
Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2022/11/24
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 24/11/2022

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

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

00000014
Alkatea / La Alcaldesa Maider Lainez Lazcoz
Zinegotziak: / Concejales/as: Eguna

2022/11/24

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

19:45

Idazkaria:

María Uriarte Zurikaray

Kontuhartzailea

Myriam Lizaso
Arruabarrena

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, quien ha delegado su voto en el concejal José Luis Verdasco Gutiérrez.

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

1. 2022/10/27an  egindako  batzarraren  aktaren
zirriborroa irakurri eta onartzea, bidezko bada.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador
del acta de la sesión celebrada el 27/10/2022.

Xedapenak Parte Dispositiva
2. Onartzea,  hasierako  izaeraz,  Barne-gatazkei,

laneko jazarpenari, sexu jazarpenari eta sexuan
oinarritutako jazarpenari aurre egiteko sarrera
bakarreko protokoloa proposamena.

3. Udalaren Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko
Planaren aldaketa, erretiro-primei dagokienez.

4. Ikutza-Illarramendi auzuneko izendegia behin
betikoz onartzea.

5. 2022.09.30  datako  Kontu-hartzailearen
txostenaren berri ematea.

6. Kredituak judizioz kanpo aitortzea (2022/012
txostena) onartzeko proposamena.

7. K1  Ekopasaia  SLLren  gastua  onartzea,
Ondarreta  haur-eskolako  patioa  berritzeko
egindako obrengatik.

2.- Aprobación,  con  carácter  inicial,  de  la
propuesta de Protocolo de entrada única para
el  afrontamiento  de  los  conflictos  internos,
acoso laboral, sexual y por razón de sexo.

3.- Modificación  del  Plan  de  Racionalización  de
Recursos  Humanos  del  ayuntamiento  en
cuento a las primas de jubilación.

4.- Aprobación  definitiva  del  nomenclátor  del
barrio Ikutza-Illarramendi.

5.- Dar  cuenta  del  Informe de  la  Interventora  a
fecha 30.09.2022.

6.- Propuesta  de  aprobación  de  Reconocimiento
extrajudicial de créditos (informe 012/2022).

7.- Aprobación  del  gasto  de  K1  Ekopasaia  SLL
por  obras  de  renovación  en  el  patio  de  la
escuela infantil Ondarreta.
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8. UNICEF  Espainiako  Batzordea
Fundazioarekin  sinatu  beharreko  hitzarmena,
tokiko  haurren  politikak  bultzatzeko
konpromisoari buruzkoa.

9. Beterri  Buruntza  Mankomunitateak  udalari
egindako kudeaketa-gomendioa onartzea.

10. Elkarrekin  Podemos-IUk  2022/10/25  datan
aurkeztutako mozioa eta PSE-EE (PSOE) eta
EAJ/PNV  udal  taldeek  2022/11/17an
aurkezutako mozio alternatiboa.

8.- Convenio a suscribir con Fundación UNICEF
Comité  Español,  sobre  compromiso  para  el
impulso de las políticas de infancia.

9.- Aceptación  de  la  encomienda  de  gestión
realizada  al  ayuntamiento  por  la
Mancomunidad Beterri Buruntza.

10.-Moción  presentada  por  Elkarrekin  Podemos-
IU  el  25/10/2022  y  moción  alternatiba
presentada  el  17/11/2022  por  los  grupos
municipales PSE-EE (PSOE) y EAJ/PNV.

Kontrola Parte de Control
11. Ebazpenen berri ematea,  zehazki,  1920/2022

zenbakidunetik 2103/2022 zenbakidunera.
12. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

11.-Dar cuenta de las Resoluciones comprendidas
entre la nº  1920/2022 y la nº  2103/2022.

12.-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 eta ongi etorriak izan zaitezte 2022ko azaroaren 24ko Udalbatzar

honetara. 
“Muy buenas tardes a todas y a todos, y bienvenidas y bienvenidos seaís al Pleno del 24 de

noviembre del 2022 
“Hasi baino lehen komentatzea Óscar Mendo González, zinegotzi jauna, bajan dagoela eta

bere bozka, Jose Luis Verdasco jaunarengan eskuordetu duela.
“Decíamos que el concejal D. Oscar Mendo González está de baja y, por lo tanto, su voto

queda delegado en el concejal José Luis Verdasco.
“ Orain, bai, hasiera emango genioke gaurko udalbatzarrari”

1. 2022/10/27an egindako bileraren akta irakurri eta onartzea, bidezko bada.

Lehendabizi,  2022/10/27 datako batzarraldiari  dagokion akta  aztertzeari  ekin zaio,  eta  inork ezer
adierazi ez duela kontuan harturik, onartutzat eman da.

2. Onartzea,
hasierako izaeraz, barne-gatazkei, laneko jazarpenari, sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako
jazarpenari aurre egiteko sarrera bakarreko protokoloa 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.

Ikusirik 2022ko azaroaren 3a datan behin-behineko idazkariak emandako txostena.
Ikusirik  2022ko  urriaren  31a  datan  Emakume  eta  Gizonen  Berdintasun  Teknikariak  emandako

txostena.
Ikusirik Langilegoa, Antolakuntza eta Barne Araugintza Batzorde Irizpenemaileak 2022ko azaroaren

8ko bileran emandako aldeko irizpena.
Verdasco jaunak, langilegoa, antolakuntza eta barne araugintza zinegotzi ahaldunak, hartu du hitza,
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honakoa esateko:
“Arratsalde on, muy buenas tardes. El Ayuntamiento quiere dejar expresa constancia de su intención

de adoptar,  en el  marco de sus responsabilidades,  cuantas medidas sean necesarias para asegurar  un
ambiente  psicosocialmente  saludable,  libre  de  violencia  o  acoso,  no  permitiendo,  ni  consintiendo
conductas de tal naturaleza. El presente protocolo tiene como objeto además, establecer el procedimiento
de actuación necesario para afrontar gestionar y resolver con sistematicidad, calidad, confidencialidad y
eficacia cualquier situación de las descritas que pudieran darse. Además de establecer actuaciones que
contribuyan a la prevención de dichas conductas.

“Se opta por un protocolo de entrada única para el afrontamiento de los conflictos internos, acoso
laboral, sexual y por razón de sexo, facilitando así su uso a las personas trabajadoras, reduciendo posibles
confusiones sin perder la especie especificidad que pudieran tener los asuntos asignando parar para su
análisis a diferentes profesionales para cumplir las exigencias específicas del protocolo.

“Se somete a aprobación inicial y su posterior exposición pública durante 30 días. Mila esker”.
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:
Lehenengoa: Onestea, hasierako izaeraz, barne-gatazkei, laneko jazarpenari, sexu jazarpenari eta sexuan oi-

narritutako jazarpenari aurre egiteko sarrera bakarreko protokoloa.
Bigarrena: 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.

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

3. Udalaren Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Planaren aldaketa, erretiro-primei dagokienez.

Ikusirik  Udalaren  Giza  Baliabideak  Arrazionalizatzeko  Planaren  arabera  (1998ko  uztailaren  16an
onartu zen, eta 2020ko irailaren 30ean aldatu), borondatezko erretiro aurreratua hartzeko beren gizarte-
aurreikuspeneko  araubidean  ezarritako  baldintzak  betetzen  dituzten  langileek  prima  bat  jasotzeko
eskubidea dutela. Prima horren zenbatekoa ordainsariaren hileko kopuru jakin baten baliokidea izango da,
eta legezko erretiro-adinera arte geratzen den denboraren arabera ezarriko da.

Ikusirik  Plan horren oinarria  Funtzio  Publikoa  Erreformatzeko Neurriei  buruzko abuztuaren 2ko
30/1984 Legea zen, eta honako hau zioen: "Autonomia-erkidegoek eta toki-korporazioek, beren burua
antolatzeko duten gaitasunaren arabera,  enplegu-planez gain,  giza baliabideak arrazionalizatzeko beste
sistema batzuk ere hartu ahal izango dituzte, beren berezitasunetara egokitutako programen bidez. Lege
honen 18.  artikuluaren 2.  eta  3.  paragrafoetan aipatutako neurri  guztiak  edo batzuk jaso ahal  izango
dituzte, bai eta borondatezko eszedentziarako eta erretiro aurreraturako pizgarriak ere.

Ikusirik Euskal Funtzio Publikoaren Legeak honako hau dio 22. artikuluan: “1. Euskal Administrazio
Publikoek, beren burua antolatzeko duten gaitasunaren arabera eta langileen ordezkariekin negoziatuta,
giza baliabideak arrazionalizatzeko programak egin ahal izango dituzte, beren berezitasunetara egokituta,
funtzionarioei zein lan-kontratuko langileei dagokienez. Programa horietan, batera jasoko dira eraginpean
hartzen duten eremuan giza baliabideak ahalik eta ondoen erabiltzeko garatu beharreko jarduerak, betiere
aurrekontu-mugen  barruan  eta  beren  gobernu-organoek  finkatzen  dituzten  langile-politikako
gidalerroekin  bat  etorriz.  2.  Giza  baliabideak  arrazionalizatzeko  programek  enplegu-planetarako
aplikatzekoa den araudi orokorrean ezarritako neurri guztiak edo batzuk jaso ahal izango dituzte, bai eta
borondatezko eszedentziarako eta erretiro aurreraturako pizgarriak eta zerbitzu aktiboari uko egiteko edo
zerbitzu  horretan  behin  betiko  baja  emateko  pizgarriak  ere.  3.-  Giza  baliabideak  arrazionalizatzeko
programek lege honetan eta euskal administrazio publiko bakoitzak ematen duen araudian xedatutakoa
bete beharko dute.”

Ikusirik Auzitegi Gorenak emandako hainbat epaik adierazi izan dutenez, “ (…) erretiro-sariak ez dira
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gizarte-ekintzaren esparruan hartutako laguntza-neurriak, errekurritutako epaiak kalifikatu zituen bezala,
baizik eta Estatuko oinarrizko legeriak toki-erakundeetako funtzionarioentzat aurreikusitakoez bestelako
ordainsariak.  Ez  dira  funtzionarioaren  inguruabar  pertsonalen  ondorioz  sortutako  kontingentzia  edo
ezbehar bat konpentsatzera bideratzen, baizik eta zerbitzu-harremana amaitzeagatik soilik sortzen dira,
erretiroa hartzeko legezko adinera iristean, eta hori kasu natural komun bat da funtzionario-harreman
guztientzat. Beraz, epaiaren arabera, toki-erakundeen funtzionarioen ordainsari-araubidea aldatzen dute,
eta horrek ez du ez legezko ez justifikaziorik”.

Ikusirik, Langilegoa,  Antolakuntza eta Barne Araugintza Batzordeak 2022ko azaroaren 8ko bileran
emandako aldeko irizpena.

Verdasco jaunak, langilegoa, antolakuntza eta barne araugintza zinegotzi ahaldunak, hartu du hitza,
honakoa esateko:

“Indicar que la modificación que se plantea es dejar sin efecto las medidas de incentivo a la jubilación
anticipada que recoge el Plan de Racionalización que el Ayuntamiento tiene aprobado como consecuencia
de la jurisprudencia que marca el alto Tribunal, que indica que estas primas no son de carácter asistencial,
sino que tienen un carácter de ingreso, por lo que carecen de normativa legal que las pueda regular o
amparar.”

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

“Nosotros nos vamos a abstener, entendiendo que es un marco legal pero que hay sentencias todavía
en el aire que estamos esperando, sobre todo en mi caso como sindicalista, en la universidad, que es de
donde  yo  trabajo.  Hemos  votado  en  contra  de  esto  hasta  que  hubiera  una  sentencia  que  estamos
esperando en la Universidad de Barcelona, por lo que, por asimilación, aquí nos vamos a abstener. No
decimos que no sea legal, puede serlo, estamos esperando dos sentencias, que puede ser que sigan dando
la razón y sigan en esta línea, pero no quiero contradecirme yo personalmente, ni en nuestro grupo lo que
pensamos, entonces, nos vamos a abstener, en este punto.”

Parte-hartze gehiagorik izan ez denez, Alkate andreak, proposamena bozketara jarri du eta Osoko
Udalbatzak, gehiengoz, PSE-EE, EAJ-PNV eta EH-Bildu udal taldeetako zinegotzien aldeko botoarekin
eta Elkarrekin Podemosen udal taldeko zinegotziaren abstentzioarekin, honako erabakia hartzen du:

Lehenengoa.-  Indarrik  gabe  uztea  Giza  Baliabideak  Arrazionalizatzeko  Planean  jasota  dauden
borondatezko  erretiro  aurreratuari  eta  enplegatu  publiko  izateari  pizgarridun  uko-egiteari  buruzko
neurriak.  Neurri  horiek  udalbatzak  onartu  zituen  2009ko  irailaren  30ean,  eta  2009ko  urriaren  27an
argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

Bigarrena.-  Erabaki  honek  ez  dio  eragingo  erabaki  honen  aurretik  emandako  ebazpenen  bidez
aitortutako primak edo haborokinak kobratzeko eskubideari.

Hirugarrena.- Erabaki hau udal honetan ordezkaritza duten sindikatuei jakinaraztea.
Laugarrena.- Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Ikutza-Illarramendi auzuneko izendegia behin betikoz onartzea.

Aintzat izanik Andoaingo Udaleko Osoko Batzarrak, 2021eko uztailaren 22an egindako batzarraldian,
aho  batez  onartu  zuela  Ikutza-Illarramendi  hiriguneko  kale  izendegia,  behin-behineko  izaeraz,  eta,
ondoren, behin-behineko erabaki hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eman zela argitara, herritar orok
ezagun  zezan  eta,  egoki  zeritzonak,  behar  beste  alegazio  egin,  horretarako  hilabeteko  epea  ezarriz.
Kontuan hartuz aipatu hilabeteko erakustaldi horretan ez dela inolako alegaziorik aurkeztu.

Aintzat izanik, ondoren, Andoaingo Udalak Euskaltzaindiari eskatu ziola bere iritzia ematea behin-
behinekoz onarturiko izendegiaren gainean, beti ere kontuan izanik oinarri gisa Andoaingo Udalak erabili
zuen tresna nagusia Euskaltzaindiak berak onetsitako Amaia Usabiaga filologoaren ikerlana zela, aurretik
jada Andoaingo Udalak ere onarturikoa.

Kontuan  hartuz  Euskaltzaindiak  ontzat  jo  duela  Andoaingo  Udalaren  erabakia,  emendakin  txikia
eginez, zeina baita egokiago ikusten duela  Ikutzako bidea esatea  Ikutza bidea baino, izan ere, Andoainen
bertan deklinaturiko beste kasu batzuk bai baitaude hor inguruan (Luberritzako bidea, esate baterako).
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Era berean aintzat izanik, hala Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Legeko
10.1 artikuluak xedaturikoa nola Euskadiko Udalen Legeak bere 7.3 artikuluan xedaturikoa, zeinen bidez
udalei  aitortzen baitzaie  udalerri  eremuko toponimia  normalizatu eta  ofizialtzeko eskumena,  eta  baita
Euskadi toki-erakundeetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari
buruzko  azaroaren  19ko  179/2019  Dekretuko  42.  artikuluak  eta  ondorengoek  eta  1/88  Udal
Ordenantzako 19.1 artikuluak herriko toponimiari buruz agindutakoak ere..

Ikusirik, Euskararen Normalizaziorako Batzordeak 2022ko azaroaren 3ko bileran emandako aldeko
irizpena.

Huitzi jaunak, euskararen normalkuntzarako zinegotzi ahaldunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde on denoi. Gogoratuko duzuen bezala, aurreko urteko uztailaren 22ko batzarraldian behin-

behineko izaeraz onartu genuen izendegi hau, Ikutza Larramendi da eta sortzen den industrialde berri
honi.

“Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen hilabeteko epez eta ez zen inongo emendakinik edo
aurkeztu eta  beraz,  Euskaltzaindiari  aurkeztu  denean,  Euskaltzaindiak esan digu,  emendakin txiki  bat
egiteko, Enbana aurkeztu genuena, eta beraz, aprobatzera jarriko genuke hori, azaroaren hiruko Enban
aurkeztu genuen, aho batez, onartu ze eta beraz, hona ekartzen digu behin betiko aprobazioa emateko.”

Alkate  andreak  proposamena  eztabaidara  jarri  du  eta  parte-hartzetik  izan  ez  denez,  jarraian,
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.- Illarramendi eta Ikutza alderdian industrialde berriaren obra proiektua gauzatu izanaren ondorioz
sortu  diren  bide  eta  leku  publikoen  izendapena  egiteko  behin  betiko  izaeraz  onartzea  jarraian
zerrendaturiko izenak, erabaki honi atxikirik doakion planoan hartzen duten kokalekuaren arabera:

1. ILLARRAMENDI etorbidea:  1  (C.02),  2  (C.01),  3  (B.02),  4  (B.01),  5 (B.03 eta Plastigaur),  7
(H.01), 9 (B.08), 11 (C.06)

2. TELLERIA etorbidea: 1 (B.04a), 2 (B.05), 3 (B.04b), 4 (C.04)
3. IKUTZAKO bidea
4. IKUTZA biribilgunea
5. PERIKOTEGI biribilgunea
2.- Erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitara ematea.
3.-  Eusko Jaurlaritzako Lurralde  Plangintza,  Etxebizitza  eta  Garraio  Sailari  behin  betiko  erabakia

jakinaraztea eta bere esku jartzea erabakia hartzeko eginbidean osaturiko agiri-bilduma osoaren aldakia,
udal idazkariak benetakotzat egiaztatua, guztia azter dezan eta, legearen araberakoa iritziz gero, idazpe
ditzan  onarturiko  toponimoak  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Izendegi  Geografiko  Ofizialean,
Andoaingo  Udalari  idazpetze  horren  jakinarazpena  eginez.  Hori  guztia,  azaroaren  19ko  179/2019
Dekretuko 45. artikuluak eta 41/2022 Dekretuak agindutakoei jarraiki.

4.-  Behin  onarturiko  izendegia  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Izendegi  Geografiko  Ofizialean
idazpeturik,  Andoaingo  Udalak  berau  jakinaraziko  die  izaera  publikoa  duten  erregistroei,  Andoaingo
notaritzari eta eskualdeko hornikuntza enpresei eta ukituriko auzokideei.

5. 2022.09.30 datako kontu-hartzailearen txostenaren berri ematea.

Alkate andreak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Dakizuenez, legeak dioenaren arabera, hiru hilabetean behin informatu behar dugu zenbateko faktura

ordaindu gabe  dauden.
“Como marca la ley, y todos ustedes saben trimestralmente tenemos que dar a conocer las facturas

que el Ayuntamiento todavía no ha pagado. 
“Orduan, 2022ko irailaren 30ean izango lirateke, a 30 de  septiembre  de 2022,  registradas con pago

ordenado, 280 euro, y registradas sin pago ordenado, milioi bat laurogeita hemeretzi mila zortziehun eta
hogeita bi koma hogeita zazpi euro, un millón noventa y nueve mil ochocientos veintidós con veintisiete
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euros.”
Gaia eztabaidara jarri  da eta  parte-hartzerik  izan ez denez,  Osoko Udalbatzarra jakinaren gainean

geratu da.

6. Kredituak judizioz kanpo aitortzea (2022/012 txostena) onartzeko proposamena.

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

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

Zentzu horretan, aurreko ekitaldian, zenbaitetan ondasunen hornidurari  eta zerbitzuen prestazioari
dagozkien  gastuak  egin  dira,  guztiak  udal  zerbitzu  desberdinen  garapen  arrunterako  eta  Udalak
kudeatutako zerbitzuen prestaziorako behar-beharrezkoak eta ezinbestekoak.

Indarrean dauden arauak bete gabe egiten badira ere (besteak beste, aurrekontu-kreditu egokia eta
nahikoa  izatea  edo  prozedurarik  jarraitu  gabe),  Udalak  gastu  horiek  ordaindu  beharko  ditu,  udal-
aurrekontuari  egotzi  ondoren.  Legegileak  berak  jakin  badaki  arauz  kanpoko  jarduera  horiek  egon
badaudela,  baina,  nolanahi  ere,  ezinbestekoak  diren  zerbitzuak  emateko,  gastu  horiek  aurrekontu
arruntera egoztea aurre ikusten du, kredituak judizioz kanpo aitortzeko espediente bat izapidetuz.

Kontuan  izanik  administrazioarekiko  kaltetzea  saihesteko  eta,  hortaz,  administrazioaren  aberaste
bidegabe  edo  arrazoigabea  saihesteko,  ezinbestekoa  eta  derrigorrezkoa  dela  egindako  gastu  horiek
ordaintzea; kontuan izanik, halaber, gastuak egungo ekitaldira egoztea. 

Kontu-hartzaileak (2022/012 erref,) 22.11.10ean  egindako txostena ikusi ondoren 
Ikusirik, Ekonomia eta Ogasuna Batzorde Informatzaileak 2022/11/15eko bileran emandako aldeko

irizpena 
Alkate andreak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Kasu  honetan  egindako  gastuak  bere  garaian  egotzi  ez  zirenak  aurrekontu  arruntera  egosteko,
judizialaz  kanpoko onarpena  ekartzera  ekarriko  genuke,  eta  guztira  berrogeita  bat  mila  berrehun eta
hamahiru koma hirurogeita zazpi eurokoa izango litzateke. 

“Decíamos que reconocimiento extrajudicial de créditos para la imputación al presupuesto corriente, los
gastos llevados a cabo y no imputados por un importe de cuarenta y un mil doscientos trece con sesenta y
siete euros.

“Dokumentazioan daukagu fakturen erlazioa.
“En la documentación se adjunta la relación de facturas.”
Gaia  eztabaidara  jarri  da  eta  parte-hartzerik  izan  ez  denez,  jarraian  Alkate  andreak,  proposamena

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

1.- Aurreko ekitaldian egindako gastuak, bere garaian egotzi ez zirenak, aurrekontu arruntera egozteko
JUDIZIOZ  KANPOKO  ONARPENA  espedientearen  instrukzioa  egitea.  Zenbatekoa,  guztira,
41.213,67 eurokoa da, honela banakatuta:
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Espediente zenbakia Faktura data Reg. Data Hirugarrena Arduraduna Zenbatekoa Arraz
Numero de expte Fecha factu Fecha reg. Tercero Responsable Importe Razon

2022-FAKT-003361-00 2022/07/26 2022/07/26 CONSTRUCCIONES ZUBIEDER SL Zerbitzuak 12.043,74 A
2022-FAKT-003700-00 2022/08/05 2022/08/05 GARRA SL Zerbitzuak 1.331,00 B
2022-FAKT-003854-00 2022/08/31 2022/08/31 ISS FACILITY SERVICES SA Zerbitzuak 3.533,91 C
2022-FAKT-003885-00 2022/08/30 2022/09/01 GARRA SL Zerbitzuak 740,05 B
2022-FAKT-004128-00 2022/08/02 2022/09/15 ZALAKAIN SORARRAIN IÑAKI Hirigintza 2.837,45 D
2022-FAKT-004179-00 2022/09/20 2022/09/22 AREA 7 SL Kultura 14.224,77 A, C
2022-FAKT-004287-00 2022/09/30 2022/09/30 ISS FACILITY SERVICES SA Zerbitzuak 3.624,25 A.C
2022-FAKT-004421-00 2022/09/01 2022/09/30 SALKIN MERKATARIEN ELKARTEA Enplegua 1.851,50 E
2022-FAKT-004493-00 2022/10/04 2022/10/04 AUTOCARES URPA SL Zerbitzuak 335,01 A, C
2022-FAKT-004494-00 2022/10/04 2022/10/04 AUTOCARES URPA SL Zerbitzuak 691,99 A, C

41.213,67

A Kontratu txikia, onartu gabeko gastua, ez du jarraitu prozedura 2019/620 
B Ez dago krediturik aplikazioan
C Ez dago pleguan sartuta, kontratutik kanpo. Ezinezkoa da
D Ez da udalaren eskumena (hezkuntza)
E Dirulaguntza edo ez

7. K1 Ekopasaia SLLren gastua onartzea, Ondarreta haur-eskolako patioa berritzeko egindako
obrengatik.

Ondarreta  haur-eskolako patioa  berritzeko lehen fasea  hirigintzako zinegotzi  delegatuak  2021eko
abenduaren 28ko 2326/2022 zenbakiko ebazpenaren bidez esleitu zuen, 25.740,21 eurotan.

Ikusirik,  Ondarreta  ikastetxeko  zuzendaritzak  eskatuta,  K1  EKOPAISAIA  SLL  enpresak
proposamen  ekonomiko  bat  egin  zuela  haur-eskola  horretako  patioa  modernizatzeko.  Proposamen
horrek  64.721,00  euroko  zenbatekoa  zuen  (+13.591,41  euro,  BEZaren  kontzeptuan).  Proposamen
horretan  hainbat  lan  jasotzen  ziren,  eta  horietatik  batzuk  soilik  esleitu  zituen  Andoaingo  Udalak,
Ondarreta  Ikastetxeko  zuzendaritzak  hala  eskatuta,  aurten  egin  beharreko  hasierako  fasetzat  joak,
21.272,90  euroko  zenbatekoarekin  (+4.4657,32  euro,  BEZaren  kontzeptuan),  jada  exekutatu  eta
enpresari ordaindu zaizkionak (417 faktura, 2022 seriekoa, 2022/05/17koa).

Ikusirik udal aparejadoreak 2022ko urriaren 11n egindako txostena.  Horren arabera, obra horren
bigarren faseari  ekin  zaio  Udalak  behar  bezala  esleitu  gabe,  Ondarreta  haur-eskolako zuzendaritzak
eskatuta.

Kontutan izanik, Sektore Publikoko Kontratuak arautzen dituen azaroak 8ko 9/2017 Legearen 118
eta  131.3  artikuluetan  esaten  dela,  obretako kontratuak  kontratu  txikitzat  eman daitezkeela  euren
prezioa  40.000,00  euro baino  txikiagoa  izanez  gero  eta  kasu  hauetan  espedientea  izapidetzeko,
gutxienez, gastua onartzea eta espedienteari dagokion faktura sartzea eskatzen duela legeak.

Kontutan  izanik,  2019ko  irailaren  19ko  620/2019  Alkatetza  ebazpenaren  arabera,  gastuaren
zenbatekoa 5.000,00 €-tik 15.000,00 €-ra bitartekoa bada, gutxienez hiru enpresaren eskaintzak eskatuko
dira,  eta  txosten  teknikoan  jasotako  proposamena  dagokion  Informazio  Batzordean  irizpena  jaso
beharko du.

Ikusirik  aurkeztutako  fakturaren  zenbatekoak  aipatutako  arauan  aurreikusitako  muga  nahiz
hirigintzako zinegotzi ordezkariak hasieran onartutakoa gainditzen duela.

Ikusirik  kontuhartzailetzak  2022ko  urriaren  14an  eta  hirigintzako  administrazio  orokorreko
teknikariak 2022ko urriaren 25ean egindako aurkako txostenak.

Ikusirik  hirigintza,  Obra,  Ingurumen  eta  Landagune  Batzordearen  2022ko  azaroaren  21eko
irizpena.

Verdasco jaunak, hirigintza, obra, ingurumen eta landagune zinegotzi ahaldunak, hartu du hitza,
honakoa esateko:

“Como  explicamos  en  la  Comisión  de  Urbanismo,  por  parte  de  la  Dirección  del  Colegio
Ondarreta,  se  solicitó  la  renovación del  patio  del  colegio,  del  edificio  de  Infantil,  ejecutándose  a
petición del propio colegio en una primera fase a finales del2021, y que continuó la ejecución durante
el 2022.

“En este año la dirección del colegio solicitó la ejecución del resto del parque, o sea, es lo que
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venía siendo como si fuera la segunda fase del del patio. En ese momento, nosotros les solicitamos
una  previsión  económica  que  el  colegio  disponía  de  cara  a  poner  en  marcha  el  procedimiento
administrativo que correspondiera en ese momento. 

“Indicar también que en el mes de junio, dado que carecía la partida presupuestaria de crédito
suficientes, se trajo a comisión de ese mismo mes el modificativo de crédito que fué aprobado por
unanimidad por todos partidos de la comisión, pero el colegio, y al parecer, entendió que que con esa
tramitación era suficiente como para poner en marcha la obra, y informó a la empresa que, en ese
momento todavía continuaba ejecutando la primera fase, que podría continuar ejecutando lo que era la
segunda fase de la obra. 

“Evidentemente, en este caso no se cumplió el procedimiento administrativo que correspondería
para la  adjudicación de esa obra,  pero la  obra se ha ejecutado como lo ha podido comprobar el
aparejador municipal, Y es por ello por lo que sometemos a consideración del pleno la autorización
del pago de este gasto.”

Alkate andreak proposamena eztabaidara jarri du eta lehendabizi, Alvarez jaunak, EH Bildu udal
taldeko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:

“Arratsalde  on  denoi.  Hirigintza  Batzordean  aipatu  genuen  gure  iritzia,  baino,  obrarekin  ados
gaude eta egina dago eta ordaindu behar da, baina gure ustez arreta jarri behar da bai prozeduran eta
bai koordinazioan, horrelakorik ezin duelako gehiago gertatu.Orduan, Hirigintza Batzordean eskatu
genuen eta hemen ere eskatzen diogu berriro horrelakorik gertatu ez dadin, bai prozeduretan eta bai
koordinazioan. Kasu honetan ikastetxearekin arreta jarri behar da.”

Parte-hartze gehiagorik izan ez denez, 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.- Ondarreta Haurreskola haur-parkea berritzeko obren bigarren faseari dagokion gastua onartzea,

2021eko ekitaldiko Udal Aurrekontuko kontu-sailaren kargura.

Esleipen 
prezioa

BEZ Esleipena 
Guztira

43.448,10 € 9.124,10 € 52.572,20 €

Aurrekontu partida
319 kodigoa

2.- Ebazpen K1 Ekopasaia SLL enpresari jakinaraztea.
3.- Ebazpenaren berri ematea Kontuhartzailetza lansailari.

8. UNICEF Espainiako Batzordea Fundazioarekin sinatu beharreko hitzarmena, tokiko haurren
politikak bultzatzeko konpromisoari buruzkoa.

Kontuan hartuz Andoaingo Haurrak Ondo Tratatzeko Tokiko Plana.
Kontuan  hartuz  UNICEFek  Andoaingo  udalerria  haurren  hiri  lagun  gisa  aitortzeko  egindako

proposamena,  UNICEFekin  haurren  inguruko  tokiko  politikak  bultzatzeko  konpromisoa  hartzea  izango
litzateke aitorpen hori lortzeko lehen urratsa.

Ikusirik Gizarte Zerbitzuen arduradunak 2022ko azaroaren 16an egindako txostena.
Ikusirik, Gizarte Zerbitzuetako Batzorde Irizpenemaileak 2022ko azaroaren 21eko bileran emandako

aldeko irizpena.
Alkate andreak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Bai. Gogoratuko duzuenez, aurten Andoaingo haurrak ondo topatzeko Tokiko Plana onartu genuen,

eta  beranduxeago,  Unicefek  Andoaingo  Udaberria  haurren  hiri  lagun  gisa  aitortzeko  egindako
proposamena.  Unicefen  printzipioekin,  haurren  inguruko  tokiko  politikak  bultzatzeko  konpromisoa
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hartzea izango litzateke Aitorpen hori lortzeko lehen urratsa. 
“Decíamos que, como todos ustedes recordarán, en este año aprobamos el Plan Local por el buen

trato a la Infancia del municipio de Andoain, y a continuación de ello, desde Unicef se nos trasladó la
propuesta para que fuéramos reconocidos, el Ayuntamiento de Andoain, el municipio de Andoain, como
ciudad amiga de la infancia y para poder emprender los pasos oportunos para ello, la primera cuestión
que tenemos que hacer es firmar el compromiso con Unicef para el impulso de las políticas de infancia a
nivel local, que sería, como hemos comentado, el primer paso. 

“Orduan, horrexegatik, ba hain justu ekartzen dugu, konpromiso du sinatzeko proposamena. Baita
ere alkateari konpromisoari sinatzeko ahalmena ematea, onartzea haur eta nerabeen eskubideen egoerari
buruzko  diagnostikoa  egitea  Andoainen,  hori  izango  zitekeelako  baita  ere  lehenengo  urratsa,  eta
batzordean   aipatu  zen  eta  Unicefeko  arduraduna  etorri  zen  guri  esplikatzera  eta,  esan  bezala,  ba
diagnostiko hori martxan jartzeko. 

“Baita ere, ekarri dugu Andoaingo haurren eta nerabeen eskubideen egoerari buruzko diagnostikoaren
gastua onartzera, hiru mila bostehun hirurogeita bederatzi eurokoa, koma berrogeita hamar eurokoa. 

“Decíamos que traemos, por tanto, el compromiso para firmar, y también habría que facultar a la
alcaldesa  para  la  firma  de  dicho  compromiso.  Por  otro  lado,  una  de  las  cuestiones  que  indica  ese
compromiso  es  la  realización  de  un  diagnóstico  de  la  situación  de  los  derechos  de  la  infancia  y
adolescentes en Andoain, para lo cual aprobaremos el gasto de realizar dicho diagnóstico por un importe
de tres mil quinientos sesenta y nueve con cincuenta euros.”

Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, 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.- UNICEFekin konpromisoa onartzea, haurren politikak toki-mailan bultzatzeko.
2.- Alkateari konpromiso hori sinatzeko ahalmena ematea.
3.- Onartzea, haur eta nerabeen eskubideen egoerari buruzko diagnostikoa egitea Andoainen.
4.- Onartzea,  Andoaingo haurren eta nerabeen eskubideen egoerari  buruzko diagnostikoaren gastua,

guztira 3.569,50 € (2.950 € gehi BEZari dagozkion 619,50 €), 1 0400.226.230.00.96 (230) partidaren kargura.
5.- Akordio hau Andoaingo haurren eta nerabeen eskubideen egoeraren diagnostikoa egiteaz arduratzen

den Dirdira, Consultoría, formación, organizaciones, S.L.  enpresari jakinaraztea.
6.- Akordio honen berri ematea Kontuhartzailetza lansailari.

9. Beterri Buruntza Mankomunitateak udalari egindako kudeaketa-gomendioa onartzea.

Ikusirik  Beterri-Buruntzako  Mankomunitateak  Andoaingo  Udalari  egindako  kudeaketa-
gomendioaren proposamena, Mankomunitate horretan indarrean dauden toki-garapeneko programak
gauzatzeko. 

Ikusirik enplegu eta gazteria  teknikariak 2022ko azaroaren 21ean egindako txostena.
Ikusirik  behin-behineko  idazkariak  eta  kontuhartzaileak,  2022ko  azaroaren  23an  egindako  bi

txostenak.
Ikusirik, Sustapen Ekonomiko, Enplegu eta Gazteria Batzorde Irizpenemaileak 2022ko azaroaren

23ko bileran emandako irizpena.
Alkate andreak, gaia eztabaidara jarri da eta lehenbizi, Izagirre andreak, EAJ/PNV udal taldeko

eleduna eta Beterri Buruntza Mankomunitateko lehendakariak, hartu hu hitza, honakoa esateko:
“Arratsalde on. Dakizuen bezala, Beterri Buruntza. Mankomunitatea aurten, urtarrilean eratua izan

zen eta kudeaketa gomendio hau dator, mankomunitatean erabakiz, erabaki zelako proiektu batzuekin
aurrera egitea,  baina giza baliabiderik ez dugunez, ba osatzen dugun sei udalerriekin sinatuko den
kudeaketa agindua izango da. Andoaingo kasuan, kudeaketa agindu hau izango litzateke laurogeita hiru
mila ehun eta hamabi euro, gehi parte hartuko duten teknikarien ordua, gastuak eta bestelakoak. 

“Eta,  esan bezala,  ba  sei  udalerrietan sinatuko da  kudeaketa agindu hau,  ba  mankomunitateak
erabaki zituen proiektuak, hau da, enplegu soziala, tokiko enplegua, ekintzak eta gehienbat enplegua
sustatzeko programa guzti horiek aurrera eman ahal izateko.”
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Jarraian, Zulueta jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Bai, arratsalde on. Hau ere batzordetik pasatu zen atzo, azken momentuan eta epeak oso justu,

hain zuzen ere gaia horrela kudeatu dalako. Ondo dago egin duen ibilbidea eta nik uste dut nahiko
modu politean kontatu dela eta, baina nik uste dut kontrapuntua jarri behar dugula.

“Esan bezala,  mankomunitate  urtarrilean osatu  genuen,  izan  zen urte  askotako prozesu baten
ondorioz,  azkenean lortu  genuen mankomunitatea  osatzea,  eta  mankomunitatea  osatzearekin uste
genuen hainbat  arazo edo konponduko genituela,  eta  besteak beste,  zen udalen arteko lankidetza
hitzarmenak eta abar, nolabait ere gaindituko genuen fase bat izango zela.

“Urtarrilean  osatu  genuen  mankomunitatea.  Gure  ustez,  hamaika  hilabete  hauetan  egon  den
kudeaketa nahiko desegokia izan da eta ez dira lortu hasiera batean finkatutako helburuak, hain zuzen
ere, horrelako programak eta egitasmoak martxan jarri ahal izateko baliabideak eskuratzea edo sortzea.
Hamaika hilabete hauetan egon den emaitza, gure ustez, oso kaxkarra da, maila handi batean, hemen,
Andoainen,  udal gobernuak osatzen duen paktu horrek izan duen jarreragatik da. Hau da, Beterri
Buruntzako Mankomunitateko zuzendaritza postuak eta erabaki ahalmeneko postuak, nolabait ere, bi
alderdien artean banatzeko obsesio horrekin, azkenean gelditu da hor organo opako batean, eta gauza
asko ezin dira jakin nola erabakitzen diren eta nola egiten diran, ez, eta justu iristen gara azkenean
programak martxan jartzeko momentuan,  eta  ezin dira  martxan jarri ez dagoelako baliabiderik,  ez
delako ezer egiten. 

“Azken momentuan, korrika eta presaka, kudeaketa gomendio bat sinatu behar da herri guztien
artean kontratazio hauek ez galtzeko, eta, berriz ere, Andoaingo Udalak asumitu beharko du parterik
zamatsuena gai hauetan, lan guztia bertako teknikarien partetik egin behar izateko. 

“Guk aldeko botoa emango dugu. Baiezko oso kritikoa da. Baiezko disziplinario bat esango dugu,
eskualdean horren erabaki dugulako, badugulako konpromiso bat Beterri Buruntzaren filosofiarekin
eta helburuarekin eta  badugulako konpromisoa programa horien bidez kontratatuko diren hogeita
piko langileekin aurrera eramateko. Baina, kudeaketa alorrari begira, kudeaketa oso eskasa emanda
Beterri Buruntzako zuzendaritzan ere, uste dut horrek ere erantzukizuna dituela, eta hori esan behar
da, zeren hemen badirudi ez Mankomunitatea sortu genuen eta oso ondo eta oso polita, eta horien
kudeaketa gomendio baten bidez hogeitapiku kontratazio.

“Atzoko batzordean esan genuen, eta honen guztiaren txostena, kontuhartzailearen txosten non
dago  eta  ez  dago,  eta  oraindik  ez  dugu  jaso  kontuhartzailearen  txostena,  hori  esan  digute  azken
momentuan,  bai egina dago, pentsa nola gabiltzan.

“Epeen aldetik ere ez dakit hau sartuko litzatekeen sartu den moduan eta abarrez. Orduan, baiezko
oso kritikoa ematen diegu. Eta espero dezagun etorkizunean dauden arazoei konponbide politikoa
jarriko zaiela eta kudeaketan ere aurrerapauso bat emango dela Beterri Buruntza Mankomunitatean, ez
soilik sinaduran eta ez soilik mankomunitatea osatu dugu titular horretan, baizik eta mamiz ere betea
izan dadin.”

Jarraian, Izagirre andreak hartu du hitza eta honakoa erantzun zu:
“Bueno, ez naiz sartuko baloratzea hamaika hilabete hauetan zuen alderdiaren jarrera. Uste dut gai

honetaz  aparte  geratzen  dela,  baina  diozunean  kudeaketa  kaskarra,  ez  dago  giza  baliabiderik
programak eramateko, uste dut eta pentsatzen dut batzordeetan komentatu izan dela, eta bestela zure
taldekideek informazioa emateko aukera bazuten. 

“Dakizuen  bezala,  mankomunitateko  pertsona  edo  figura  garrantzitsuena  gabe  geratu  ginen
ekainean.  Eta  horrek  zer  esan nahi  du?  Prozesu luze  bat  egin behar  izan dugula  Idazkari-Kontu
hartzaile figura berreskuratu dugun arte. Urriak 31ean inkorporatu zen pertsona hori eta urriak 31tik
hona honekin lanketan aritu da. 

“Bitarte horretan. Pentsatzen dut, zuek dakizuen bezala, Idazkari-Kontu hartzaile figura gabe ezin
da ezertxo ere egin, ezin da ezer egin eta ezin da aurrera egin. Orduan, kudeaketa kaxkarra, arazoak
konponduta behar zuten, ez dira helburuak bete. Nik ere nahiko nuke helburuak bete izana, baina
egoera izan da izan dena. Eta horren aurrean, ba eman diogu erantzun azkarrena, prozesuak eta legea
betez.”
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Jarraian, berriro ere, Zulueta jaunak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Gauza bat, zuk beti adierazten duzun zintzotasuna eskertzen dizut. Niri, Mankomunitate horretan

ordezkatzen nauena zu zara, ni Andoaingo zinegotzia naiz eta Beterri Buruntza da udalez, udal herriez
osatutako mankomunitatea eta, badakizu alderdien logika horretatik ateratzea oso zaila egiten zaizula
funtzionamendua.  Eta  hori  da  arazoetako  bat.  Eraman  dezutela  gai  honetan  ere,  blokeetako
funtzionamendu hori, herrien, herrien ikuspegi bat eraman beharrean, eta errespetatu izan balitz herri
bakoitzaren errealitate politikoa, elektorala, horren osaketan, gauzak ezberdinak izango lirateke, eta
baita ere, ziurrenik kudeaketan ere. 

“Ni  ez  nago,  neri,  ez  naute  EH  Bilduko  beste  herrietako  kideak  ordezkatu  behar.  Beraiek
ordezkatzen dute Hernani, Usurbil, Urnieta, Lasarte, Astigarraga, eta hori da, dagoen, akatsetako bat
funtzionamenduan,  blokeko  funtzionamendua  hori  horretaraino  eraman  dezutela  eta  orain  gaude
dialektika honetan eta horregatik nik esaten dut, obsesio horrek, akatsa horrek, eraman du ondoren
egin diren akats askotarako.

“Egia da arazo asko egon direla. Noski. Arazoak daude, eta hemengo udaletxean arazoak daude eta
beste  instituzio  guztietan  arazoak  daude,  baina  zuek,  edo  zuk,  zure  burua  aurkezten  duzu
mankomunitateari zuzentzera, hain zuzen ere arazoa konpontzeko, ez guri hemen arazoen zerrenda
bat aurkezteko pentsatzen dut. Maider Lainez andrea inbestidurara aurkezten denean aurkezten da
arazoa  konpontzera,  ez,  ondoren  esateko  herritarrei  eske  arazo  asko  izan  ditugu.  Klaro,  eske
horretarako jarri zinen zu hor ez, ba berdina esaten dizugu. Arazoak eduki du, noski, horretarako jarri
zinen hor arazoak konpontzea datorren orain. Zein da, mahakideei ekarritako deskargu hau zenbat
arazo izan ditugun. Figurarik inportanteena joan da beste…... 

“Bueno, orduan, kudeaketa politikoan akats bat egon da, eta akats horrek erantzuleak ditu. Eta
berriro diogu, baiezkoa emango diogu, orain kontratazio horiek salbatu egin behar direlako. Baina
ondo legoke onartzea azken hamaika hilabeteko ibilbide honetan gauzak ez direla behar bezala egin,
ez direla garaiz egin eta, kudeaketa gomendioa azken astean korrika eta presaka onartzen ari garela
herri guztietan.

“Hori  ez  da  kudeaketa on baten seinale,  baizik eta  kontrakoa.  Eta azkenean bilatu den azken
soluzio teknikoa izan da kudeaketa gomendio hau egin behar izatea. Eta uste dut zintzoak izan behar
garela  ere maila  hori  onartzeko eta  behintzat  aurrera begira  beste gogo batekin eta  beste anbizio
batekin, funtzionatu ahal izateko.”

Jarraian, Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak, hartu du hitza, honakoa
esateko:

“En la comisión, ya di mi parecer y la abstención vino basada precisamente en que no teníamos el
informe de la interventora. El informe de la interventora todavía no lo tenemos. O sea, si ésta, no
sabemos si es favorable, si es desfavorable, entonces sí, ya está hecho. Por lo menos me gustaría saber
si es favorable o desfavorable.”

Lizaso andreak, udal kontuhartzaileak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Aipatu da nire txostena  falta  dela.  Esan behar  dut,  dokumentazio atzo eguerdian,  azkenengo

momentuan jaso nuela; espedientearen dokumentazioa berandu iritsi zelako. Beraz, atzo bertan, egin
nuen txostena. Laburbilduz , txostenak bi zati ditu, alde batetik, Idazkariaren txostenari erreferentzia
egiten  dio,  esanez,  baldintzak  betetzen  direla  “encomienda  de  gestión” aurrera  eramateko.  Eta
bestetik,  aurrekontuari  dagokiona.  Proposamenean  jartzen  du  gastu  batzuk  egongo  direla,
Mankomunitateak  aurreratuko  duen  sarrerarekin  ordainduko  direnak.  Puntu  honetan,  txostenean
informatzen dut, une honetan ez dagoela aplikaziorik gastua aurrera eramateko; beraz honen ondorioa
da, txostena baldintzatua izatea; hau da, kreditua izan arte. Kreditu aldatzeko espedientea egin beharko
da. Hau da gutxi gora behera, txostenenean jartzen duena, atzo gaia jaso nuenean, egin nuen txostena.
Hau espedientean dago”

Berriro ere, Santana andreak hartu du hitza, honakoa esateko:
“Es que yo no sé hasta qué punto se puede votar con un informe de la interventora condicionado

de que no vaís…..  a ver  si…..  ponga la cara que quieras,  Pero te quiero decir  que nosotros nos
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tenemos que basar en informes. Está claro que el Ayuntamiento no tiene herramientas para llevar a
cabo esta labor y que tiene que hacer una encomienda, pero, a ver, a lo mejor tampoco han sido los
plazos.  Tampoco  hemos  podido  mirar  todo  detenidamente.  Usted  ya  sabe  el  pedazo  de
documentación que era. Encima los informes han venido como han venido. Entonces, a ver, yo no sé
si esto requiere unanimidad. O sea, yo lo que no quiero es paralizar la contratación, pero, desde luego,
lo que no tengo es, desde mi grupo no tenemos ninguna seguridad de votar que sí a esto. Osea, con
un informe de la interventora que no es favorable y que está condicionado.”

Izagirre andreak, hartu du hitza, honakoa erantzuteko:
“Nik uste dut batzordean gaia azaldu genuela eta azaldu genuen kontuhartzailearen txostena falta

zela.  Hilariok  oso  garbi  azaldu  zuen  kudeaketa  gomendioa  zertan  datzan  eta,  kontuhartzailearen
txostena  baldintzatuta  dago aurrekontuetan ez  dagoelako horretarako partida  bat,  partida  ingreso,
partida bat gastu ezartzea. Ez da gastua orekatua izango da. Aurrekontua orekatu da, jarraituko du, zer
sartzen den, dirua atera egingo da. Orduan, nik ulertzen dut kontuhartzaileak hori jarri behar izanak,
kontuhartzailea den ikuspegitik, ze berak esan behar du partida sortu behar dela. Hori ulertzen dut.
Baina kudeaketa aginduaren azalpen guztiak entzun bazenitu, uste dut nahiko orekatua, nahiko argi
geratu zela.”

Santana andreak, galdetzen du:
“¿Se requiere unanimidad?”.
Behin-behineko idazkari andreak, erantzuten du:
“Se requiere mayoría absoluta. En mi informe ya está recogido.”
Parte-hartze gehiagorik izan ez denez, Alkate andreak proposamena bozketara jarri du eta Osoko

Udalbatzarrak, gehiengoz,  Alkate andrearen eta PSE-EE, EAJ/PNV eta EH Bildu udal taldeetako
zinegotzien  aldeko  botoekin  eta   Elkarrekin  Podemos  udal  taldeko  zinegotzien  abstentzioarekin,
honakoa erabaki du:

1.- Onartzea, Andoaingo Udala eta Beterri-Buruntzako Mankomunitatearen artean proposatutako 
lankidetza hitzarmenaren sinadura, zeinak honako ezaugarriak izango dituen:

Xedea: Beterri-Buruntzako
Mankomunitatearen Kudeaketa-Gomendioa
Andoaingo udalari, indarrean dauden tokigarapeneko
programak gauzatzeko
Indarraldia: 18 Hilabete.
Noiztik: 2022/07/01
Noiz arte: 2023/12/31

2.- Alkateari ahalmena ematea aipatu hitzarmena Andoaingo udalaren izenean eta ordezkaritzan 
sina dezan.

3.- Hartutako erabakia Beterri-Buruntzako  Mankomunitateari jakinaraztea, horretarako dagokion 
ziurtagiria eginez eta, halaber, hitzarmenaren bi ale bidaltzea, sinatuta.

4.- Akordio hori Ogasun Batzordeari helaraztea, 1. Kapituluan, 2 ofizial eta 3 peoi kontratatzeko 
dagozkion gastu-partidak sortu ahal izateko, Enplegu eta Gazteriako udal teknikariak jasotzen duen 
bezala.

5.- Erabaki honen berri ematea Pertsonaleko, Antolakuntzako eta Barne Eraentzako eta 
Kontuhartzailetza sailei, jasota gera dadin.

10. Elkarrekin Podemos-IUk 2022/10/25 datan aurkeztutako mozioa eta PSE-EE (PSOE) eta
EAJ/PNV udal taldeek 2022/11/17an aurkeztutako mozio alternatiboa.

Santana andreak, Elkarrekin Podemos udal taldeko eledunak,  hartu du hitza, aurkeztutako mozioa
irakurtzeko, honakoa dioena:
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“Onkologikoa, Instituto Oncológico de Kutxa Fundazioa, es un hospital monográfico de prevención,
diagnóstico, investigación y tratamiento del cáncer, y ha sido una de las señas de identidad de Guipúzcoa.
Su excelencia en métodos, tratamientos y servicio en el tratamiento del cáncer han sido reconocido tantos
por profesionales como por pacientes y personas usuarias. 

“Desde el año dos mil diecinueve a partir del convenio de vinculación suscrito entre el Departamento
de Salud y la Fundación Onkologikoa, se inicia la integración de Onkologikoa Fundazioa en el servicio
sanitario de Euskadi para la provisión de servicios sanitarios. En principio, esta vinculación esperaba a ser
la suma de las sinergias punteras que ya estaban desarrollando en Onkologikoa y las sinergias de los
mejores  especialistas  de  Osakidetza.  Sin  embargo,  el  resultado  esperado  de  consolidación  de  un
monográfico de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer referencial a nivel de Euskadi no se ha
cumplido. 

“Tanto desde el Comité de Empresa como desde la Asociación de Pacientes y las personas usuarias.
Se han detectado importantes disfunciones organizativas, así como gran pérdida de calidad asistencial. 

“Los representantes del Comité de empresa en comparecencia en comisión en las Juntas Generales de
Guipúzcoa el siete de abril de dos mil veintidós, trasladaron la grave situación que sufren en Onkologikoa,
donde existen dos categorías de personas trabajadoras de Osakidetza y las propias de Onkologikoa, sin
que exista una integración orgánica entre ellas. Como consecuencia de esta situación, muchas personas
trabajadoras teknologikoa tuvieron que dejar su puesto de trabajo habitual, y servicios como anatomía,
patológica,  cirugía  o  laboratorio  se  fueron  eliminando.  También  trasladaron  Onkologikoa  posee
equipamientos  punteros,  con maquinaria  única  para  los  tratamientos  de  quimioterapia,  que  se  están
infrautilizado. Aun cuando proporcionan una precisión y una seguridad máxima, y que sea descompuesto,
que sean descompuesto, equipos de trabajo que venían funcionando perfectamente, y mucho personal
médico, especialista se ha ido de Onkologikoa. Además, comunicaron que, en el mismo edificio, para
pacientes con la misma enfermedad se realizan diferentes itinerarios de tratamiento, con ritmos y tiempos
de espera diferentes según se trate de uno u otro. En resumen, ha empeorado la información que se da de
la enfermedad. Han aumentado los retrasos en realizar las mamografías y en recibir los resultados, lo que
provoca gran incertidumbre en las pacientes. Actualmente se produce en largos tiempos de espera en la
puerta de la consulta, y han empeorado los espacios de instancia, con fotografías y música no adecuadas.
Tampoco hay  un acompañamiento  científico,  ni  personal  ni  emocional.  Se  ha  eliminado un espacio
fundamental como Beilatokia, para estos momentos tan importantes en la vida de todas las personas
cuando fallece un familiar o una persona cercana. 

“Estas  dinámicas  han  provocado  gran  inseguridad  y  ansiedad  en  la  plantilla,  porque  ven  que  la
asistencia hospitalaria ha perdido calidad. Toda esta situación está provocando gran incertidumbre, que
está obligando a los pacientes a acudir a la sanidad privada. 

“Durante el mes de septiembre, el Comité de Empresa y la Asociación de Pacientes y Usuarios ha
realizado una ronda informativa con los partidos políticos y sindicatos informando de la situación actual
en este hospital. En estas reuniones trasladaron también el caos demostrado en este desmantelamiento
organizar  organizado  de  Onkologikoa,  que  evidencia  una  clara  falta  de  eficacia  en  la  gestión  de  la
vinculación en Osakidetza. Ha empeorado la calidad asistencial y se ha deteriorado el servicio que reciben
los pacientes y personas usuarias. Una consecuencia de esta gestión en sanidad es que haya aumentado en
un 17% de las personas del territorio que han utilizado la sanidad privada. 

“En la actualidad el futuro de Onkologikoa es una incógnita. El convenio de vinculación suscrito tiene
una duración de tres años más uno de prórroga durante dos mil veintidós. Estamos ya en el periodo de
prórroga, por lo que es el momento de analizar y evaluar y evaluar el proceso llevado a cabo hasta ahora y
redactar  un  nuevo  convenio  de  vinculación  que  mejore  tanto  la  funcionalidad  del  centro  como  la
asistencia a las personas pacientes. Según el Decreto ciento veintisiete dos mil dieciocho Marco legal por
el que se realiza la vinculación de Osakidetza. Onkologikoa, la provisión de las prestaciones aseguradas
con carácter público se realiza conforme al principio de participación ciudadana, entre otros.
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“Por lo tanto, sabiendo lo que ha sucedido durante estos años con el proceso de vinculación, para la
redacción  de  este  nuevo convenio,  y  en  base  a  los  criterios  de  la  gobernanza  colaborativa,  se  hace
necesaria la participación tanto de agentes vinculados a los y las trabajadoras de Onkologikoa, así como
representantes de pacientes y personas usuarias.

“Por lo anterior, proponemos los siguientes acuerdos:

 “El Ayuntamiento de Andoain insta al Gobierno Vasco a la creación de una mesa de negociación
con  la  participación  de  representantes  de  las  personas  trabajadoras  y  de  las  personas  usuarias  de
Onkologikoa,  que  realice  un análisis  compartido  del  proceso  de  vinculación  llevado a  cabo hasta  el
momento  y  que  le  ve  las  propuestas  que  considere  necesarias  para  redactar  un  nuevo convenio  de
vinculación para  los  próximos  tres  años,  con las  mejores  soluciones  posibles  a  todas  las deficiencias
detectadas.”

Jarrian, Verdasco jaunak, PSE-EE udal taldeko eledunak, hartu du hitza, EAJ/PNV udal taldearekin
batera aurkeztutako mozio alternatiboa irakurtzeko, honakoa diona:

“Pasó a leer la moción alternativa consensuada por el grupo gmunicipal Socialista y el grupo municipal
del Partido Nacionalista Vasco sobre la situación del Oncológico y su integración en Osakidetza. 

“El Ayuntamiento de Andoain insta al Gobierno Vasco a:

 “Definir el Centro Onkologikoa como un centro de referencia en Euskadi de carácter oncológico
monográfico,  destinado  en  las  terapias  avanzadas,  creando  para  ello  una  organización  sanitaria
diferenciada por parte del Departamento de Salud, y ajustar los servicios para que todas las personas
usuarias  reciban  la  atención  sanitaria  de  calidad  que  precisen  en  las  condiciones  adecuadas  a  sus
necesidades. 

 “Continuar con el proceso de integración de Onkologikoa hasta la culminación de la de la plena
integración de la atención sanitaria, de manera que se coordine y complemente con el Hospital Donostia
y con el resto de la red sanitaria de Euskadi, con el objetivo de aprovechar las mejores potencialidades,
cada recurso, para dar un servicio de mayor calidad. Escuchando los puntos de vista de los diferentes
agentes de Onkologikoa.

 “Que  Osakidetza  renueve  próximamente  el  convenio  de  vinculación  con  Onkologikoa,
respondiendo  a  las  funciones  de  dirección,  planificación  y  programación  que  debe  ejercer  el
Departamento  de  Salud  y  abordar  cuestiones  tales  como la  titularidad  del  centro,  la  financiación  y
facturación de los servicios, el control económico financiero, las inversiones, los órganos de dirección, la
situación del personal y,  por supuesto, el acceso a los servicios de Osakidetza y la prestación de los
mismos.

 “Que  en  función  de  la  naturaleza  y  su  de  su  competencia  y  contenido  del  convenio  de
vinculación, el contenido del nuevo convenio entre Osakidetza y Onkologikoa sea la mejor atención a la
ciudadanía y el cuidado de la  salud, Aprovechando las sinergias positivas,  es que el conjunto de sus
profesionales de Osakidetza, Onkologikoa, aportan a este fin.

 Continuar los trabajos de negociación, para que lo antes posible se lleva a cabo la cesión del uso
del edificio Onkologikoa por parte de Kutxa Fundazioa, en favor de Osakidetza.

    “Comenta, a continuación, que la moción alternativa que han presentado ha sido tratada en Juntas
Generales  y  fue  aprobada  por  los  votos  del  Partido  Socialista  y  el  PNV.  Y  también,  trasladarle,
agradecerle a Teresa la voluntad de tratar de llegar a una moción, una transacción, que en esta ocasión no
ha sido posible.”

Gaia eztabaidara jarri da eta parte-hartzerik izan ez denez, Alkate andreak Elkarrekin Podemos udal
taldeak aurkeztutako mozioa bozketara jarri du eta Osoko Udalbatzak, gehiengoz, Alkate andrearen eta
PSE-EE eta  EAJ/PNV udal  taldeetako zinegotzien  kontrako botoekin  eta  EH Bildu eta  Elkarrekin
Podemos udal taldeetako zinegotzien aldeko botoekin, ez da onartu.
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Andoaingo Udala
Akta: Akta: Osoko UdalbatzaOsoko Udalbatza

OHIKO BILKURA: 2022/11/24
Acta: Acta: Pleno MunicipalPleno Municipal
SESIÓN ORDINARIA: 24/11/2022

Jarrian,  PSE-EE (PSOE) eta  EAJ/PNV udal  taldeek  aurkeztutako mozioa  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  abstentzioarekin,
mozioa alternatiboa onartu du.

6. Ebazpenen berri ematea, zehazki, 1920/2022 zenbakidunetik 2103/2022 zenbakidunera.

Alkateak  zinegotzi  guztiei  jakinarazi  die  Alkatetzaren  ebazpenak,  nahiz  eta  edukiaren  berri  izan
Udalbatzarra aurretik,  beraien esku daudela,  hain zuzen ere,  1920/2022 zenbakidunetik 2103/2022
zenbakidunera.

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

7. Galderak, eskaerak eta proposamenak.

Alvarez jaunak, EH Bildu udal taldeko eledunak, hartu du hitza, honakoa esateko:
“Barkatu,  ez  neukan pentsatuta,  eta  barkatuko didazu da  bat-batean  esatea,  baina  Euskaraldian

gaude,  herritarren ordezkariak gara,  eta  animatu nahi  nizueke,  hurrengoan,  ez dut esaten udalbatza
guztia euskaraz egitea, baina behintzat mozioak euskaraz irakurtzeko gai garela uste dut eta keinu hori
egiteko eta txapa jartzea ondo dago baina, baita ere ….”

Berriro ere, Alkate andreak hartu du hitza, honakoa esateko:

“Eskerrik asko denoi hemen izateagatik eta datorren udalbatzarra bitarte. 

“Decíamos que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y les esperamos en el siguiente
pleno. Agur. Eskerrik asko.”

Eta beste aztergairik ezean, lehendakariak amaitutzat eman du ohiko batzarraldia, 19:45 minutu zirenean.
Behin-behineko idazkariak batzarraldiari  dagokion agiri  hau idatzi  eta  alkateak irakurri  eta  ontzat  eman
ondoren, biek izenpetu dute, bat etorriz Toki Erakundeen Antolamendu, Jardunbide eta Araubideari buruz
indarrean dagoen Erregelamenduaren 110.2 artikuluan agindutakoarekin. Eta horren guztiaren fede, nik,
behin-behineko idazkaria naizen honek, ematen dut.

O.E. 

Alkatea Behin-behineko idazkaria 

15

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: ESKUce210ff8-bf86-4035-9f95-0e9f6a73eab9
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan:

https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede

electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910

https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910&CSV=ESKUce210ff8-bf86-4035-9f95-0e9f6a73eab9
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910&CSV=ESKUce210ff8-bf86-4035-9f95-0e9f6a73eab9
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=00910&CSV=ESKUce210ff8-bf86-4035-9f95-0e9f6a73eab9

		2022-12-23T11:34:55+0100


		2022-12-23T11:36:57+0100


		2022-12-23T10:37:08+0000


	



