herritarrei  segurtasuneko  distantzia  mantentzea,  maskarilla  jarrita  izatea  eta  gela
erabiltzea eskatzen zaie.

“Decía que, bueno, damos por finalizado el pleno de hoy, pero antes, mandar un mensaje de prudencia
a la ciudadanía. Es verdad que la situación sanitaria está mejorando con la vacunación, es verdad que los
datos  están  mejorando  pero  todavía  debemos  actuar  con  prudencia  y  responsabilidad.  Tenemos  un
municipio vecino que lo está pasando mal, que vuelve a estar en rojo, es verdad que no se dan los datos, en
consecuencia pedir a la ciudadanía para que actuemos con prudencia y con responsabilidad para garantizar
la seguridad sanitaria colectiva de la población. 

“Hurrengo plenoa azarokoa da eta normalean arratsaldeko 19.00tan izaten da baino, egun hori azaroak
25 da, hau da, biolentzia  matxistaren aurkako eguna, seguruenik pixka bat aurreratuko dugu plenoaren
ordua.

“Decia  que,  el  próximo  pleno  es  el  de  noviembre,  el  25  de  noviembre,  día  contra  la  violencia
machischa, el acto central que se hace al respecto coincide en la hora y posiblemente se adelante la hora del
pleno.

“Orain bai, mila esker eta hurrengo arte.”

Eta beste aztergairik ezean, lehendakariak amaitutzat eman du ohiko batzarraldia, 19.49 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
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dagoen Erregelamenduaren 110.2 artikuluan agindutakoarekin.  Eta horren guztiaren fede, nik,  Idazkaria
naizen honek, ematen dut.

O.E. 

Alkatea Idazkaria 
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