
Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2021/12/22
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 22/12/2021

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

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

00000013
Alkatea / La Alcaldesa Maider Lainez Lazcoz
Zinegotziak: / Concejales: Eguna

2021/12/22

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

19.16

Idazkaria:

Unai Rekondo Pérez

Interpretaria

Jon Unanue Lopez

PSE-EE

José Luis Verdasco Gutierrez
Ascensión Parrón Peguero
Petra Romero Pozo

EAJ-PNV

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

Elkarrekin Podemos Mª Teresa Santana Rubio

Ez dira bertaratu eta adierazi dute: / No asisten y se excusan:
Oscar Mendo González zinegotzi jauna  - PSE-EE

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

1. 2021/11/25(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 25/11/2021.

Xedapenak Parte Dispositiva
2. Cauchos  y  Dereivados  Jabe,  S.L.  enpresak

aurkeztutako  HIE  30  Ubilluts  xehetasun-
azterlana  behin  betiko  izaeraz  onartzeko
proposamena.

3. Kudeaketa  gomendiaren  hitzarmena,  Bilbao
Musika  Eskolaren  eta  Andoaingo  Udalaren
artekoa,  lan  poltsak    modu  bateratuan
kudeatzeko

4. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Eskola-materiala
erosteko  dirulaguntzak  arautzen  dituen
Ordenantza

5. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Diru-Sarrerak
Bermatzeko  eta  gizarte  inklusiorako  udal
laguntzak  emateko  ordenantza  aldatzeko

2.- Propuesta  de  aprobacióon,  con  carácter
definitivo,  del  Estudio  de  Detalle  IU  30
Ubilluts , presentado por Cauchos y Derivados
Jabe S.L.

3.- Convenio  de  encomienda  de  gestión  entre
Bilbao  Musika  Eskola  y  el  Ayuntamiento  de
Andoain para la gestión unificada de bolsas de
trabajo de profesorado

4.- Aprobación,  con  carácter  inicial,  de  la
propuesta  de  Ordenanza  reguladora  de  las
ayudas  económicas  para  compra  de  material
escolar.

5.- Aprobación,  con  carácter  inicial,  de  la
propuesta  de  modificación  de  la  Ordenanza
para  la  concesión  de  ayudas  municipales  de
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proposamena
6. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Udal  jabetzako

etxebizitzak  gizarte  errentapetze  araubidean
esleitzeko  udal     ordenantza  arautzailea
aldatzeko proposamena.

7. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Etxez-etxeko
laguntza  zerbitzuaren  Udal  Araudi
erregulatzailea aldatzeko proposamena.

8. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Garapen  bidean
dauden  herrialdeekiko  lankidetza  programen
udal ordenantza aldaketa proposamena.

9. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Gizarte
Zerbitzuetako  alorrean  diharduten  erakunde
eta elkarteei  diru laguntzak emateari  buruzko
araudia aldatzeko proposamena.

10. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Andoaingo
udalerrian  euskara  sustatzeko  jardueretarako
dirulaguntzen  emakida  araupetzen  duen
berariazko ordenantzaren aldaketa.

11. Onatzea,  hasierako  izaeraz,  dirulaguntzak
ematea arautzeko udal ordenantzaren aldaketa.

Garantía de Ingresos y para la inclusión social.

6.- Aprobación,  con  carácter  inicial,  de  la
propuesta  de  modificación  de  la  Ordenanza
municipal  reguladora  de  la  adjudicación  en
régimen de alquiler social de las viviendas de
propiedad municipal.

7.- Aprobación,  con  carácter  inicial,  de  la
propuesta  de  modificación  del  Reglamento
Municipal  regulador del  servicio de asistencia
domiciliaria.

8.- Aprobación,  con  carácter  inicial,  de  la
propuesta  de  modificación  de  la  Ordenanza
Municipal  de  Programas de  cooperación  con
los países en vías de desarrollo.

9.- Aprobación,  con  carácter  inicial,  de  la
propuesta  de  modificación  de  la  Normativa
sobre subvenciones a entidades y asociaciones
en el ambito de Servicios Sociales.

10.-Aprobación,  con  carácter  inicial,  de  la
modificación  de  la  Ordenanza  específica
reguladora  de  las  ayudas   económicas  para
actividades  de  fomento  del  euskera  en
Andoain.

11.-Aprobación,  con  carácter  inicial,  la
modificación de la Ordenanza reguladora de la
concesión de subvenciones.

Kontrola Parte de Control
12. Ebazpenen berri ematea,  zehazki,  2074/2021

zenbakidunetik 2220/2021 zenbakidunera.
13. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

12.-Dar cuenta de las Resoluciones comprendidas
entre la nº  2074/2021 y la nº  2220/2021.

13.-Ruegos, preguntas y propuestas.

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

Alkate andreak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde on, guztioi, ongi etorriak izan zaitezte 2021eko abenduaren 22ko udalbatzar honetara.
“Buenas tardes a todas y todos y,  bienvenidas al pleno del 21 de diciembre de 2021. 
“Hasi baino lehen, bi ohartxo. Batetik, ikusiko duzutenez, berriro Covid19 dela eta Andoainen
dauzkagun datuak ikusita, berriro, hemen bakarrik gaude zenbait ordezkari baina publiko artean
daude beste zinegotzi guztiak. 
“Decía que, por un lado, antes de comenzar dos pequeños avisos. El primero, por la situación del
Covid19 que tenemos en Andoain, volvemos a estar sentados aquí algunos de los representantes
y de los concejales y el resto se encuentra sentado entre el público.
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“Bestetik, Oscar Mendo zinegotzi jauna medikuak aginduta aldi baterako ezintasun egoeran dago
abenduaren 21  geroztik eta horrexegatik bere bozka José Luis Verdasco jaunarengan ordezkatu
du.
“Como segundo  punto,  el  concejal  D.  Óscar  Mendo  González  por  prescripción  médica  se
encuentra en situación de IT desde el 21 de diciembre y delega su voto en el concejal D. José Luis
Verdasco.
“Besterik gabe, hasiera emango genioke gaurko udalbatzarrari.
“Sin más daríamos comienzo al pleno de hoy.”

1.- 2021/11/25(e)an egindako bileraren akta irakurri eta onartzea, bidezko bada.

Lehendabizi,2021/11/25  datako  batzarraldiari  dagokion  akta  aztertzeari  ekin  zaio  eta  lehenbizi,
Idazkari jaunak hartu du hitza eta honakoa adierazi du:

“Aipatu behar da, 7. puntuan, 9. orrialdean, akatsa bat dago. Bi aldiz aipatzen da, 2021 ekainaren
30eko data eta izango litzateke irailaren 30a.

“Hay un error en la página 9, punto del orden del día sèptimo, donde dice 30 de junio de 2021, debe
decir, 30 de setiembre de 2021.”

Alkate andreak hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Beste modifikaziorik ez balego, onartutzat emango genuke akta. 
“Si no hubiera ninguna otra modificación, damos por aprobada el acta.”
Inork ezer adierazi ez duenez, akta onartutzat eman da.

2.- Cauchos y Derivados Jabe, S.L. enpresak aurkeztutako HIE 30 Ubilluts xehetasun-azterlana
behin betiko izaeraz onartzeko proposamena.

Ikusirik, 2019ko uztailaren 1ean, Cauchos y Derivados Jabe SL enpresak Zetabi Arkitektura Bulegoa
SLP  enpresak  2019ko  ekainean  idatzitako  HIE  30  «Ubilluts»  xehetasun-azterlana  aurkeztu  zuela.
Dokumentu horren xedea da Ubilluts auzuneko 11. zenbakian dagoen eraikina hartzen duen partzelaren
lerrokadurak  eta  forma  aldatzea.
Ikusirik, Alkatetzak, 2019ko irailaren 18ko 615/2019 Ebazpenaren bidez, hasiera batean onartu zuela
xehetasun-azterketa hori.

Ikusirik, aipatutako proiektua eta horretarako bideratutako espedientea jendaurrean jarri zirela 20
eguneko  epean,  2019ko  irailaren  25eko  183  zenbakiko  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean,  2019ko
irailaren 26ko Diario Vasco eta Berria egunkarietan, udaletxeko iragarki taulan eta udalaren webgunean
argitaratutako iragarkiaren bidez, interesdunek egoki iritzitako alegazioak egin zitzaten.

Ikusirik,  ebazpena  eta  xehetasun-azterketa  Sustapen  Ministerioko  Hegazkintza  Zibileko
Zuzendaritza  Nagusira  eta  Uraren  Euskal  Agentziara  bidali  zirela,  sektoreko  legerian  eskatutako
nahitaezko txostenak egin zitezen.

Ikusirik, erabaki hori sustatzaileari eta administrazio-espedientean interesa duten gainerako pertsonei
ere jakinarazi zitzaien.

Ikusirik,  espedientea  jendaurrean  jartzeko  epean  (2019ko  urriaren  24an  amaitu  zena),  ez  zela
alegaziorik  aurkeztu,  Udalbatzako  idazkariak  2019ko  urriaren  28an  emandako  ziurtagirian  jasota
dagoenez.

Ikusirik,  2019ko  abenduaren  3an,  Sustapen  Ministerioko  Hegazkintza  Zibileko  Zuzendaritza
Nagusiak emandako aldeko txostena jaso zela Udal honetan. Txostenean honako baldintza jartzen zen:
arau-planoen artean Donostiako aireportuko zortasun aeronautikoen planoa erantsi behar zela.

Ikusirik,  2021eko  azaroaren  24an  jaso  zirela  Udal  honetan  Urak  2021eko  urriaren  21ean  eta
Kantauriko  Konfederazio  Hidrografikoak  2021eko  azaroaren  17an  emandako  aldeko  txostenak.
Ikusirik  udal  arkitektoak  2021eko  azaroaren  25ean  eta  hirigintza  eta  zerbitzuetako  administraritza
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orokorreko teknikariak 2021eko azaroaren 29an egindako aldeko txostenak.
Ikusirik, Hirigintza, Obra, Ingurumen eta Landagune Batzordearen 2021/12/09 datako irizpena.
Verdasco  jaunak,  Hirigintza,  Obra,  Ingurumen eta  Landaguneko Zinegotzi  Ahaldunak hartu  du

hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde  on,  muy  buenas  tardes.  Dicho  estudio  de  detalle  tiene  por  objeto  modificar  las

alineaciones y la forma de la parcela que alberga el edificio ubicado en el número 11 del barrio Ubilluts.
Este estudio de detalle fue aprobado, con carácter inicial,  el pasado 18 de setiembre del 2019, fue
sometido a exposición pública durante 20 días, además, se solicitaron las correspondientes consultas a
las  distintas  administraciones  públicas  afectadas  y  se  solicitaron  los  informes  preceptivos
correspondientes. Durante el periodo de exposición pública no se recibieron alegaciones y teniendo en
cuenta que se han recibido los informes favorables, tanto de las administraciones sectoriales afectadas,
como de los técnicos municipales, se propone someter a votación la aprobación definitiva del estudio
de detalle.”

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

1.- Behin betiko izaeraz onestea Cauchos y Derivados Jabe S.L. enpresak aurkeztutako eta  Zetabi
Arkitektura  Bulegoa  SLP-ek  2019ko  ekainean  idatzitako  HIE  30  «Ubilluts»  xehetasun-azterlana,
Sustapen Ministerioko Hegazkintza  Zibileko  Zuzendaritza  Nagusiak  emandako txostenean jarritako
baldintza honekin: arau-planoen artean Donostiako aireportuko zortasun aeronautikoen planoa erantsi
beharko da.

2.-  Behin  betiko  onespen-erabaki  hau,  aipatu  xehetasun-azterketa,  hirigintza-araudiarekin  eta
ordenantzekin batera, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

3.- Erabaki hau jakinaraztea Cauchos y Derivados Jabe S.L. enpresari, nola baita ere administrazio-
espedientean  interesatu  gisa  agertzen  diren  beste  guztiei.  Jakinarazpenean  azalduko  zaie,  halaber,
administrazioarekiko auzi-helegitea aurkez dezaketela Bilbon dagoen Euskal Herriko Justizia Auzitegi
Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Aretoan bertan adieraziko den epearen barruan

3.-  Kudeaketa  gomendiaren  hitzarmena,  Bilbao  Musika  Eskolaren  eta  Andoaingo  Udalaren
artekoa, lan poltsak modu bateratuan kudeatzeko.

Musika Eskolako zuzendariaren proposamena aztertu da. Horren arabera, azken urteotan Donostiako
Musika  Eskolarekin  egin  den  bezala,  kudeaketa-gomendiorako  hitzarmen bat  sinatu  behar  da,  baina
oraingoan Bilbao Musika Eskolari aginduko zaio hautaketa-prozesua egiteko.

Ikusi da Langileria eta Prebentzioko Administrazio Orokorreko Teknikariak 2021eko azaroaren 26an
egindako txostena.

Ikusirik,  Langilegoa,  Antolakuntza  eta  Barne  Araugintza  Batzorde  Irizpenemaileak  2021eko
abenduaren 01eko bileran emandako aldeko irizpena.

Verdasco jaunak, Langileria,  Antolakuntza eta  Barne Araugintzako Zinegotzi  Ahaldunak, hartu du
hitza, honakoa esateko:

“Este caso es una propuesta de la directora de la Escuela de Música, la de suscribir este convenio para
contar con una bolsa para la Escuela Municipal, actualmente disponía de un convenio con la Escuela de
Música de Donostia, pero a partir de ahora se van ir realizando estos convenios con las tres escuelas de
las tres provincias por turno rotatorio.”

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

Lehenengoa: Onartzea,  kudeaketa  gomendioaren  hitzarmena,  Bilbao  Musika  Eskolaren  eta
Andoaingo Udalaren artekoa. 

Xedea: Irakasleen lanpoltsak modu bateratuan kudeatzea.
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Indarraldia: 2024ko abenduaren 31rarte.
Bigarrena: Alkateari, hitzarmen hau sinatzeko, ahalmena ematea.
Hirugarrena:  Hartutako  erabakia  Bilboko  Musika  Eskolari  jakinaraztea,  horretarako  dagokion

ziurtagiria eginez eta, halaber, hitzarmenaren bi ale bidaltzea, alkateak sinatuta.
Laugarrena: Akordio honen berri ematea Langileria udal lansailari.

4.-  Onartzea,  hasierako  izaeraz,  eskola-materiala   erosteko  dirulaguntzak  arautzen  dituen
Ordenantza.

Ikusirik, Eskola-materiala erosteko dirulaguntzak arautzen dituen Ordenantza proposamena.
Ikusirik, Gizarte Zerbitzuak Batzorde Irizpenemaileak 2021eko azaroaren 30an emandako irizpena.
Alkate andreak hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Orain arte gai honekin oinarriak onartuta zeuden baina eskatu zitzaigun baita ere ordenantza bat

sortzea eta oinarri horietan oinarrituta prestatu dugu, gaur aurkezten dugun ordenantza.
“Decímos que y ase vienen dando estas ayudas de compra de material escolar en los últimos años,

pero se hacían en base a unas bases y se nos pidió qu ese hiciera la ordenanza correspondiente que es
la qu ese somete hoy a votación.”

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, EH Bildu, EAJ/PNV eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du
1.- Onestea, hasierako izaeraz, Eskola-materiala erosteko dirulaguntzak arautzen dituen Ordenantza.
2.- Administrazio-espedientea jendaurrean jartzea, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean,
Andoaingo Udaletxeko iragarki-taulan eta www.andoain.  eus   Udal web-orrian argitaratuz, 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
ordenantza behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

5.- Onartzea, hasierako izaeraz, diru-sarrerak bermatzeko eta gizarte inklusiorako udal laguntzak
emateko ordenantza aldatzeko proposamena.

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 die.

Kontuan  hartuta  (EB)  2016/679  Erregelamenduaren  6.1.e)  artikuluak  atea  irekitzen  diola  datu
pertsonalak kontsultatzeko eskakizunak lasaitzeari,  (…)  interes publikoaren alde edo arduradunari emandako
botere publikoak gauzatzearen alde egindako gai batean (…)

Kontuan hartuta 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan honako hau ezartzen dela: "Interesdunek ez dute edozein
administraziok egindako dokumenturik aurkeztu beharrik izango. Administrazio jarduleak dokumentu horiek kontsultatu
edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu”. Beraz, lehen interesdunaren baimena behar
bagenuen bere datuak kontsultatzeko, orain baimenik gabe sartu ahal izango gara datuetara, nahikoa izango da
pertsonak kontsultari uko ez egitea.

Kontuan hartuta NISAEk (Eusko Jaurlaritzaren elkarreragingarritasun-nodoa), nondik sartzen garen gu
herritarren  datuak  ikusteko,  ez  duela  eskatzen  gure  ordenantzak  lege-esparrura  egokitzea  eta  herritarrei
kontsultatu beharreko datuen berri ematea.

Kontuan hartuta proposamenak 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Herri Administrazioen Administrazio
Prozedura  Erkidea  arautzen  duenak,  bere  129.  artikuluan  zehazten  dituen  erregulazio  egokiaren
printzipioak betetzen dituela. 

Ildo horretan, premia- eta eraginkortasun-printzipioei jarraiki, Ordenantza Datuak Babesteko Europako
Araudian  eta  administrazio-prozedura  erkideari  buruzko  legerian  ezarritakora  egokitzeko  premian
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oinarritzen da aldaketa; horrela, isilbidezko adostasuna ezabatzen da eta berariaz ezartzen da diharduen
Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango dituela, interesdunak horren aurka
egiten  ez  badu.  Proportzionaltasun-printzipioa  ere  errespetatzen  da,  Ordenantza  aipatutako  araudiari
egokitzeko helburua lortzeko ezinbestekoa den erregulazioa jasotzen baitu. Era berean, araua koherentea da
indarrean dagoen ordenamendu juridikoarekin, eta, beraz, segurtasun juridikoaren printzipioari egokitzen
zaio.  Gardentasun-printzipioari  dagokionez,  arau  honek,  kontsulta  publikoko  izapideetatik  salbuetsita
badago ere, argi eta garbi definitzen ditu bere helburuak, bai azalpen-zatian, bai administrazio-espedientean
dauden  txostenetan.  Azkenik,  efizientzia-printzipioari  dagokionez,  Ordenantzaren  aldaketa  honetan
ahaleginak egin dira arauak herritarrentzako administrazio-karga txikienak sor ditzan. 

Kontuan hartuta  azkenik,  Lege beraren 133.1  artikuluak  ezartzen duen aurretiako kontsulta  egiteko
betebeharrik ez dago, artikulu bereko laugarren atalari jarraiki, aldaketa hau ordenantzaren aldaketa partzial
eta zehatz bat izaki, arlo honetako zati zehatz bat arautzeko egiten dena. 

Ikusirik,  Langileriako  Teknikariak  2021  urriaren  29an  eta  Udal  Idazkariak  2021eko  azaroaren  9an
emandako txostenak.

Ikusirik, Langilegoa, Antolakuntza eta Barne Araugintza Batzorde Irizpenemaileak 2021eko abenduaren
01eko bileran emandako aldeko irizpena.

Alkate andreak hartu du hitza eta honakoa esan du:
“Puntu  honetatik  aurrerantzean,  amaiera  bitarte,  11.  puntura  bitarte,  modifikazio  berdinak  dira,

eguneraketa bat. Batez ere, interoperabilidadean oinarrituta eta ordenantzen eguneraketari buruz ari gara,
hain justu, administrazioen artean dagoen dokumentazioa elkar banatzeko eta inongo zearik egoteko.

“Decíamos que desde esta aprobación, este punto y hasta el punto 11, se trata de la actualización de
distintas ordenanzas que nombraremos una a una. En todas ellas se trata del mismo cambio. Se trata de la
actulización debido a la interoperabilidad entre las distintas administraciones y para dar cuenta de todo ello
se han actualizado las diferentes ordenanzas que vamos a ir presentando y, como se ha dicho en este caso
sería la actualización de la ordenanza municipal de ayudas municipales de garantías de ingresos e inclusión
social.”

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

1. Onestea,  hasierako  izaeraz,  Diru-Sarrerak  Bermatzeko  eta  gizarte  inklusiorako  udal  laguntzak  emateko
ordenantzaren aldaketa, honela:
8 artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
8. artikulua.-  Eskaera eta dokumentazioa.

Interesatuak  eskatuta  hasiko  dira  laguntzaren  izapideak  egiten.  Eskaera,  eredu  normalizatuan,
Andoaingo Udaleko Gizarte Zerbitzuak Departamentuan aurkeztu behar da.

39/2015 Legearen 28. artikuluan eta 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan ezarritakoari
jarraiki, Andoaingo Udalak, interesdunak horren aurka egiten ez badu, Gipuzkoako Foru Ogasunean eta
NISAE  elkarreragingarritasun-nodoaren  bidez,  salbuespena  lortzeko  baldintzak  betetzen  dituzuen
egiaztatzeko behar den informazioa kontsultatuko du zuzenean eta, bereziki, honako datu hauek: aurreko
ekitaldiko errenta-aitorpena;  ondasun higiezinak Gipuzkoan eta probintziatik  kanpo;  ondare-maila  eta
banketxe kontu-mailak.

2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21 artikuluarekin bat
etorriz,  eskatzileak  bere  datuak  kotsultatzearen  aurka  egin  ahal  izango  du,  aurka  egiteko  arrazoiak
adieraziz; eta kasu horretan, udalak dagozkion ziurtagiriak aurkeztera behartu ahal izango du.

Laguntza  merkatuan  eskura  daitekeen  ondasun  edo  zerbitzu  bat  finanzatzeko  eskatzen  bada,
espezialista eskudunaren txostena aurkeztu beharko da, bai eta, gutxienez, aurrekontu bat ere, eta ahal den
neurrian, Andoaingo denda edo enpresak izan beharko dute. Udalak egiaztatu ahal izango du aurrekontu
hori merkatuko prezioekin bat datorren.

6

E
S
K
U
a
1
1
4
5
2
9
9
-
f
e
b
d
-
4
6
6
d
-
8
1
3
e
-
1
7
d
5
6
b
4
0
e
8
6
8



Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2021/12/22
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 22/12/2021

2. Administrazio-espedientea  jendaurrean jartzea,  dagokion iragarkia  Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean,
Andoaingo Udaletxeko iragarki-taulan eta www.andoain.eus Udal web-orrian argitaratuz, 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
aldaketa behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

6.-  Onartzea,  hasierako  izaeraz,  udal  jabetzako  etxebizitzak  gizarte  errentapetze  araubidean
esleitzeko udal ordenantza arautzailea aldatzeko proposamena.

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 die.

Kontuan hartuta (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 6.1.e)  artikuluak atea irekitzen diola  datu
pertsonalak  kontsultatzeko  eskakizunak  lasaitzeari,  (…)  interes  publikoaren  alde  edo  arduradunari
emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako gai batean (…)

Kontuan hartuta 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan honako hau ezartzen dela: "Interesdunek ez dute
edozein administraziok egindako dokumenturik aurkeztu beharrik izango. Administrazio jarduleak dokumentu horiek
kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu”. Beraz, lehen interesdunaren
baimena  behar  bagenuen  bere  datuak  kontsultatzeko,  orain  baimenik  gabe  sartu  ahal  izango  gara
datuetara, nahikoa izango da pertsonak kontsultari uko ez egitea.

Kontuan hartuta NISAEk (Eusko Jaurlaritzaren elkarreragingarritasun-nodoa), nondik sartzen garen
gu herritarren datuak ikusteko, ez duela eskatzen gure ordenantzak lege-esparrura egokitzea eta herritarrei
kontsultatu beharreko datuen berri ematea.

Kontuan hartuta  proposamenak 39/2015  Legeak,  urriaren  1ekoak,  Herri  Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duenak, bere 129. artikuluan zehazten dituen erregulazio
egokiaren printzipioak betetzen dituela. 

Ildo  horretan,  premia-  eta  eraginkortasun-printzipioei  jarraiki,  Ordenantza  Datuak  Babesteko
Europako Araudian eta  administrazio-prozedura  erkideari  buruzko legerian ezarritakora egokitzeko
premian oinarritzen da aldaketa; horrela, isilbidezko adostasuna ezabatzen da eta berariaz ezartzen da
diharduen Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango dituela, interesdunak
horren  aurka  egiten  ez  badu.  Proportzionaltasun-printzipioa  ere  errespetatzen  da,  Ordenantza
aipatutako araudiari egokitzeko helburua lortzeko ezinbestekoa den erregulazioa jasotzen baitu. Era
berean,  araua  koherentea  da  indarrean  dagoen ordenamendu juridikoarekin,  eta,  beraz,  segurtasun
juridikoaren printzipioari egokitzen zaio. Gardentasun-printzipioari dagokionez, arau honek, kontsulta
publikoko  izapideetatik  salbuetsita  badago  ere,  argi  eta  garbi  definitzen  ditu  bere  helburuak,  bai
azalpen-zatian,  bai administrazio-espedientean dauden txostenetan.  Azkenik, efizientzia-printzipioari
dagokionez,  Ordenantzaren  aldaketa  honetan  ahaleginak  egin  dira  arauak  herritarrentzako
administrazio-karga txikienak sor ditzan. 

Kontuan hartuta azkenik, Lege beraren 133.1 artikuluak ezartzen duen aurretiako kontsulta egiteko
betebeharrik ez dago, artikulu bereko laugarren atalari jarraiki,  aldaketa hau ordenantzaren aldaketa
partzial eta zehatz bat izaki, arlo honetako zati zehatz bat arautzeko egiten dena. 

Ikusirik, Langileriako Teknikariak 2021 urriaren 29an eta Udal Idazkariak 2021eko azaroaren 9an
emandako txostenak.

Ikusirik,  Gizarte  Zerbitzuak  Batzorde  Irizpenemaileak  2021eko  azaroaren  30ean  emandako
irizpena.

Gaia eztabaida jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez,, Alkate andreak proposamena bozketara
jarri du eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EH Bildu, EAJ/PNV eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:
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1.- Onestea, hasierako izaeraz, Udal jabetzako etxebizitzak gizarte errentapetze araubidean esleitzeko udal
ordenantza arautzailearen aldaketa, honela:

6 artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
6. artikulua.- Dirusarrerak eta ondarea
14. Gutxieneko eta gehienezko diru-sarrerak. 
Aurreko urteko ekitaldian bizikidetza unitatearen diru-sarrera ponderatuak 3.000 euroko gutxieneko

eta 25.000 euroko gehienezko kopuruen artean egon beharko dute.
39/2015 Legearen 28. artikuluan eta 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan ezarritakoari

jarraiki, Andoaingo Udalak, interesdunak horren aurka egiten ez badu, Gipuzkoako Foru Ogasunean eta
NISAE  elkarreragingarritasun-nodoaren  bidez,  salbuespena  lortzeko  baldintzak  betetzen  dituzuen
egiaztatzeko behar den informazioa kontsultatuko du zuzenean eta, bereziki, honako datu hauek: aurreko
ekitaldiko errenta-aitorpena; ondasun higiezinak Gipuzkoan eta probintziatik kanpo; ondare-maila eta
banketxe kontu-mailak.

2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21 artikuluarekin bat
etorriz,  eskatzaileak  bere  datuak  kotsultatzearen  aurka  egin  ahal  izango  du,  aurka  egiteko  arrazoiak
adieraziz; eta kasu horretan, udalak dagozkion ziurtagiriak aurkeztera behartu ahal izango du.

Jasotako datuen arabera aukeratuko dira gutxieneko eta gehienezko kopuru horien artean dauden
bizikidetza unitateak.

Ez  zaie eskatuko  gutxieneko  diru-kopuruaren  baldintza  betetzea  genero  indarkeriaren  biktima
baldintza egiaztatzen duten pertsonei.

2.-  Administrazio-espedientea  jendaurrean  jartzea,  dagokion  iragarkia  Gipuzkoako  Aldizkari
Ofizialean, Andoaingo Udaletxeko iragarki-taulan eta www.andoain.eus Udal web-orrian argitaratuz, 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 aldaketa behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

7.- Onartzea, hasierako izaeraz, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren udal araudi erregulatzailea
aldatzeko proposamena.

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 die.

Kontuan  hartuta  (EB)  2016/679  Erregelamenduaren  6.1.e)  artikuluak  atea  irekitzen  diola  datu
pertsonalak  kontsultatzeko  eskakizunak  lasaitzeari,  (…)  interes  publikoaren  alde  edo  arduradunari
emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako gai batean (…)

Kontuan hartuta 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan honako hau ezartzen dela: "Interesdunek ez dute
edozein  administraziok  egindako  dokumenturik  aurkeztu  beharrik  izango.  Administrazio  jarduleak
dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu”.
Beraz, lehen interesdunaren baimena behar bagenuen bere datuak kontsultatzeko, orain baimenik gabe
sartu ahal izango gara datuetara, nahikoa izango da pertsonak kontsultari uko ez egitea.

Kontuan hartuta NISAEk (Eusko Jaurlaritzaren elkarreragingarritasun-nodoa), nondik sartzen garen
gu herritarren datuak ikusteko, ez duela eskatzen gure ordenantzak lege-esparrura egokitzea eta herritarrei
kontsultatu beharreko datuen berri ematea.

Kontuan  hartuta  proposamenak  39/2015  Legeak,  urriaren  1ekoak,  Herri  Administrazioen
Administrazio  Prozedura  Erkidea  arautzen  duenak,  bere  129.  artikuluan  zehazten  dituen  erregulazio
egokiaren printzipioak betetzen dituela. 

Ildo  horretan,  premia-  eta  eraginkortasun-printzipioei  jarraiki,  Ordenantza  Datuak  Babesteko
Europako  Araudian  eta  administrazio-prozedura  erkideari  buruzko  legerian  ezarritakora  egokitzeko
premian oinarritzen da aldaketa; horrela, isilbidezko adostasuna ezabatzen da eta berariaz ezartzen da
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diharduen Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango dituela, interesdunak
horren aurka egiten ez badu. Proportzionaltasun-printzipioa ere errespetatzen da, Ordenantza aipatutako
araudiari egokitzeko helburua lortzeko ezinbestekoa den erregulazioa jasotzen baitu. Era berean, araua
koherentea  da  indarrean  dagoen  ordenamendu  juridikoarekin,  eta,  beraz,  segurtasun  juridikoaren
printzipioari  egokitzen  zaio.  Gardentasun-printzipioari  dagokionez,  arau  honek,  kontsulta  publikoko
izapideetatik salbuetsita badago ere, argi eta garbi definitzen ditu bere helburuak, bai azalpen-zatian, bai
administrazio-espedientean  dauden  txostenetan.  Azkenik,  efizientzia-printzipioari  dagokionez,
Ordenantzaren  aldaketa  honetan  ahaleginak  egin  dira  arauak  herritarrentzako  administrazio-karga
txikienak sor ditzan. 

Kontuan hartuta azkenik, Lege beraren 133.1 artikuluak ezartzen duen aurretiako kontsulta egiteko
betebeharrik  ez  dago,  artikulu  bereko  laugarren  atalari  jarraiki,  aldaketa  hau  ordenantzaren  aldaketa
partzial eta zehatz bat izaki, arlo honetako zati zehatz bat arautzeko egiten dena. 

Ikusirik,  Langileriako Teknikariak  2021 urriaren 29an eta  Udal  Idazkariak  2021eko azaroaren 9an
emandako txostenak.

Ikusirik, 2021eko azaroaren 30an Gizarte Zerbitzuak Batzorde Irizpenemaileak emandako irizpena.
Gaia eztabaida jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara jarri

du  eta  Osoko  Udalbatzarrak,  aho  batez,  Alkate  andrearen  eta  PSE-EE,  EH  Bildu,  EAJ/PNV  eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du

1.- Onestea, hasierako izaeraz, Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren Udal Araudi erregulatzailearen aldaketa.
13 artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
13. artikulua.   Eskaerarekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa.
Eskatutako zerbitzua etxeko laguntza zerbitzua bada, edo adingabeak beren kargura dituzten familiak

zaintzea bada, eskatzailearen ezkontidearen edo izatezko bikotearen nahiz etxean bizi diren gainerakoen
dokumentazioa ere aurkeztu beharko da.

Ondoko agiriak erantsi behar zaizkio eskaerari:
a) NAren edo baliokidea den edozein identifikazio agiriren fotokopia.
b) Etxekoen unitatean 18 urtetik beherakoren bat badago, familia liburua.
c) Gipuzkoako Foru Aldundiko balorazio unitateak emandako balorazioa.
d) Hala badagokio, elbarriak direnen eta/edo eskatzailearekin bizi direnen elbarritasun ziurtagiria, bai

Gipuzkoako Foru Aldundiak emandakoa, bai eskumena duen erakunde ofizialarena.
e) Osasun txartelaren fotokopia.
f) Eskatzailearen eguneratutako posizio guztien ziurtagiriak, banku erakundeek emanak, eskatzaileak

haietan honako hauek dituenean: Aurrezki libretak, kontu korronteak, bonuak, akzioak, epe finkorako aur-
rezki orriak.

g) Ezarritako prezioa erakunde eta kontu korronte jakin baten bidez ordainduko da hilero. Beraz,
erakundea nahiz kontu korrontearen zenbakia jakinaraziko dira.

h) Gizarte zerbitzuek interesgarritzat jotzen duten beste edozein dokumentazio.
i) Eskatzaileak bere egoera baloratzerik nahi ez badu, edo ez badu era frogagarrian egiaztatzen, ulertuko

da uko egiten diela bere egoera ekonomikoa itxaron zerrenda eratzen duen baremoan kontuan hartzeari (ha-
lako zerrendarik balego) nahiz ezarritako laguntzei.  Beraz,  zerbitzuaren kostu osoa ordaintzera behartuta
egongo da eta hori nahitaez jaso beharko du dokumentu batean.

j) 8.B)  artikuluan  jasotako  egoeretan,  etxeko  laguntza  jasotzen  duela  egiaztatzen  duen  jatorriko
udalerriko gizarte zerbitzuen ziurtagiria aurkeztu beharko du.

39/2015 Legearen 28. artikuluan eta 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan ezarritakoari
jarraiki, Andoaingo Udalak, interesdunak horren aurka egiten ez badu, Gipuzkoako Foru Ogasunean eta
NISAE  elkarreragingarritasun-nodoaren  bidez,  salbuespena  lortzeko  baldintzak  betetzen  dituzuen
egiaztatzeko behar den informazioa kontsultatuko du zuzenean eta, bereziki, honako datu hauek: aurreko
ekitaldiko  errenta-aitorpena;  ondasun  higiezinak  Gipuzkoan  eta  probintziatik  kanpo;  ondare-maila  eta
banketxe kontu-mailak.
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2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21 artikuluarekin bat
etorriz, eskatzileak bere datuak kotsultatzearen aurka egin ahal izango du, aurka egiteko arrazoiak adieraziz;
eta kasu horretan, udalak dagozkion ziurtagiriak aurkeztera behartu ahal izango du.

Eskaerarekin batera aurkezten den dokumentazioa osatugabea bada edo gaizki badago, eskatzaileak 20
eguneko  epea  izango  du,  atzemandako  okerrak  zuzentzeko  edo  osatzeko  beharrezko  dokumentazioa
aurkez dezan. Hala egiten ez badu, eskaerari uko egin diola ulertuko da.

2.- Administrazio-espedientea  jendaurrean  jartzea,  dagokion  iragarkia  Gipuzkoako  Aldizkari
Ofizialean,  Andoaingo Udaletxeko iragarki-taulan eta  www.andoain.eus Udal  web-orrian argitaratuz,  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
ordenantza behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

8.-  Onartzea,  hasierako izaeraz,  garapen bidean dauden herrialdeekiko lankidetza programen
udal ordenantza aldaketa proposamena.

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 die.

Kontuan hartuta (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 6.1.e)  artikuluak atea irekitzen diola  datu
pertsonalak  kontsultatzeko  eskakizunak  lasaitzeari,  (…)  interes  publikoaren  alde  edo  arduradunari
emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako gai batean (…)

Kontuan  hartuta 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan honako hau ezartzen dela: "Interesdunek ez dute
edozein administraziok egindako dokumenturik aurkeztu beharrik izango. Administrazio jarduleak dokumentu horiek
kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu”. Beraz, lehen interesdunaren
baimena  behar  bagenuen  bere  datuak  kontsultatzeko,  orain  baimenik  gabe  sartu  ahal  izango  gara
datuetara, nahikoa izango da pertsonak kontsultari uko ez egitea.

Kontuan hartuta NISAEk (Eusko Jaurlaritzaren elkarreragingarritasun-nodoa), nondik sartzen garen
gu herritarren datuak ikusteko, ez duela eskatzen gure ordenantzak lege-esparrura egokitzea eta herritarrei
kontsultatu beharreko datuen berri ematea.

Kontuan hartuta  proposamenak 39/2015  Legeak,  urriaren  1ekoak,  Herri  Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duenak, bere 129. artikuluan zehazten dituen erregulazio
egokiaren printzipioak betetzen dituela. 

Ildo  horretan,  premia-  eta  eraginkortasun-printzipioei  jarraiki,  Ordenantza  Datuak  Babesteko
Europako Araudian eta  administrazio-prozedura erkideari  buruzko legerian ezarritakora  egokitzeko
premian oinarritzen da aldaketa; horrela, isilbidezko adostasuna ezabatzen da eta berariaz ezartzen da
diharduen Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango dituela, interesdunak
horren  aurka  egiten  ez  badu.  Proportzionaltasun-printzipioa  ere  errespetatzen  da,  Ordenantza
aipatutako araudiari egokitzeko helburua lortzeko ezinbestekoa den erregulazioa jasotzen baitu. Era
berean,  araua  koherentea  da  indarrean  dagoen ordenamendu juridikoarekin,  eta,  beraz,  segurtasun
juridikoaren printzipioari egokitzen zaio. Gardentasun-printzipioari dagokionez, arau honek, kontsulta
publikoko  izapideetatik  salbuetsita  badago  ere,  argi  eta  garbi  definitzen  ditu  bere  helburuak,  bai
azalpen-zatian,  bai  administrazio-espedientean dauden txostenetan.  Azkenik,  efizientzia-printzipioari
dagokionez,  Ordenantzaren  aldaketa  honetan  ahaleginak  egin  dira  arauak  herritarrentzako
administrazio-karga txikienak sor ditzan. 

Kontuan hartuta azkenik, Lege beraren 133.1 artikuluak ezartzen duen aurretiako kontsulta egiteko
betebeharrik ez dago,  artikulu bereko laugarren atalari jarraiki,  aldaketa hau ordenantzaren aldaketa
partzial eta zehatz bat izaki, arlo honetako zati zehatz bat arautzeko egiten dena. 

Ikusirik, Langileriako Teknikariak 2021 urriaren 29an eta Udal Idazkariak 2021eko azaroaren 9an
emandako txostenak.

Ikusirik, Gizarte Zerbitzuak Batzorde Irizpenemaileak 2021eko azaroaren 30an emandako irizpena.
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Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2021/12/22
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 22/12/2021

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

1.- Onestea, hasierako izaeraz,  Garapen bidean dauden herrialdeekiko lankidetza programen udal ordenant-
zaren aldaketa.

6 artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
6.- Eskaerak - Agiriak.
Eskaerak, eredu normalizatuan, aurkeztu behar dira honako agiriekin batera:
 Iharduera  edo programari  buruzko proiektu  xehea,  espreski  aipatuko dituena  honako hauek:

xedeak,  iharduera  zein  biztanlegori  zuzenduko  zaion,  herrialdeko  gizarte,  ekonomi  eta  geografi
ezaugarriak,  ekintzaren  edo  ihardueraren  edukia,  parte  hartzearen  aurrekinak,  iharduera  burutzeko
ardura izango duten pertsonak edo erakundeak eta iharduera burutzeko epeak.

 Aurrikusitako  sarrera  eta  gastuen  aurrekontua.  Nolanahi  ere,  espreski  aipatu  behar  da  zer
laguntza jasotzen den beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuen eskutik.

 Erakunde eskatzailearen estatutuen fotokopia egiaztatua.
39/2015 Legearen 28. artikuluan,  2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan eta 38/2003

Legeko 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Andoaingo Udalak kontsultatuko du, bere datu baseetan eta,
NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren bidez, Foru Ogasunean eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan,
pertsona edo erakunde eskatzailea egunean dagoela Foru Ogasunaren zerga eta Gizarte Segurantzaren
betebeharretan.

2.-  Administrazio-espedientea  jendaurrean  jartzea,  dagokion  iragarkia  Gipuzkoako  Aldizkari
Ofizialean, Andoaingo Udaletxeko iragarki-taulan eta www.andoain.eus Udal web-orrian argitaratuz, 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 ordenantza behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

9.- Onartzea, hasierako izaeraz, gizarte zerbitzuetako alorrean diharduten erakunde eta elkarteei
diru laguntzak emateari buruzko araudia aldatzeko proposamena.

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 die.

Kontuan hartuta (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 6.1.e) artikuluak atea irekitzen diola  datu
pertsonalak  kontsultatzeko  eskakizunak  lasaitzeari,  (…)  interes  publikoaren  alde  edo  arduradunari
emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako gai batean (…)

Kontuan hartuta 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan honako hau ezartzen dela: "Interesdunek ez dute
edozein administraziok egindako dokumenturik aurkeztu beharrik izango. Administrazio jarduleak dokumentu horiek
kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu”. Beraz, lehen interesdunaren
baimena  behar  bagenuen  bere  datuak  kontsultatzeko,  orain  baimenik  gabe  sartu  ahal  izango  gara
datuetara, nahikoa izango da pertsonak kontsultari uko ez egitea.

Kontuan hartuta NISAEk (Eusko Jaurlaritzaren elkarreragingarritasun-nodoa), nondik sartzen garen
gu herritarren datuak ikusteko, ez duela eskatzen gure ordenantzak lege-esparrura egokitzea eta herritarrei
kontsultatu beharreko datuen berri ematea.

Kontuan hartuta  proposamenak 39/2015  Legeak,  urriaren  1ekoak,  Herri  Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duenak, bere 129. artikuluan zehazten dituen erregulazio
egokiaren printzipioak betetzen dituela.

Ildo  horretan,  premia-  eta  eraginkortasun-printzipioei  jarraiki,  Ordenantza  Datuak  Babesteko
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Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2021/12/22
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 22/12/2021

Europako Araudian eta  administrazio-prozedura erkideari  buruzko legerian ezarritakora  egokitzeko
premian oinarritzen da aldaketa; horrela, isilbidezko adostasuna ezabatzen da eta berariaz ezartzen da
diharduen Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango dituela, interesdunak
horren  aurka  egiten  ez  badu.  Proportzionaltasun-printzipioa  ere  errespetatzen  da,  Ordenantza
aipatutako araudiari egokitzeko helburua lortzeko ezinbestekoa den erregulazioa jasotzen baitu. Era
berean,  araua  koherentea  da  indarrean  dagoen ordenamendu juridikoarekin,  eta,  beraz,  segurtasun
juridikoaren printzipioari egokitzen zaio. Gardentasun-printzipioari dagokionez, arau honek, kontsulta
publikoko  izapideetatik  salbuetsita  badago  ere,  argi  eta  garbi  definitzen  ditu  bere  helburuak,  bai
azalpen-zatian,  bai  administrazio-espedientean dauden txostenetan.  Azkenik,  efizientzia-printzipioari
dagokionez,  Ordenantzaren  aldaketa  honetan  ahaleginak  egin  dira  arauak  herritarrentzako
administrazio-karga txikienak sor ditzan. 

Kontuan hartuta azkenik, Lege beraren 133.1 artikuluak ezartzen duen aurretiako kontsulta egiteko
betebeharrik ez dago,  artikulu bereko laugarren atalari jarraiki,  aldaketa hau ordenantzaren aldaketa
partzial eta zehatz bat izaki, arlo honetako zati zehatz bat arautzeko egiten dena. 

Ikusirik, Langileriako Teknikariak 2021 urriaren 29an eta Udal Idazkariak 2021eko azaroaren 9an
emandako txostenak.

Ikusirik, Gizarte Zerbitzuak Batzorde Irizpenemaileak 2021eko azaroaren 30an emandako irizpena.

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

1.- Onestea, hasierako izaeraz, Gizarte Zerbitzuetako alorrean diharduten erakunde eta elkarteei diru lagunt-
zak emateari buruzko araudiaren aldaketa.

a).- 5 artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
5. artikulua.- Eskaera.
Eskaerak, eredu normalizatuan, aurkeztu behar dira, 7. artikuluan adierazten diren agiriekin batera.
39/2015 Legearen 28. artikuluan,  2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan eta 38/2003

Legeko 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Andoaingo Udalak kontsultatuko du, bere datu baseetan eta,
NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren bidez, Foru Ogasunean eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan,
pertsona edo erakunde eskatzailea egunean dagoela Foru Ogasunaren zerga eta Gizarte Segurantzaren
betebeharretan.

Eskaerei zerbait  faltako  balitzaie,  erakundeek  15  eguneko  epea  izango  lukete  beharrezko
dokumentazioa aurkezteko.

b).- 7. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
7. artikulua.- Dokumentazioa.
Eskaerarekin batera honakoa aurkeztu beharko da:
1. Dirulaguntza zein egitarau edo ekintzatarako eskatzen den, egitarau edo ekintza horien azalpena

emango duen memoria.
Horrekin batera, garatutako ekintzen memoria, eta emaitzen balorazioa aurkeztu beharko dituzte.
2. Memoria ekonomikoa:
Eskaerari dagokion  gastuen txosten ekonomikoa aurkeztu beharko da. Subentzionatua izan den

kopuruari dagokion gastuaren jatorrizko frogagiriak aurkeztu beharko dira.
2.-  Administrazio-espedientea  jendaurrean  jartzea,  dagokion  iragarkia  Gipuzkoako  Aldizkari

Ofizialean, Andoaingo Udaletxeko iragarki-taulan eta www.andoain.eus Udal web-orrian argitaratuz, 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 ordenantza behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.
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Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2021/12/22
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 22/12/2021

10.-  Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Andoaingo  udalerrian  euskara  sustatzeko  jardueretarako
dirulaguntzen emakida araupetzen duen berariazko ordenantzaren aldaketa.

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 die.

Kontuan hartuta (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 6.1.e) artikuluak atea irekitzen diola datu
pertsonalak  kontsultatzeko  eskakizunak  lasaitzeari,  (…)  interes  publikoaren  alde  edo  arduradunari
emandako botere publikoak gauzatzearen alde egindako gai batean (…)

Kontuan hartuta 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan honako hau ezartzen dela: "Interesdunek ez dute
edozein administraziok egindako dokumenturik aurkeztu beharrik izango. Administrazio jarduleak dokumentu horiek
kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu”. Beraz, lehen interesdunaren
baimena  behar  bagenuen bere  datuak  kontsultatzeko,  orain  baimenik  gabe  sartu  ahal  izango  gara
datuetara, nahikoa izango da pertsonak kontsultari uko ez egitea.

Kontuan  hartuta  NISAEk  (Eusko  Jaurlaritzaren  elkarreragingarritasun-nodoa),  nondik  sartzen
garen gu herritarren datuak ikusteko, ez duela eskatzen gure ordenantzak lege-esparrura egokitzea eta
herritarrei kontsultatu beharreko datuen berri ematea.

Kontuan  hartuta  proposamenak 39/2015  Legeak,  urriaren  1ekoak,  Herri  Administrazioen
Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duenak, bere 129. artikuluan zehazten dituen erregulazio
egokiaren printzipioak betetzen dituela. 

Ildo  horretan,  premia-  eta  eraginkortasun-printzipioei  jarraiki,  Ordenantza  Datuak  Babesteko
Europako Araudian eta administrazio-prozedura erkideari buruzko legerian ezarritakora egokitzeko
premian oinarritzen da aldaketa; horrela, isilbidezko adostasuna ezabatzen da eta berariaz ezartzen da
diharduen  Administrazioak  dokumentu  horiek  kontsultatu  edo  eskatu  ahal  izango  dituela,
interesdunak  horren  aurka  egiten  ez  badu.  Proportzionaltasun-printzipioa  ere  errespetatzen  da,
Ordenantza aipatutako araudiari egokitzeko helburua lortzeko ezinbestekoa den erregulazioa jasotzen
baitu. Era berean, araua koherentea da indarrean dagoen ordenamendu juridikoarekin, eta, beraz,
segurtasun  juridikoaren  printzipioari  egokitzen  zaio.  Gardentasun-printzipioari  dagokionez,  arau
honek, kontsulta publikoko izapideetatik salbuetsita badago ere, argi eta garbi definitzen ditu bere
helburuak,  bai  azalpen-zatian,  bai  administrazio-espedientean  dauden  txostenetan.  Azkenik,
efizientzia-printzipioari  dagokionez,  Ordenantzaren  aldaketa  honetan  ahaleginak  egin  dira  arauak
herritarrentzako administrazio-karga txikienak sor ditzan. 

Kontuan  hartuta  azkenik,  Lege  beraren  133.1  artikuluak  ezartzen  duen  aurretiako  kontsulta
egiteko betebeharrik ez dago, artikulu bereko laugarren atalari jarraiki, aldaketa hau ordenantzaren
aldaketa partzial eta zehatz bat izaki, arlo honetako zati zehatz bat arautzeko egiten dena. 

Ikusirik, Langileriako Teknikariak 2021 urriaren 29an eta Udal Idazkariak 2021eko azaroaren 9an
emandako txostenak.

Ikusirik, Euskarako Zerbitzua Batzorde Irizpenemaileak 2021.11.25ean emandako irizpena.
Gaia eztabaida jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara

jarri du eta Osoko Udalbatzarrak, aho batez, Alkate andrearen eta PSE-EE, EH Bildu, EAJ/PNV eta
Elkarrekin Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, honakoa erabaki du:

1.-Onestea,  hasierako  izaeraz,  Andoaingo  udalerrian  euskara  sustatzeko  jardueretarako  dirulaguntzen
emakida araupetzen duen berariazko ordenantzaren aldaketa, honela:

c).- 7 artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
7. artikulua. Eskabideak
Eskatzaileek aurretiazko eskabidearen inprimakia aurkeztu beharko dute, dagokion bezala beteta

eta sinatuta, ikastaroa hasten denetik 30 eguneko gehienezko epean, Udaleko Atarian.
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Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2021/12/22
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 22/12/2021

Eskatzaileek dirulaguntza eskaeraren inprimakia aurkeztu beharko dute, dagokion bezala beteta
eta sinatuta, ikastaroa amaitzen denetik 15 eguneko gehieneko epean, Udaleko Atarian, ondorengo
agiriekin batera:

 Ikastegiaren ziurtagiria, bertan honako hauek adieraziko dira: ikastaroaren hasiera eta amaiera
datak, ordaindutako matrikula, izandako asistentzia, eginiko urratsak edo mailak, eta gainditu diren
ala ez.

39/2015 Legearen 28. artikuluan, 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan eta 38/2003
Legeko 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki, interesduna Foru Ogasunaren eta Gizarte Segurantzaren
aurrean bere betebeharren ordainketan egunean dagoela egiaztetuko du Andoaingo Udalak. Halaber,
hala balegokio eta interesdunak horren aurka egiten ez badu, Eusko Jaurlaritzaren erregistroan eta
NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren bidez euskara ziurtatzeko hizkuntza-eskakizunen kontsulta.

2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21 artikuluarekin
bat etorriz, eskatzileak bere datuak kotsultatzearen aurka egin ahal izango du, aurka egiteko arrazoiak
adieraziz; eta kasu horretan, udalak dagokion agiria aurkeztera behartu ahal izango du.

Ikastaro beragatik beste erakunde pribatu edo publikoren batek dirulaguntzarik eman badio edo
oraindik erantzunik ez ezagutu arren beste dirulaguntzarik eskatuta baldin badauka,  eskabidearen
inprimakian bertan azaldu beharko du zein erakunderi eskatu dion eta, dagoeneko erantzuna jaso
badu, zein den jasoko duen diru kopurua.

d).- 10. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
10. artikulua.- Eskabideak.
Ikastaroa  hasten  denetik  30  eguneko  gehieneko  epean,  eskatzaileak  aurkeztu  beharko  du

aurretiazko eskabidearen inprimakia, dagokion bezala beteta eta sinatuta, Udaleko Atarian.
Ikastaroa  amaitzen  denetik  15  eguneko  gehieneko  epean,  eskatzaileak  aurkeztu  beharko  du

dirulaguntza  eskaeraren  inprimakia,  dagokion  bezala  beteta  eta  sinatuta,  Udaleko  Atarian,  eta
inprimaki horrekin batera, honako agiriak:

 Ikastegiaren  ziurtagiria,  eskatzaileak  ikastaroa  egin  izana  eta  alderdi  teorikoa  gainditu  izana
ziurtatzen  dituena,  ordaindutako  matrikularen  zenbatekoa  eta  ikastaroaren  homologazio  eta
hizkuntzari buruzko xehetasunak ziurtatzen dituena.

 Ikastaro beragatik beste erakunde pribatu edo publikoren batek dirulaguntzarik eman badio
edo oraindik erantzunik ez ezagutu arren beste dirulaguntzarik eskatuta baldin badauka, eskabidearen
inprimakian bertan azaldu beharko du zein erakunderi eskatu dion eta, dagoeneko erantzuna jaso
badu, zein den jasoko duen diru-kopurua.

39/2015 Legearen 28. artikuluan, 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan eta 38/2003
Legeko 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Andoaingo Udalak kontsultatuko du, bere datu baseetan
eta,  NISAE  elkarreragingarritasun-nodoaren  bidez,  Foru  Ogasunean  eta  Gizarte  Segurantzaren
Diruzaintzan, pertsona edo erakunde eskatzailea egunean dagoela Foru Ogasunaren zerga eta Gizarte
Segurantzaren betebeharretan.

e).- 13. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
13. artikulua.- Aurkeztu beharreko agiriak.
Dirulaguntza-eskaerak aurkezteko epea ikastaroa egiten den urteko irailaren 15ean bukatuko da.

Honakoak aurkeztu beharko dira:
 Eskabidearen inprimakia, dagokion bezala beteta eta sinatuta 
 Matrikularen ordainketa agiria.
 Ikastaroa egin izanaren agiria. Bertan bertaratze maila adieraziko da.
 Ikastaro beragatik beste erakunde pribatu edo publikoren batek dirulaguntzarik eman badio edo

oraindik  erantzunik  ez  ezagutu  arren  beste  dirulaguntzarik  eskatuta  baldin  badauka, eskabidea-ren
inprimakian bertan azaldu beharko du zein erakunderi eskatu dion eta, dagoeneko erantzuna jaso badu,
zein den jasoko duen diru-kopurua.

39/2015 Legearen 28. artikuluan, 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan eta 38/2003
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Legeko 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Andoaingo Udalak kontsultatuko du, bere datu baseetan
eta,  NISAE  elkarreragingarritasun-nodoaren  bidez,  Foru  Ogasunean  eta  Gizarte  Segurantzaren
Diruzaintzan, pertsona edo erakunde eskatzailea egunean dagoela Foru Ogasunaren zerga eta Gizarte
Segurantzaren betebeharretan.

f).- 16. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
16. artikulua.- Eskabidea
Eskaera-orriarekin batera honako hauek aurkeztu behar dira: 
 Egindako gastuen faktura konpultsatuak.
 Idazkuna jarrita dagoela frogatzen duen argazkia; idazkun bat baino gehiago denean, guztiena

aurkeztu behar da.
39/2015 Legearen 28. artikuluan, 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan eta 38/2003

Legeko 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Andoaingo Udalak kontsultatuko du, bere datu baseetan
eta,  NISAE  elkarreragingarritasun-nodoaren  bidez,  Foru  Ogasunean  eta  Gizarte  Segurantzaren
Diruzaintzan, pertsona edo erakunde eskatzailea egunean dagoela Foru Ogasunaren zerga eta Gizarte
Segurantzaren betebeharretan.

g).- 22. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
22. artikulua.- Eskabidea
Eskaera-orriarekin batera honako hauek aurkeztu behar dira: 
 Egindako gastuen faktura konpultsatuak.
 Egindako webguneek edota jarritako programa informatikoek eskatutako baldintzak betetzen

dituztela egiaztatzen duen modua Udalaren esku jartzea (loturak, helbideak…).
39/2015 Legearen 28. artikuluan, 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan eta 38/2003

Legeko 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Andoaingo Udalak kontsultatuko du, bere datu baseetan
eta,  NISAE  elkarreragingarritasun-nodoaren  bidez,  Foru  Ogasunean  eta  Gizarte  Segurantzaren
Diruzaintzan, pertsona edo erakunde eskatzailea egunean dagoela Foru Ogasunaren zerga eta Gizarte
Segurantzaren betebeharretan.

h).- 26. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
26. artikulua.- Eskabideak
a).- Ohiko euskara jardueretarako dirulaguntza lehen aldiz eskatuko dutenek:
 Eskaera-orria behar bezala osatuta.
 Erakunde, talde eta elkarteak dagokien erregistro ofizialean erroldatuta daudeneko ziurtagiria.
 Elkartearen edo erakundearen estatutuak.
 Elkartearen curriculum vitae:  orain  arte  burututako jarduerak,  helburuak,  giza  eta  material

baliabideak, etab.
 Diru-sarrera eta gastuen urteko aurrekontua.
 Urteko jarduera-egitasmoa: Jarduerak egiteko epeak eta datak, metodologia,  helburuak, zein

biztanle-talderentzako pentsatu den, etab.

b).- Ohiko euskara jardueretarako aurreko urtean eskaera egin duten guztiek:
 Eskaera-orria behar bezala osatua.
 Diru-sarrera eta gastuen urteko aurrekontua.
 Elkarteari buruzko txosten laburra.
 Urteko jarduera-egitasmoa: Jarduerak egiteko epeak eta datak, metodologia, helburuak, zein

biztanle-talderentzat pentsatu den, etab.
 Bere  zerga-betebeharrak  egunean  dituela  ziurtatzeko  beharrezkoak  diren  egiaztapenak

Andoaingo udalak bere kabuz egin ditzan baimena eman beharko dio eskatzaileak eskaera-orrian.
 Baimenik eman ezean, zerga-betebeharrak egunean dituela egiazten duen ziurtagiria aurkeztu

beharko da.
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c).- Ohiko euskara jardueretarako eskaera gizabanakoen edota eraketa finkoa ez duten
taldeen izenean egiten bada:

 Eskaera-orria behar bezala osatua.
 Arduradun(ar)en edo taldearen curriculum vitae.
 Diru-sarrera eta gastuen urteko aurrekontua.
 Elkarteari buruzko txosten laburra
 Urteko jarduera-egitasmoa: Jarduerak egiteko epeak eta datak, metodologia, helburuak, zein

biztanle-talderentzat pentsatu den, etab
d).- Une jakineko euskara jarduera berezietarako dirulaguntza eskatu duten guztiek:
 Eskaera-orria behar bezala osatua.
 Jardueraren historia eta/edo parte-hartzaileen curriculum vitae.
 Egitasmoaren antolaketa zehazten duen txosten teknikoa.
 Jarduera esparrua.
 Parte-hartzaileak, mailaka edo adinka zehaztuta.
 Jardueren toki eta datak.
 Jarduerari emango zaion zabalkundea (telebista, irratia, prentsa).
 Ikusle kopurua
 Antolaketarako materialak eta giza-baliabideak.
 Jarduera antolatuko duen pertsona edo taldearen fitxa osoa.
 Ekonomia txostena, jardueraren gastuak eta sarrerak zehaztuta.
 Beste erakunde pribatu edo publikoren batetik jasotako edo hitzartutako dirulaguntzak, behar

bezala egiaztatuta. Bestela, dirurik jasotzen ez delako zinpeko aitorpena.
 Jardueraren  izaerari  baldin  badagokio,  erantzukizun  zibilerako  eta  istripuetarako  aseguru-

kontratuaren kopia.
Kasu guztietan eta  39/2015 Legearen  28.  artikuluan,  2016/679 (EB) Erregelamenduaren  6.1.

artikuluan eta 38/2003 Legeko 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Andoaingo Udalak kontsultatuko
du,  bere  datu  baseetan  eta,  NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren  bidez,  Foru  Ogasunean  eta
Gizarte  Segurantzaren  Diruzaintzan,  pertsona  edo  erakunde  eskatzailea  egunean  dagoela  Foru
Ogasunaren zerga eta Gizarte Segurantzaren betebeharretan.

2.-  Administrazio-espedientea  jendaurrean  jartzea,  dagokion  iragarkia  Gipuzkoako  Aldizkari
Ofizialean, Andoaingo Udaletxeko iragarki-taulan eta www.andoain.eus Udal web-orrian argitaratuz,
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 aldaketa behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

11.- Onatzea, hasierako izaeraz, dirulaguntzak ematea arautzeko udal ordenantzaren aldaketa.

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 die.

Kontuan  hartuta  (EB)  2016/679  Erregelamenduaren  6.1.e)  artikuluak  atea  irekitzen  diola  datu
pertsonalak kontsultatzeko eskakizunak lasaitzeari, (…)  interes publikoaren alde edo arduradunari emandako
botere publikoak gauzatzearen alde egindako gai batean (…)

Kontuan hartuta 39/2015 Legearen 28.2 artikuluan honako hau ezartzen dela: "Interesdunek ez dute edozein
administraziok egindako dokumenturik aurkeztu beharrik izango. Administrazio jarduleak dokumentu horiek kontsultatu
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edo eskatu ahal izango ditu, interesdunak horren aurka egiten ez badu”. Beraz, lehen interesdunaren baimena behar
bagenuen bere datuak kontsultatzeko, orain baimenik gabe sartu ahal izango gara datuetara, nahikoa izango da
pertsonak kontsultari uko ez egitea.

Kontuan hartuta NISAEk (Eusko Jaurlaritzaren elkarreragingarritasun-nodoa), nondik sartzen garen gu
herritarren  datuak  ikusteko,  ez  duela  eskatzen  gure  ordenantzak  lege-esparrura  egokitzea  eta  herritarrei
kontsultatu beharreko datuen berri ematea.

Kontuan hartuta proposamenak 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Herri Administrazioen Administrazio
Prozedura  Erkidea  arautzen  duenak,  bere  129.  artikuluan  zehazten  dituen  erregulazio  egokiaren
printzipioak betetzen dituela. 

Ildo horretan, premia- eta eraginkortasun-printzipioei jarraiki, Ordenantza Datuak Babesteko Europako
Araudian  eta  administrazio-prozedura  erkideari  buruzko  legerian  ezarritakora  egokitzeko  premian
oinarritzen da aldaketa; horrela, isilbidezko adostasuna ezabatzen da eta berariaz ezartzen da diharduen
Administrazioak dokumentu horiek kontsultatu edo eskatu ahal izango dituela, interesdunak horren aurka
egiten  ez  badu.  Proportzionaltasun-printzipioa  ere  errespetatzen  da,  Ordenantza  aipatutako  araudiari
egokitzeko helburua lortzeko ezinbestekoa den erregulazioa jasotzen baitu. Era berean, araua koherentea da
indarrean dagoen ordenamendu juridikoarekin, eta, beraz, segurtasun juridikoaren printzipioari egokitzen
zaio.  Gardentasun-printzipioari  dagokionez,  arau  honek,  kontsulta  publikoko  izapideetatik  salbuetsita
badago ere, argi eta garbi definitzen ditu bere helburuak, bai azalpen-zatian, bai administrazio-espedientean
dauden  txostenetan.  Azkenik,  efizientzia-printzipioari  dagokionez,  Ordenantzaren  aldaketa  honetan
ahaleginak egin dira arauak herritarrentzako administrazio-karga txikienak sor ditzan. 

Kontuan hartuta azkenik,  Lege beraren 133.1  artikuluak  ezartzen duen aurretiako kontsulta  egiteko
betebeharrik ez dago, artikulu bereko laugarren atalari jarraiki, aldaketa hau ordenantzaren aldaketa partzial
eta zehatz bat izaki, arlo honetako zati zehatz bat arautzeko egiten dena. 

Ikusirik,  Langileriako  Teknikariak  2021  urriaren  29an  eta  Udal  Idazkariak  2021eko  azaroaren  9an
emandako txostenak.

Ikusirik, Langilegoa, Antolakuntza eta Barne Araugintza Batzordeak 2021eko abenduaren 01eko bileran
emandako aldeko irizpena.

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

1.- Onestea, hasierako izaeraz, Dirulaguntzak ematea arautzeko udal ordenantzaren aldaketa, honela:
a) 13. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
13. artikulua. Eskaerarekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa.
39/2015 Legearen 28. artikuluan eta 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1. artikuluan ezarritakoari

jarraiki, Andoaingo Udalak, interesdunak horren aurka egiten ez badu, Gipuzkoako Foru Ogasunean eta
NISAE  elkarreragingarritasun-nodoaren  bidez,  salbuespena  lortzeko  baldintzak  betetzen  dituzuen
egiaztatzeko behar den informazioa kontsultatuko du zuzenean eta, bereziki, honako datu hauek: aurreko
ekitaldiko  errenta-aitorpena;  ondasun  higiezinak  Gipuzkoan  eta  probintziatik  kanpo;  ondare-maila  eta
banketxe kontu-mailak.

2016ko apirilaren 27ko Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21 artikuluarekin bat
etorriz,  eskatzaileak  bere  datuak  kotsultatzearen  aurka  egin  ahal  izango  du,  aurka  egiteko  arrazoiak
adieraziz; eta kasu horretan, udalak dagozkion ziurtagiriak aurkeztera behartu ahal izango du.

Eskaerarekin batera aurkezten den dokumentazioa osatugabea bada edo gaizki badago, eskatzaileak 20
eguneko  epea  izango  du,  atzemandako  okerrak  zuzentzeko  edo  osatzeko  beharrezko  dokumentazioa
aurkez dezan. Hala egiten ez badu, eskaerari uko egin diola ulertuko da.

b)15. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da idatzita:
15. artikulua.- Eskaerak
Diru-laguntzen emakidarako aurrez eskaera egin beharko da, diru-laguntzen lerro bakoitzerako eredu

ofizialaren arabera, eta dokumentazio honekin batera egon beharko du derrigorrez: 
 Diruz  lagundua  izan  nahi  duen  proiektuaren,  jardueraren  edo  programaren  originala,  erakunde
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eskatzailearen organo eskudunak onartua.
 Programaren gastuen (kontzeptua eta zenbatekoak) eta sarreren (jatorria eta zenbatekoa) aurrekontua.
 Beste sail,  erakunde,  organismo,  eta  abarrei  egindako diru-laguntzen eskaerak edo,  hala  badagokio,

eskainita daudenak bilduko dituen zinpeko aitorpena.
 Euskararen tratamendua jardueraren hedapenean aurreikusiko da. 
 Diru-laguntzen  onuradun  izateko  ez  daudela  diru-laguntzen  lege  orokorraren  13.  artikuluan

adierazitako inolako debeku-auzitan nahastuta egiaztatzeko aitorpena.
39/2015  Legearen  28.  artikuluan,  2016/679  (EB)  Erregelamenduaren  6.1.  artikuluan  eta  38/2003

Legeko 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki, Andoaingo Udalak kontsultatuko du, bere datu baseetan eta,
NISAE elkarreragingarritasun-nodoaren bidez, Foru Ogasunean eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintzan,
pertsona  edo erakunde eskatzailea  egunean dagoela  Foru Ogasunaren zerga  eta  Gizarte  Segurantzaren
betebeharretan.

2.- Administrazio-espedientea jendaurrean jartzea, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean,
Andoaingo  Udaletxeko  iragarki-taulan  eta  www.andoain.eus Udal  web-orrian  argitaratuz,  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
aldaketa behin-betiko izaeraz onetsita geratuko da.

12.- Ebazpenen berri ematea, zehazki, 2074/2021 zenbakidunetik 2220/2021 zenbakidunera.

Alkateak  zinegotzi  guztiei  jakinarazi  die  Alkatetzaren  ebazpenak,  nahiz  eta  edukiaren  berri  izan
Udalbatzarra aurretik,  beraien esku daudela,  hain zuzen ere,  2074/2021 zenbakidunetik 2220/2021
zenbakidunera.

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

13.- Galderak, eskaerak eta proposamenak.

Ez dira izan.

Jarraian, Alkate andreak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Batetik, lehen ez dudalako aipatu, Mendo jaunari guztion izenean nahi diogu bidali gure animoa eta

indarra, espero dugu errekuperazio ona eta motza izatea.
“Por un lado, antes no lo he dicho pero, trasladar al Sr. Mendo nuestro ánimo y fuerza, deseandole

una rápida recuperación.
“Gaur, noski, urte honetako azken udalbatzarra da eta bueno, denei gabon onak pasatzea eta 2022ko

urtea ona izan dezagun denok eta batez ere, herritarrei begira, baita ere, noski, azken udalbatzarretan
egiten ari garen bezalaxe, arduraz eta zuhurtziaz jokatzeko eskaera. Esan dugun bezala, gaurko datuak ez
dira onak eta alde horretatik, baita ere, haie zuzentzea.

“Decía que, por supuesto, indicar que es el último pleno de este año 2021 y en ese sentido desearles a
todas y a todos ustedes unas buenas fiestas y un año 2022 lleno de buenos deseos y bueno, teniendo en
cuenta también la situación del Covid en la que nos encontramos, pues como lo venimos haciendo en los
últimos plenos, pedirles que sigan actuando con responsabilidad y prudencia ya que, bueno, las cifras que
tenemos siguen sin ser buenas y en ese sentido seguir pediendo a la gente que se vacune que es por ahora
la mejor herramienta para poder hacer frente a este virus.”

Eta beste aztergairik ezean, lehendakariak amaitutzat eman du ohiko batzarraldia, 19.16 minutu zirenean.
Idazkariak  batzarraldiari  dagokion agiri  hau idatzi  eta  Alkateak  irakurri  eta  ontzat  eman ondoren,  biek
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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. 

Alkatea Idazkaria 
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