H17/0005/BATZARRA/2017
2017KO
UZTAILAREN
26AN
EGINDAKO
OSOKO
OHIKO
BATZARRAREN AGIRIA.================================
ALKATEA

ACTA DE LA SESION
ORDINARIA
DEL PLENO DEL DIA 26 DE JULIO DE
2017.================================
ALCALDE

Don NIKANOR LERTXUNDI IBARGUREN Jauna
ZINEGOTZIAK

CONCEJALES

Dña BEGOÑA GARATE EIZAGIRRE Andrea
Dña AMETS ETXABE IRIBAR Andrea
Don IBON GEREKA BALENTZIAGA Jauna
Don FLORENCIO IRIBAR AZPEITIA Jauna
Don IKER AZKUE ETXEBERRIA Jauna
Dña ITZIAR ETXARTE OTEGI Andrea
Don AITOR URRESTI MARTINEZ Jauna
Don ANDONI ARISTI IBARRA Jauna
Dña BARBARA AZKUE ULAZIA Andrea
IDAZKARIA

SECRETARIO

Don IÑAKI SAINZ PAREDES Jauna
Getarian, Udaletxeko bilera aretoan,
aurrez
egindako
deira,
2017ko
uztailaren 26an, arratsaldeko zazpietan,
Udalaren Batzar osoa biltzen da ohiko
saioan,
goian
aipatzen
diren
zinegotziak,
Nikanor
Lertxundi
Ibarguren
Alkatearen
lehendakaritzapean.
Ez da batzarreratu Arantzazu
Agirrezabalaga Ituarte zinegotzia

No comparece la concejal Arantzazu
Agirrezabalaga Ituarte.

Bertan aurkitzen da Udalaren idazkaria
den Iñaki Sainz Paredes jauna eta
zinpean ekitaldiaren berri jasotzen du.
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En el salón de actos de la Casa
Consistorial de Getaria, a las diecinueve
horas del día de 26 de julio de 2017, se
reúne el Pleno del Ayuntamiento en
sesión ordinaria, previa convocatoria
cursada al efecto, con la asistencia de los
Concejales que se expresan, bajo la
presidencia del Alcalde Don Nikanor
Lertxundi Ibarguren.

Asiste y da fe del acto el Secretario de la
Corporación Don Iñaki Sainz Paredes.

Tel.: 943 896024 Faxa: 943 140190

E-maila:
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GAI ZERRENDA

ORDEN DEL DIA

KONTROLEKO ZATIA:
Akten onarpena, ebazpenen berri eman
eta erregu eta galderak.

PARTE DE CONTROL:
Aprobación de actas, dar cuenta de las
resoluciones y ruegos y preguntas.

ALDERDI ERABAKITZAILEA:

PARTE RESOLUTIVA:

1.- Getariako Bake Epaile titularra eta
ordezkoa proposatu Euskadiko Justizia
Auzitegi Nagusiari.-

1.- Proponer Juez de Paz titular y sustituto
al Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco.-

2.- Lantalde organikoaren eta lanpostu
zerrendaren
moldaketaren
behin
behineko onarpena egitea

2.- Aprobar inicialmente la modificación
de la plantilla orgánica y la relación de
puestos de trabajo

3.- Irizpena: 2016. ekitaldi ekonomikoko
Kontu Orokorraren onarpena

3.- Dictamen: aprobación de la Cuenta
General del ejercicio económico de 2016.

4.- Getariako AZBPB 16.01 Eraikitze
Unitatearen (Aldamar Dorrea) aldaketa
puntuala behin behineko izaeraz
onartu.-

4.- Aprobación provisional de la
modificación del PERCH de Getaria
relativa a la Unidad Edificatoria 16.1.
(Torre Aldamar)

5.- Zumaiako Udalarekin hitzarmena
Santiagoko hondartzan erabiltzaileei
zuzendutako
zerbitzuen
eskaintza
antolatzeko.

5.- Convenio con el Ayuntamiento de
Zumaia para la organización de la
prestación de servicios a los usuarios de
la playa de Santiago

GOBERNU ORGANUEN KONTROLA

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

- AKTA AGIRIEN ONARPENA.-

- APROBACION DE ACTAS.-

Osoko bilkurako deialdiarekin batera honako
akta agiriak banatu zaizkie zinegotziei, aztertu
eta kasua balitz oharrak aurkez ditzaten.

Juntamente con la convocatoria para el Pleno
se ha distribuido a los concejales, copia del
acta correspondiente a las siguientes
sesiones, para su examen y formulación de
reparos en su caso.

-

2/2017 Udalbatzarra, 2017ko martxoaren
30ekoa ohikoa

-

Pleno ordinario 2/2017 de 30 de marzo
de 2017

-

3/2017 Udalbatzarra, 2017ko maiatzaren

-

Pleno extraordinario 3/2017, de 4 de
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4koa ez ohikoa

mayo de 2017

Oharrik aurkeztu ez direnez, idatzita dauden
eraberean ahobatez onartzen dira.-

No habiéndose formulado observaciones,
quedan aprobadas por unanimidad en la
misma forma en que han sido redactadas.-

ALKATETZAREN EBAZPENEN BERRI
EMATEA.-

DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES
DE ALCALDIA.-

Indarrean dagoen Udal Korporazioen
Antolakuntza,
Funtzionamendu
eta
Erregimen
Juridikoari
buruzko
Erregelamenduko
(2568/1986ko
E.D.
azaroaren 28koa) 42 artikuluan adierazten
duen ondorengotarako, Batzarrari, ohiko
azken bileraz gero, Alkatetzak eman dituen
ebazpenak aditzera ematen zaizkio.-

A los efectos previstos en el artículo 42 del
vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales (RD 2568/1986, de
28 de noviembre) se da cuenta al Pleno
de la Corporación de los Decretos de
Alcaldía emitidos desde la fecha de la
última sesión ordinaria.-

ALKATEAREN ERABAKIAK:
(OTSAILA-MARTXOA-APIRILA-MAIATZA)

Kodea
B17/00068
B17/00069
B17/00070
B17/00071

Espedientea
2017GGLL0006
2017HBLT0015
2017HBLT0018
2017HBLT0019

B17/00072

2017ICIO0001

B17/00073
B17/00074
B17/00075
B17/00076
B17/00077

2017GGLL0004
2017GGLL0001
2017GGLL0007
2017HBLT0020
2017HBLT0021

B17/00078
B17/00079

2017KIBA0007
2017HBLH0002

B17/00080
B17/00081
B17/00082
B17/00083
B17/00084

2017IAKU0002
2017KKRI0001
2016HBLT0037
2017KALI0001
2017HBLT0005

B17/00085
B17/00086

2017HBLT0022
2017HBLT0023

Espedientearen gaia
Zk.
E.F.A.-i 345 € ordaintzea G.L.L. modura.
1
Elkano kalea 39, 4.a B etxebizitzan obrak egiteko baimena
1
San Roke kalea 31 eraikinaren kanpoaldeak konpontzeko baimena
1
Kale Nagusia 22, behea ezkerra lokaleko hormak eta sabaiak
1
botatzeko baimena
Ondasun Higiezinaren zergan, familia ugarientzako hobariak
1
onartzeko.
A.M.-i 837,99 € ordaintzea G.L.L. modura
1
A.S.-i 402,21 € ordaintzea G.L.L. modura
1
B.D-i 687,21 € ordaintzea G.L.L. modura
1
Potzuaga kalea, 4 - 3 A etxebizitzan 3 leiho aldatzeko baimen eskaria. 1
Herrerieta 47, behea eskuina etxebizitzan horma bat botatzeko
1
baimena
Ibilgailu baten zergaren itzulketa onartzeko
1
Igarategi industrialdea 24ko pabilioiaren egokitze-erreforma egiteko 1
baimena
2/2017 Udalbatzarra, 2017ko martxoaren 30ekoa ohikoa deialdia
1
1/2017 Kreditua Aldaketa espedientea bideratzeko
1
Ubide etxearen sarrerako ingurua aldatzeko baimena
1
2016ko Aurrekontuaren likidazioaren onartzeko
1
Meaga auzoan, 9. poligonoko 41. lursailean, ur biltegia eraikitzeko
1
baimena.
Txori Tonpe Atseden Elkarteko bi leiho aldatzeko baimena.
1
Elkano kalea 24 eraikinaren teilatua konpontzea
1
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Mota
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate

Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate

Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
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Kodea
B17/00087

Espedientea
2017HBLT0024

B17/00088
B17/00089

2017HBLT0025
2017HBLT0026

B17/00090

2017GFEP0001

B17/00091

2017HBES0002

B17/00092
B17/00093

2017KKRI0001
2017IGAS0003

B17/00094
B17/00095
B17/00096

2017KIBA0008
2017IGAS0002
2017IKOT0004

B17/00097
B17/00098
B17/00099

2016HBLH0004
2017KTRI0003
2016IKNB0002

B17/00100
B17/00101
B17/00102
B17/00103

2017IOES0001
2017HBLT0029
2017HBLT0031
2017IAKU0003

B17/00104
B17/00105
B17/00106
B17/00107
B17/00108
B17/00109

2017KFAO0007
2017KEFO0002
2017KIBA0009
2017HBLT0032
2017HBLT0033
2017KZEX0001

B17/00110
B17/00111
B17/00112
B17/00113
B17/00114

2017KIBA0010
2017HBLT0028
2017KZEX0002
2017UDEP0016
2016HBLH0012

B17/00115
B17/00116
B17/00117
B17/00118
B17/00119
B17/00120
B17/00121
B17/00122

2017HBLH0006
2017HBLT0034
2017HBLT0035
2017HBLH0005
2017UDEP0013
2016IDIR0027
2016IDIR0025
2016IDIR0026

B17/00123
B17/00124
B17/00125

2017IDIR0001
2017IDIR0002
2016HBLT0072

Espedientearen gaia
Meaga auzoko Kajuategi baserriaren kanpoaldea konpontzeko
baimena
Elkano kalea 39, 4.a B etxebizitzaren leihoak aldatzeko baimena
Elkano kalea 7, behea lokalaren kanpoaldean toldoa ipintzeko
baimena (Ogi-Berri)
509 espedientepeko adin txikiko bati betaurrekoak erosteko 170,00
€ko laguntza onartzeko
Herrerieta 16 eraikinaren atzealdeko terraza konpontzeko agindu
luzatzeko
1/2017 Kreditu Aldaketarako espedientea erabakitzeko.
Iturzaeta Ikastolako galdara gelako aktuadorea aldatzeko gastua
onartu 583,77 €
Ibilgailu baten bajagatik zergaren itzulketa onartzeko.
2017ko martxoaren 8ko ekintzen gastuak onartzeko 157,84 €
Construcciones Alzolari esleitu euri-urak desbideratzeko eta
bereizteko lanen, euri uren arketa handia eta N-634 errepidea,
pasabidea eta ezpondaren arteko afekzioa errematatzeko lanak.
27.065,89 €
General Arnao 8 eraikina birgaitzeko baimena.
Herrerieta 39 atzeko 36. IBI baimenaren tarifa zuzentzeko.
Garra SL-ri esleitu Potzuagan umeen parkea jartzeko kontratua,
21.775,16 €tan.
Katraponako kantina 2017 urtean esleitzeko espedientea bideratzeko
Elkano kalea 18, 2.a etxebizitzaren komuna aldatzeko baimena
Magallanes kalea 3 eraikinaren egitura konpontzeko baimena
3/2017 Udalbatzarra, 2017ko maiatzaren 4an ez ohikorako deialdia
egiteko
2017/04 Faktura zerrendaren onarpena
2017ko ibilgailuen gaineko zergaren errolda onartzeko erabakia
Ibilgailu baten zergaren itzulpen onartu behin betiko bajarengantik
Lormendi aldapa 1 etxebizitzaren leiho bat aldatzeko baimena
Kale Nagusia 12 eraikinaren teilatuko hegalak konpontzeko baimena
Cristobal Balenciaga 7, 2.a eskuina etxebizitzaren zergan errekargorik
ez aplikatzeko erabakia
Ibilgailu baten zergaren itzulketa onartzeko.
Elkanoren Enparantza, 2 - 1.eko eskailera maila egiteko baimena
M.A.O.ren etxebizitzari OHZko errekargua kentzeko erabakia
115/2017 isun espedientean deskargu plegua ez onartzeko.
Meaga auzoan, 9. poligonoko 41. lursailean "ahabia, mugurdia eta
masustaren nekazal biltegia eraikitzeko baimena
Akarregi-txiki baserriaren txakolindegiaren teilatua eraberritzea
Aldamar kalea 12 eraikinaren teilatuko hegalak konpontzea
Maider Parafarmaziaren erakus-leihoan kutxazaina jartzeko baimena
Portua 23, 0 lokalean egokitzapen lanak egiteko udal baimena.
90/2017 isun espedientean, deskargu plegua ez onartzeko.
Nafarroa Oinezi 100 €ko laguntza emateko.
Ibilaldia 2017ri 75,00 €ko laguntza emateko.
Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluari 400,00 €ko laguntza
emateko erabakia.
Herri Urratsen alde 100 €ko laguntza onartzeko.
Araba euskarazen alde 75,00 €ko laguntza onartzeko.
Elkano kalea 6, 1.a etxebizitzaren sukaldea eta komuna konpontzeko
baimena
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Zk.
Mota
1
Alkate Erabakia
1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1
1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1
1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1
1
1
1

Alkate
Alkate
Alkate
Alkate

Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia

2
1
1
1
1
1

Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate

Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia

1
1
1
1
1

Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate

Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia

1
1
1
1
1
1
1
1

Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate

Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia

1
1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
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Kodea
B17/0126

Espedientea
2016ZKEX0005

B17/0127
B17/0128
B17/0129
B17/0130
B17/0131
B17/0132

2017KKOO0001
2017KZEX0003
2017KIBA0011
2017KFAO0008
2017KIBA0012
2017HBLT0027

B17/0133

2017HBLT0030

B17/0134

2017HBLT0038

B17/0135
B17/0136

2017IOES0001
2016IDIR0014

B17/0137

2017HBLH0004

B17/0138

2017IHHO0003

B17/0139

2017GDID0001

B17/0140
B17/0141

2017GDID0002
2016IGAS0010

B17/0142

2017GDID0003

B17/0143

2017IHHO0004

B17/0144

2015HEAT0010

B17/0145

2017IOES0001

B17/0146

2017IKOT0006

B17/0147

2017IKOT0008

B17/0148

2017IKOT0011

B17/0149

2017IKOT0010

B17/0150

2017IKOT0009

B17/0151
B17/0152

2017KIBA0013
2017IKOT0003

B17/0153
B17/0154

2017KIBA0014
2017IKOT0007

Espedientearen gaia
Zk.
Sorymarren kontrako aurkeztutako 3 salaketa espedienteak ixteagatik 1
aurkeztutako helegitea ezezteko.
2016 ekitaldiko Kontu Orokorraren espedientea osatzeko
1
Ibilgailu baten zergaren salbuespena onartzeko.
1
Ibilgailu baten behin betiko bajarengatik zergaren itzulpena
2
2017/05 Faktura zerrendaren onarpena
1
Ibilgailu baten zergaren itzulketa.
1
Altamira baserriaren sarbidean,
1
ormigoizko zorua ipintzeko lan baimena.
Baimena UKATZEA Herrerieta kalea 5-7,
1
beheko Taxco tabernaren kanpoaldean,
mahaien eremuan izozkailu bat ezartzeko eta
argi toma bat ipintzean datzan lanak egiteko
Herrerieta kalea 16 eraikinaren atzealdeko pasabidea konpontzeko
1
baimena ematea
Katraponako kantinaren esleipena 2017 urterako
1
20. Korrikaren kanpainak sorturiko gastuen likidazioa onartzea
1
(2.133,50 €)
Baimena ukatzea hiru apartamentu turistiko eta ohatzekin “Benta”
1
gune bat ezartzeko, Askizu auzoko Benta Zaharra baserrian
Gurutze Gorriarekin hitzarmena sinatu hainbat ekitaldietarako
1
estaldura eskaini dezan (1.500 €).
Arrantzale Zaharren Elkarteari, 4.000,00 €ko diru-laguntza ematea, 1
2017 urteko jarduerak
burutzeko.
Izan Fundazioari 410,00 €ko diru-laguntza emateko
1
Atzegi Elkarteari 634,04 eurotako diru-laguntza ematea “La vida es 1
Bella” margolanen erakusketa antolatzeagatik.
Gipuzkoako Arrantzale Zaharraren Omenaldiari, 322,00 €ko diru1
laguntza emateko.
Udalbiltzarekin hitzarmena sinatzeko, "Hiritarra Euroeskualdearen
2
garapen
ekonomikoaren eragile”
Herrerieta 1 eraikinaren ikuskaritza teknikoaren aurkezpena
1
errekeritu.
Katraponako kantinaren esleipenaren kontra aurkeztutako birjarpen 1
helegitea baztertzeko
2017 udaldian hondartzetako zaintza, sorospen eta laguntza
1
zerbitzuak Gurutze Gorriari esleitzeko 95,997,07 €ko prezioan
Mollako eremuan aparkalekua kontrolatzeko OTAko makinen
1
alokairua esleitu GERTEK enpresari 21.593,55 €ko prezioan
Getariako Udalerriko 360 ºko imaginen argazkiak egin eta 3
1
dimentsiotan eskaneatu Lidar Terrestre bidez eta Mobile Mapping
ibilgailua erabilita lana esleitzea, 6.655,00 €ko prezioan Geograma
Gis and Mapping Services enpresari.
Lormendi Aladapan eta ur biltegiaren
1
inguruan zerbitzuen koordinazioa egiteko lanaren esleipena (Gip. Ur
Kontsortzioaren kargura)
Behe Tentsioko instalazio elektrikoen hasierako ikuskapena egiteko 1
lana ICETEC enpresari esleitu 5.505,50 €tan.
Ibilgailu baten bajagatik, zergaren itzulketa.
1
Manusa (Pormanorte)ri esleitu, Udaletxeko sarrerako ate
1
automatikoen mantenu kontratua, 508,20 €ko prezioan eta CM-1
kontratu motaren arabera
Ibilgailu baten zergaren itzulketa.
1
Txukun Lorazantzari esleitu "HERCULES" motako hesia jartzeko lana, 1
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Mota
Alkate Erabakia
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate

Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia

Alkate Erabakia

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

Alkate Erabakia

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
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Kodea

Espedientea

B17/0155

2017IKOT0005

B17/0156

2017GPPP0001

B17/0157
B17/0158

2017KKRH0001
2017IDIR0006

B17/0159

2017IAIT0002

B17/0160

2017IAIT0003

B17/0161
B17/0162

2017KIBA0016
2017ILAN0001

B17/0163

2017HBLT0039

B17/0164
B17/0165

2017KIBA0015
2017HBLT0040

B17/0166

2017KKRH0001

B17/0167

2017IGAS0004

B17/0168

2017ILAE0002

B17/0169
B17/0170

2017KFAO0009
2017GMAT0001

B17/0171
B17/0172

2017HBLT0041
2017IKOT0012

B17/0173

2017HBLT0042

B17/0174

2017GFEP0002

B17/0175

2017IAAP0001

B17/0176

2015HBLH0006

B17/0177
B17/0178

2017HBLH0007
2017HBLH0008

B17/0179

2015HBLH0004

B17/0180

2017GPPP0002

B17/0181
B17/0182
B17/0183
B17/0184
B17/0185

2017HBLT0043
2017KIBA0017
2017KIBA0018
2017GGLL0015
2017GGLL0014

Espedientearen gaia
1 metroko alturan eta 35 metro linealetan 1.137,40 €ko prezioan.
Iturzaeta Herri Eskolako igogailuaren mantenuaren ikuskarita esleitu
Eurocontroli 145,20 €ko prezioan
Harremanak Hezkuntza Elkarteari esleitu Iturzaeta Herri Eskolan eta
2016/2017 ikasturtean zehar “Tratu onak bultzatuz” ekimena
burutzeko, 7.000 eurotan
Kreditu Aldaketarako espedientea (gaikuntza) bideratzeko.
Babexa Dendarien Elkarteari, 900,00 eurotako diru-laguntza
onartzea, 2016-2017 Gabonetako kanpaina burutzeagatik
Construcciones Amenabarri 48.180,23 €ko abala itzuli, Ulpiano
eraikuntzan Osasun Zentroa eraikitzeagatik.
Construcciones Amenabarri 29.973,57 €ko abala itzuli, Ulpiano
eraikuntzan Eguneko zentroa gaitzeagatik
Ibilgailu baten zergaren itzulketa.
Turismo bulegorako langile bat hartzeko lan-eskaintza Lanbidera
bidaltzeko.
Potzuaga 4-1. ezk. Etxebizitzan barne erreforma lanak egiteko
baimena
Ibilgailu baten bajagatik, zergaren itzulketa.
Portua 9an kokatzen den San Anton Erretegiaren ataripeko zorua

Zk.

Mota

1

Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

Kreditu Aldaketarako espedientea (gaikuntza) onartzeko erabakia
1
(OTAko diru-sarrerak)
Izulani esleitu Udaltzain laguntzaileentzat arropa erosteko horniketa 1
kontratua 2.155,63 €tan.
Portuan aparkalekua zaintzeko 11 Udaltzain Laguntzaile izendatzeko 1
erabakia
2017/06 Faktura zerrendaren onarpena.
1
Gaizki erabiltzeagatik ezinduen txartela 2 hilabete eta erdiez
1
erretiratuta eduki ondoren Ezinduek aparkatzeko txartela bueltatzeko.
Aldamar kalea 20 eraikinaren leihoak margotzeko baimena
1
Katrapona plazako irtenbideak eta Herrerieta kalean jarriko den
1
hoditeriaren azterketa lanak esleitzeko erabakia. (Gip. Ur
Kontsortzioaren kargura)
Kale Nagusia 9 eraikinaren eskaileretan "salva-escalera” jartzeko
1
baimena.
220 espedientepeko adintxikokoaren zaintza eskaintzeagatik familiari 1
450 €ko laguntza ematea.
Udalaren kontra Caser Seguros Sak hasitako 246/2017 Prozedura
2
Labuduan, interesdun bezala ager daitezkeen Ur Kontsotzioa eta
Catalana Occidente epatu eta espedientea igortzeko
San Prudentzio Auzoko Bisuts Etxearen lurretan eraikitako nekazal
1
biltegiaren obra bukaerako baimena
Cristobal Balenciaga 8 eraikinean igogailua ezartzeko lanen biamena 1
osteopati bulegoa Kale Nagusia 22, behea ezkerra lokalean jartzeko 1
obra baimena
Agote-haundi baserriaren biltegia birgaitzeko eta teilatua igortzeko
1
baimena
S.R.N.ri 227,20 €ko laguntza onartzea prebentzioko ekintza
1
burutzeagatik
Kale Nagusia 7, behea lokaleko pertsiana aldatzeko baimena
1
Ibilgailu baten bajagatik, zergaren itzulketa.
1
Ibilgailu baten bajagatik, zergaren itzulketa.
1
Gizarte Larrialdietarako laguntza emateko M.R.U. 600,75 €.
1
Gizarte Larrialdietarako laguntza emateko A.M. 615,00 €
1

Alkate Erabakia

aldatzean eta zutabeak konpontzeko baimena
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Kodea
B17/0186
B17/0187
B17/0188
B17/0189
B17/0190
B17/0191
B17/0192

Espedientea
2017GGLL0010
2017GGLL0011
2017GGLL0012
2017GGLL0013
2017GGLL0016
2017GGLL0018
2017IGAS0008

B17/0193

2017GDID0004

B17/0194

2017IHHO0005

B17/0195
B17/0196

2017KFAO0010
2017IGAS0006

B17/0197
B17/0198

2017KFAO0010
2017IKNB0001

B17/0199

2017IKOT0001

B17/0200
B17/0201

2017KIBA0019
2017IDDE0001

B17/0202

2017IAIT0001

B17/0203
B17/0204
B17/0205

2017KFAO0011
2017KIBA0020
2017IAAP0001

B17/0206
B17/0207

2017IGAP0014
2017IDIR0008

B17/0208
B17/0209

2017UDIR0003
2017UDEP0024

Espedientearen gaia
Gizarte Larrialdietarako laguntza emateko B.L.G-C. 614,61 €
Gizarte Larrialdietarako Laguntza emateko. A.S. 453,74 €
Gizarte Larrialdietarako Laguntza emateko. B.D. 640,25 €
Gizarte Larrialdietarako Laguntza emateko . E.V.M. 900,30 €.
Gizarte Larrialdietarako laguntza emateko. E.F.A. 184,39 €
Gizarte Larrialdietarako laguntza emateko. MY.E. 241,56 €.
Tesec Señalizacionesen aurrekontua onartu “Herrerieta eta Potzuaga
kaleko bide seinalizazioren margoketa lanak” burutzeko
4.505,07 euro
Garapen bidean dauden herriekin lan egiten duten GKEentzat 2017ko
diru laguntza deialdia onartzeko
Eusko Jaurlaritza eta udalen arteko elkarreragingarritasun arloko
hitzarmena onartzeko
2017/07 Faktura zerrendaren onarpena
Udaltzain laguntzaileentzat Suzuki Burgman motoa Motos Txemari
erosteko erabakia (6342,01 €)
2017/07 Faktura zerrendaren onarpena
Artxibo administratiboaren mantentze lanak esleitzeko 2017-2019
lehiaketa bideratu
Aseguru arloan, aholkularitza zerbitzua onartu Baskiber, SLri (1.500
€)
Ibilgailu baten bajarengatik zergaren itzulpena
2017 urteko diru-laguntzak banatzeko deialdiaren onarpena:
kiroletako gaiak eta auzoetako festak.
Amenabar SAri Haurreskola gaitzeagatiko kontratuaren berma
itzultzeko 11.600,55 €
2017/07B Faktura zerrendaren onarpena
Ibilgailu baten bajagatik, zergaren itzulketa.
246/2017 auzian Abokatua eta Eskuordekoak izendatu (Caser
Seguros - Mayflower).
“Permiso de armas” ukatzeko erabakia
"Getariako VIII Bandera" ARC-1 estropadako gastuak ordaintzeko
13.000 €ko laguntza onartzea..
Txikota Elkarte Sozialari 2.000 € diru-laguntza onartzeko.
251/2017 isun espedientean deskargu plegua ez onartzeko

Zk.
1
1
1
1
1
1
1

Mota
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

2
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1
1
2

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

ERREGU ETA GALDERAK.-

RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Bileraren bukaerako lagatzen dira.

Se posponen hasta el final de la sesión.

1.GETARIAKO
BAKE
EPAILE
TITULARRA
ETA
ORDEZKOA
PROPOSATU EUSKADIKO JUSTIZIA
NAGUSIARI.-

1.- PROPONER JUEZ DE PAZ TITULAR
Y
SUSTITUTO
AL
TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAIS
VASCO.-

Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak
(EJAN) 2017ko martxoaren 30eko

El Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco (TSJPV) mediante carta de 30 de
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gutuna bidez (487 sarrera zenbakia)
jakinarazi zuen Getariako Bake Epaile
titularra eta ordezkoaren agintaldia
agortzear zegoela eta Udalbatzarrari,
espedientea izapidetu eta gehiengo
osoaren aldeko botoekin Bake Epailea
titularra eta ordezkoa proposatu
dezala.

marzo de 2017 (registro de entrada 487)
comunicó que próximamente finalizada el
mandato del Juez de Paz Titular y
Sustituto de Getaria, solicitando que tras
la
tramitación
del
correspondiente
expediente, el Pleno propusiera, por
mayoría absoluta Juez de Paz titular y
sustituto.

Botere Judizialeko Lege Organikoa eta
3/1995
Bake
Epaileen
Erregelamenduaren
arabera
espedientea izapidetu da.

Conforme a la Ley Orgánica de Poder
Judicial y el Reglamento 3/1995 de
Jueces de Paz se ha tramitado el
expediente.

Jendaurreko erakustaldi epean honako
hautagaiek izena eman dute:

Durante el periodo de exposición pública
se han presentado las siguientes
personas:

-

Egoitz Mateos de la Hoz.
Iker Aizpuru Garate.

-

Egoitz Mateos de la Hoz.
Iker Aizpuru Garate.

Bi hautagaiak Getarian erroldatuta
daude eta ez zaie ezagutzen ezgaitasun
edo bateraezintasun ziorik.

Ambos candidatos, figuran empadronados
en Getaria y no se les conocen causas de
incapacidad ni de incompatibilidad.

Gaia 2017/07/11n egindako batzorde
bileran aztertu eta iriztatu zen.

El asunto fue estudiado y dictaminado en
sesión de comisión de 11/07/2017.

Eta espedientea ikusita, hautagaitzen
egokitasunari buruzko txostenaren
berri
izanda,
udalbatzarrak
bertaratutakoen ahobatez, hau da,
gehiengo osoaren aldeko botoekin,
ERABAKI DU:

Y a la vista del expediente, teniendo
conocimiento del informe sobre aptitud de
las candidaturas presentadas, el Pleno
por unanimidad de los presentes, que
resultan ser mayoría absoluta de la
corporación, ACUERDA:

LEHENA:
Proposatu EJANi Iker
Aizpuru Garate Getariako Bake Epaile
titular kargurako, erabaki honen berri
emanez.

PRIMERO: Proponer al TSJPV a Iker
Aizpuru Garate para el cargo de Juez de
Paz titular de Getaria, mediante la
notificación del presente acuerdo.

BIGARREN: Proposatu EJANi Egoitz
Mateos de la Hoz Getariako ordezko
Bake Epaile kargurako, erabaki honen
berri emanez.

SEGUNDO: Proponer al TSJPV a Egoitz
Mateos de la Hoz para el cargo de Juez
de Paz sustituto de Getaria, mediante la
notificación del presente acuerdo
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HIRUGARRENA: Erabaki honen berri
hautagaitza
aurkeztu
dutenei
jakinaraztea.

TERCERO: Notificar esta decisión a los
candidatos presentados.

2.- LANTALDE ORGANIKOAREN ETA
LANPOSTU
ZERRENDAREN
MOLDAKETAREN BEHIN BEHINEKO
ONARPENA EGITEA

2.- APROBAR INICIALMENTE DE LA
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA
ORGÁNICA Y DE LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO

Hiritarren arretarako Turismo Bulegoko
Zerbitzu
Publikoaren
Administrari
Laguntzaileari
eragiten
dion
pertsonalaren
eta
lanpostuen
zerrendaren
moldaketarako
proposamena aztertuta.

Examinada la propuesta de modificación
de la plantilla de personal y de la relación
de puestos de trabajo en lo que respecta a
la Auxiliar Administrativa de atención al
ciudadano en el servicio público de la
Oficina de Turismo.

Kontuan hartuta beharrezkoa dela
moldaketa horri ekitea, zeren Natalen
Erkunde
Albizu
Unamunzaga
GETABATeko langile finkoa bihurtu
baita,
Udalarekin
sinatutako
hitzarmenaren ondorioz, non horren
helburua
baitzen
Udal
honek,
Iturbaskeko kide bezala eskaini behar
duen turismo informazioaren eskaintza,
hiritarren arretarako Turismo Bulegoaren
Zerbitzu Publikoaren bidez ematea eta
Udalak berezko pertsonala kontratatzeko
zailtasunengatik; eta Elkarteak laster
desegin behar dela iragarri baitu,
udalarentzat
ezinbestekoa
gertatuz
langilearekin
jarraitzea
herritarren
arretarako egiturazko zerbitzu hau
eskaini ahal izateko turismo bulegoan,
beraz premiazko izaera du aldaketa
honek eta bere onarpena ezin daiteke
hurrengo jardunaldira arte luzatu.

Resultando que es necesario proceder a
dicha
modificación
por
cuanto
la
trabajadora Natalen Erkunde Albizu
Unamunzaga es trabajadora que ha
devenido en indefinida de GETABAT,
debido al convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Getaria para la
prestación del servicio público de atención
ciudadana de la oficina de información
turística
que
debe
prestar
este
ayuntamiento como partícipe de la red de
Itourbask y por las dificultades para la
contratación de nuevo personal, toda vez
que la mencionada asociación ha
anunciado
su
pronta
disolución,
precisando el Ayuntamiento de la
trabajadora para seguir prestando el
mencionado
servicio
estructural
de
atención al
ciudadano en la oficina de
turismo, por lo cual la citada modificación
reviste carácter urgente, no pudiendo
demorarse, por tanto, su aprobación hasta
el próximo ejercicio.

Kontuan hartuta administrazio egokiaren Resultando que el principio de buena
printzipioak eskatzen duela erakundea administración exige una adaptación
Gudarien Enparantza 1 - 20808 GETARIA (Gipuzkoa)
udala@getaria.eus www.getaria.eus

Tel.: 943 896024 Faxa: 943 140190

E-maila:

9

etengabe
egokitu
beharko
zaiela
suertatzen diren aldaketei, errealitate
ekonomikoaren
eta
azpiko
antolakuntzaren irudi leiala eskain
dezan.

continua de la organización a los cambios
producidos de forma que la misma
reproduzca una imagen fiel de la realidad
económica y organizativa subyacente.

Kontuan
hartuta
proposaturiko
moldaketak Estatuaren 2017. urterako
Aurrekontu Orokorren ekainaren 27
3/2017 Legeak xedatzen dituen mugak
errespetatzen dituela.

Considerando
que
la
modificación
propuesta respeta los límites previstos en
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017.

Kontuan hartuta Langile Publikoaren
oinarrizko
Estatutuaren
testu
bateginaren urriaren 30eko 5/2015
Legegintzako Errege Dekretuaren 34 eta
37.1.c) artikuluek xedatutakoari jarraiki,
moldaketarako proposamena negoziaziomahaiko
eztabaidagai
izan
dela,
Langileen Ordezkariarekin akordioa lortu
delarik.

Considerando que la propuesta de
modificación ha sido objeto de negociación
previa en la mesa de negociación, por
aplicación de lo dispuesto en los artículos
34 y 37.1.c) del texto refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre -TREBEP-,
habiéndose alcanzado acuerdo con la
Delegada de Personal.

Kontuan hartuta plantillaren eta lanpostu
zerrendaren onarpenak, eta ondorioz
bere moldaketenak Udaletxeko Plenoari
dagozkiela Toki-araubidearen oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 22.2.i) artikuluak xedatutakoari
erreparatuta; eta esleipen hau ezin
daitekeela eskuordetu.

Considerando que la aprobación de la
plantilla y de la relación de puestos de
trabajo y, consecuentemente, de sus
modificaciones,
corresponde
al
Ayuntamiento Pleno, en virtud de lo
previsto en el artículo 22.2.i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local -LRBRL-, sin
que tal atribución pueda ser objeto de
delegación.

Kontuan
hartuta
proposaturiko
moldaketak
Udaletxeko
Plenoak
onartutako plantilla organikoari eragiten
diola,
eta
horrenbestez,
Udal
Aurrekonturako martxan jarritako izapide
berdinak
gauzatu
beharko
direla,
Apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako
Errege Dekretuaren bidez onartutako
toki-araubidearen arloan indarrean diren
lege-xedapenetako testu bateginaren
126.3. artikulua oinarri hartuta.

Considerando que la propuesta de
modificación supone modificación de la
plantilla orgánica aprobada junto al
Presupuesto municipal, debiendo seguirse,
por tanto, los mismos trámites que para la
aprobación del Presupuesto municipal, por
así exigirlo el artículo 126.3 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local.
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Kontuan hartuta, Plenoaren edozein
akordio
aurrera
eraman
aurretik,
Batzorde
Informatibo
Orokorrak
espedientea aztertu zuela 2017/07/12ko
bileran,
besteak
beste,
Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 20.1.c)
artikuluak eta azaroaren 28ko 2568/1986
Errege Dekretuak onartutako Tokiko
Entitateen
Antolakuntzaren,
Funtzionamenduaren
eta
Araubide
Juridikoaren Erregelamenduaren 82, 123
eta 126. artikuluek ezartzen dutenari
jarraiki.

Considerando que, con carácter previo a
su inclusión en el orden del día del Pleno,
el expediente se sometió a estudio de la
Comisión Informativa General en sesión de
12/07/2017, por así exigirlo, entre otros,
los artículos 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local -LRBRL- y 82, 123, 126,
entre
otros,
del
Reglamento
de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre -ROF-.

Alkateak hitza ematen die alderdiei gaiari
buruzko jarrera azaltzeko eta Bilduk
azalpenik egiten ez duenez txanda
ematen dio EAJri.

El Alcalde abre turno para que los partidos
muestren su opinión al respecto y al no
emitir parecer Bildu otorga la palabra al
PNV.

EAJko Aitor Urrestik esan du, denbora
zeramatela abisatzen Erkunderen egoera
ez zela egokia eta gustura daudela gaur
egoera hori zuzentzen delako. Bide batez
Getabatekin hitzarmena martxoan bukatu
zenez, kontuak erakunde honekin nola
dauden galdetu du.

Aitor Urresti del PNV ha dicho que
llevaban tiempo advirtiendo que la
situación de Erkunde no era correcta y que
están a gusto porque hoy se regulariza
esta situación. A su vez pregunta sobre el
estado de las cuentas con Getabat, toda
vez que el convenio con esta entidad
finalizó el mes de marzo.

Alkateak erantzun dio jakina dela egoera
zuzentzeko hainbat sailtasun izan direla
(lege oztopoak, legelaria gaixo jarri etab.)
eta diru kontuen berri emango duela,
berak orain ez baitakizki zehatz mehatz.

El Alcalde responde diciendo que todos
son conocedores de los problemas que
han surgido para regularizar la situación
(legales, la enfermedad del abogado etc.)
y que desconoce en este momento la
situación exacta de los datos económicos
por lo cual se dará cuenta de los mismos.
Segidan gaiaren bozketa egin da, eta A continuación se realiza la votación del
bertaratutakoen ahobatez, ERABAKI DA: asunto y por unanimidad de los presentes,
SE ACUERDA:
LEHENENGO.- Lantalde organikoaren
eta lanpostu zerrendaren moldaketaren
behin behineko onarpena egitea, honako
lanpostu haiei dagokienean:
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1.- Pertsonalaren plantillan honako 1.- Inclusión en la PLANTILLA de personal
lanpostu laboral mugagabea sartzea:
laboral indefinido el siguiente puesto de
trabajo:
Getariako Turismo Bulegoaren zerbitzu Auxiliar Administrativo de atención al
publikoan
hiritarren
arretarako ciudadano en el servicio público de la
Administrari Laguntzailea.
Oficina de Turismo de Getaria.
2.Laponstuaren izena: Administrari 2.- Denominación del puesto: Auxiliar
Laguntzailea.
Administrativo.
Lanbide klasifikazio taldea: C-2

Grupo de clasificación profesiónal: C-2

Gorpua edo eskala: Laguntzailea

Cuerpo o escala: Auxiliar

Adskripzioa:
Kontuhartzailetza.
Hornikuntza
oposaketa.

sistema:

Idazkaritza- Adscripción: Secretaría-Intervención.
Lehiaketa Sistema de provisión: Concurso-oposición.

Lansari oinarri gordina: 1980 €/hileko

Base retributiva bruta: 1980 €/mensuales.

Oharrak: Lanpostua finkoa ez den langile Observaciones: El puesto de trabajo está
laboral mugagabe batek betetzen ari da.
desempeñado actualmente por personal
laboral indefinido no fijo.
3.Lanpostuen
zerrenda
aldatzea
Getariako Turismo Bulegoaren zerbitzu
publikoaan
herritarren
arretarako
lanpostua
txertatuz
adierazitako
terminoetan.

3.- Modificar la RPT mediante la inclusión
del puesto de trabajo de atención al
público en el servicio público de la oficina
de turismo de Getaria. En los términos
anteriores.

BIGARREN.Akordioa
Probintziako
Agintaritza Aldizkarian argitaratzea, 15
egun
balioduneko
epean
zehar,
interesatuek
azter
dezaten
eta
Udaletxeko Plenoaren aurrean egoki
deritzaten
erreklamazioak
aurkez
ditzaten.
Era
berean,
Udaletxeko
Agintaritza Aldizkarian, iragarki-taulan
eta web-gunean argitaratu beharko da.
Akordioa behin betiko onartua dagoela
esango da aipaturiko epeaz zehar

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de
15 días hábiles, al objeto de que los
interesados
puedan
examinarlo
y
presentar
las
reclamaciones
que
consideren
oportunas,
ante
el
Ayuntamiento
Pleno.
Asimismo
se
publicará en el Boletín del Ayuntamiento,
en el tablón de anuncios y en su sitio web.
El acuerdo se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se

Gudarien Enparantza 1 - 20808 GETARIA (Gipuzkoa)
udala@getaria.eus www.getaria.eus

Tel.: 943 896024 Faxa: 943 140190

E-maila:

12

erreklamaziorik aurkezten ez bada; hau
horrela izanda, Alkatetzak akordioa
behin
betiko
bihurtuko
du
eta
Probintziako
Agintaritza
Aldizkarian
argitara dadila aginduko du.

presentan reclamaciones, a cuyo efecto la
Alcaldía elevará el acuerdo a definitivo y
ordenará su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Erreklamaziorik
aurkeztuko
balitz,
Udaletxeko Plenoari berauek balioztatu
edo atzera botatzeko eta plantilla
organikoaren
eta
lanpostuen
zerrendaren moldaketa behin betiko
onartzeko
proposamena
helarazi
beharko zaio hilabeteko epean (TRLRHL
169.1. art.).

En
caso
de
que
se
presenten
reclamaciones se elevará, en el plazo de
un mes, al Ayuntamiento Pleno, propuesta
de estimación o desestimación de las
mismas y de aprobación definitiva de la
modificación de la plantilla orgánica y de la
relación de puestos de trabajo.

HIRUGARREN: Lanpostu zerrendaren
aldaketa erabakiaren kontra birjarpen
helegitea aurkeztu ahal izango da, aldiz
plantilla
organikoaren
aldaketa
erabakiaren
kontra
bidezkoa
den
helegitea auzi-administratiboa da.

TERCERO: Contra el acuerdo de
modificación de la RPT cabe presentar
recurso de reposición ante el pleno
mientras que contra el acuerdo de la
modificación de la plantilla orgánica el
recurso procedente es el contenciosoadministrativo.

3.IRIZPENA:
2016.
EKITALDI
EKONOMIKOKO
KONTU
OROKORRAREN ONARPENA.

3.- DICTAMEN: APROBACIÓN DE LA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO
ECONÓMICO DE 2016.

2016ko Kontu Orokorraren onarpenerako
izapidetutako espedientearen edukiaren
berri ematen da.

Se da cuenta del contenido del
expediente tramitado para la aprobación
de la Cuenta General de 2016.

Kontuetarako
Berezia
Batzordeak,
2017ko maiatzaren 17an egindako
bileran,
izapidetutako
espedientea
onartzearen alde informatu zuen.

La Comisión Especial de Cuentas en
reunión de 17 de mayo de 2017 informó
favorablemente
la
aprobación
del
expediente tramitado.

Kontu orokorra eta Kontuetarako Berezia
Batzordearen
txostena
jendaurreko
erakustaldian jarri ziren.

La cuenta general y el informe de la
Comisión Especial de Cuentas fueron
expuestos al público.

Espedientean jasota dago Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean, 2017ko maiatzaren
25eko datan, argitaratutako iragarkia eta

Consta en el expediente el anuncio
publicado en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa el 25 de mayo de 2017 y el
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Idazkari-Kontuhartzailean
adieraziz
ez
dela
erreklamaziorik.

ziurtagiria
aurkeztu

certificado del Secretario-Interventor que
declara que no se han presentado
reclamaciones.

Gastu erregelako helburua ez da bete,
inbertsio batzuk diruzaintza gerakinaren
bidez finantzatu direlako, beraz, ekonomi
eta
finantza
planaren
ordez,
Kontuhartzailetzak Udalbatzarrari honen
berri ematen dion txostena Kontu
Orokorraren
espedientearen
barne
geratzen da.

No se ha cumplido la regla de gasto
debido a que varias inversiones se han
financiado con cargo al remanente de
tesorería, por lo cual, en lugar de Plan
Económico Financiero se incluye entre la
documentación que forma el expediente
el informe del Interventor que da cuenta
de esta circunstancia.

Aitor Urrestik EAJren izenean adierazi du
2016ko
ekitaldia
109.000
€ko
defizitarekin ixten dela eta egoera
errepikatu egiten dela beraz hausnarketa
egin behar da eta aurrekontu kopuruak
ondo doitu. 4. Kapituluan berriz
aurreikuspenak zergatik ez dira guztiz
betetzen galdetu du. Aurrekontu osoa
%13an gutxitu dela, ondare sarrerak
gutxitu direla eta horren arrazoibideak
jakin nahiko lituzke. Gai honetan
abstenitu egingo direla iragarri du.

Aitor Urresti en nombre del PNV realiza
las
siguientes
consideraciones:
el
presupuesto se liquida con un déficit de
109.000 € y la situación se repite, lo cual
debe abocar a una refelexión y a ajustar
con precisión las cifras del presupuesto.
Pregunta porqué no se cumplen
completamente las previsiones del
capítulo 4. Manifiesta que el presupuesto
total se ha minorado un 13 %, así como
los ingresos patrimoniales y dice que le
gustaría saber los motivos de estas
minoraciones. Anuncia que su grupo se
abstendrá en la votación.

Alkateak erantzun dio galdera hauek jaso
egiten dituela eta erantzuna emango
zaiela.

El Alcalde responde que toma nota de
estas preguntas y que se les dará
contestación.

Eta bozketa eginda honako emaitzarekin:

Y realizada la votación,
siguiente resultado:

Alde bozkatu dute, Bilduko 6 zinegotziak
eta abstenitu dira EAJko 4 zinegotziak.

Votan a favor los 6 concejales de Bildu y
se abstienen los 4 concejales del PNV.

Bozketaren
ERABAKI DA:

arabera,

De acuerdo con este resultado, SE
ACUERDA:

LEHENA: Onartzea Getariako Udalaren
2016ko kontu orokorra eta helburu
horrekin izapidetutako espedientea.

PRIMERO: Aprobar la cuenta general de
2016 del Ayuntamiento de Getaria y el
expediente tramitado con tal fin.

emaitzaren
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BIGARRENA: Euskadiko Kontuetarako
Epaitegiari eta Foru Aldundiari onarpen
honen berri ematea eta Getariako
Udalaren 2016ko kontu orokorraren
espedientea igorri.

SEGUNDO: Dar cuenta de esta
aprobación al Tribunal Vasco de Cuentas
y a la Diputación Foral mediante la
remisión del expediente de la cuenta
general de 2016 del Ayuntamiento de
Getaria.

4.- GETARIAKO HHBPB 16.01 ERAIKITZE
UNITATEAREN (ALDAMAR DORREA)
ALDAKETA
PUNTUALA
BEHIN
BEHINEKO IZAERAZ ONARTU.-

4.- APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓN
DEL
PERCH
DE
GETARIA RELATIVA A LA UNIDAD
EDIFICATORIA 16.1. (TORRE ALDAMAR)

Gaia aztertzeari ekin behar zaionean, Aitor
Urrestik EAJren izenean hitza hartu eta
gaia mamitsua dela eta gai honekin
bakarrik batzorde bilera egitea proposatu
du, denon artean jarrera bat adostu eta
Udalbatzarrera ekartzeko.

Cuando se va a iniciar el estudio del asunto
toma la palabra Aitor Urresti del PNV y
expone que el tema es denso y propone
que se celebre una comisión monógrafica
de este asunto para intentar consensuar
una postura al respecto y elevarla al Pleno.

Alkateak esan dio hainbat batzordeetan El Alcalde responde diciendo que se ha
pasa dela gaia.
tratado en varias comisiones.
Aitor Urrestik berriro esan du eraikitze
unitate honetan hainbat aurrekin gertatu
direla (trukeak, hitzarmenak) eta aurrekari
arriskutsua bihurtu daitekela beste alderdi
zaharreko jabekideek euren unitateeen
aldaketa eskatuz gero.

Retoma la palabra Aitor Urreti y manifiesta
que en esta unidad edificatoria se han dado
varios antecedentes (permutas, convenios)
y que puede convertirse en un precedente
peligroso si otros propietarios de fincas del
casco histórico piden la modificación de
sus unidades.

Andoni Aristik gehitu du lehen ere
jabekideekin hitzegiten saiakera egin zela,
eta agian erabaki honekin Udala interes
pribatu bat babestuko duela eta gaian
denon adostasuna izatea nahiago duela
eta gaia erabakitzeko garaian arinegi ez
ote goazen adierazi du.

Toma la palabra Andoni Aristi y añade que
antes ya se intentó hablar con la parte
propietaria y que acaso con esta decisión
se defiende un interés privado y que le
gustaría que existiera una postura común
en este tema, manifiesta su inquietud sobre
si no se está actuando con ligereza en este
asunto.

Alkateak
proposamen
hau
bere El Alcalde expone que quiere tratar esta
taldearekin aztertu nahi duela adierazi du propuesta con su grupo y a tal fin los 6
eta helburu horrekin Bilduko 6 zinegotziak concejales de Bildu abandonan el salón de
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bilera gelatik atera dira, ondorioz, reuniones, al quedar sin presidencia el
Lehendakaririk gabe geratzean plenoa pleno ha quedado suspendido a las 19:15
etenda geratu da 19:15ak zirenean.
horas.
Hurrengo minutuan berriro batzarreratu Al siguiente minuto se reincorporan a la
dira Bilduko zinegotziak eta Alkateak.
sesión los concejales de Bildu y el Alcalde.
Alkateak bilera berriro abian jarri eta
EAJren proposamena ontzat ematen
dutela
iragarri
du,
beraz,
gaia
mahaigainean erabakitzeke uzten da,
baino hurrengo bileran, erabaki egingo
dela azaldu du.

El Alcalde reanuda la sesión y manifiesta
que aceptan la propuesta del PNV por lo
cual el asunto queda pendiente de
resolución sobre la mesa, pero anuncia que
en la próxima sesión se resolverá.

Andoni Aristik honengatik eskerrak eman Andoni Aristi ha agradecido este proceder.
du.
5.ZUMAIAKO
UDALAREKIN
HITZARMENA
SANTIAGOKO
HONDARTZAN
ERABILTZAILEEI
ZUZENDUTAKO
ZERBITZUEN
ESKAINTZA ANTOLATZEKO.

5.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO
DE ZUMAIA PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A
LOS USUARIOS DE LA PLAYA DE
SANTIAGO.

Zuamaia eta Getariako Udaleak adostu
duten lankidetza hitzarmenaren edukiaren
berri eman da.

Se da cuenta del contenido del convenio de
colaboración que han consensuado los
Ayuntamientos de Getaria y Zumaia.

Hitzarmen honen bidez, Nekazal eta
Arrantza,
Elikadura
eta
Ingurumen
Ministerioak, Itsasoa eta Kostaldea
iraunarazteko
Zuzendaritza
Orokorra
bitartez, Zumaiako Udalarekin 2017ko
maiatzean
sinatutako
intentzioprotokoloan jasotako ekimenak aurrera
eraman ahal izango dira.

Mediante este convenio se posibilita llevar a
cabo las determinaciones establecidas en el
protocolo de actuación que con fecha mayo
de 2017 han suscrito el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar y el
Ayuntamiento de Zumaia.

Jarduketa hauek Estatuko Administrazio
Orokorrak
-Dirección
General
de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar-en
bidez
idatzitako
“PROYECTO
DE
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA
PLAYA DE SANTIAGO. T.M. ZUMAIA-

Estas actuaciones son las que recoge el
“PROYECTO
DE
RECUPERACIÓN
AMBIENTAL DE LA PLAYA DE SANTIAGO.
T.M.
ZUMAIA-GETARIA
(GIPUZKOA)”
redactado por la Administración General del
Estado a través de la Dirección General de
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GETARIA
(GIPUZKOA)”
jasotakoak dira hain zuzen.

egitasmoan

Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Azken finean egitasmoko jarduketak
aurrera
eramatea,
hondartzaren
erabiltzaileentzako zein gune horren
inguruarekiko onurak besterik ez dute
ekarriko.

En definitiva desarrollar estas actuaciones no
va a conllevar más que beneficios tanto a los
usuarios de la playa como medioambientales
para el entorno.

Agerian gera dadin hitzarmena Getariako
Udalbatzarrak 2016ko maiatzaren 31n
hartutako erabakiaren kalterik gabe
hartzen da, hain zuzen bilera horretan hau
erabaki zen:

Para que quede constancia, este convenio se
formaliza sin perjuicio de lo acordado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de mayo
de 2016, concretamente en dicha sesión se
acordo:

“LEHENA: Gipuzkoako Udal barrutiak
erregulatzeko martxoaren 17ko 2/2003
Foru Arauan xedatutakoarekin bat etorriz
Getariako Udal barrutiaren mugaketarako
espedientea, Zumaiarekin topo egiten
duen alderdian, espedientea hastea eta
Getariako batzordea izendatzea, udalerri
bakoitzari eskuduntzak egitea zeini
dagokion zehazteko”.

“PRIMERO: De acuerdo con la Norma Foral
2/2003, de 17 de marzo, reguladora de las
Demarcaciones Municipales de Gipuzkoa, y
para determinar a qué municipio corresponde
ejercer las competencias locales, iniciar el
expediente de deslinde
del término
municipal de Getaria, en la parte que linda
con el de Zumaia y nombrar la comisión de
Getaria.”

Izan
ere
Getariako
Udal
dermioa
Zumaiarekin topo egiten duen alderdian
inoiz ez da erabat finkatu, bi udalerrien
artean desadostasunak gertatu direlako.

Debido a que el límite del término municipal
de Getaria en la parte que linda con el de
Zumaia nunca se fijado definitivamente por
haber existido diferencias entre los dos
municipios.

Gai honi buruzko baliozko erabakia
hartzeko, beharrezkoa gertatzen da
Udalbatzarraren
legezko
gehiengo
osoaren aldeko botoa, apirilaren 2ko
7/1985 Toki Jaurbidearen 47 artikuluak
xedatutakoaren arabera.

Para la adopción de acuerdo válido sobre
esta materia se precisa voto válido de la
mayoría absoluta legal del número de
miembros de la corporación según regula el
artículo 47 de la Ley 7/1985 de Bases de
Régimen Local, de 2 de abril.

Eta besterik gabe bozketa egiten da,
honako emaitzarekin:

Y sin más se realiza la votación con el
siguiente resultado:

- Aldeko bozkatu dute bertan dauden

-
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Bilduko 6 zinegotziak eta EAJko 4
zinegotziak

presentes
del PNV.

de Bildu y los 4 concejales

Eta gertatutako emaitzaren arabera,
Udalbatzarraren
legezko
gehiengo
osoaren aldeko botoekin, ERABAKI DA:

Y a la vista del resultado, contando con
el voto favorable de la mayoría absoluta
legal del número de miembros de la
corporación, SE ACUERDA:

LEHENA: Aurkeztua izan den eraberean
lankidetza
hitzarmena
Zumaiako
Udalarekin onartzea.

PRIMERO: Aprobar en la misma forma en
que ha sido presentado el convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de
Zumaia.

BIGARRENA: Hitzarmenaren eduki osoa
akta agiriari gehitzea I eranskin bezala
eta denon ezagupenerako eta egokiak
diren ondorietarako aktarekin batera
argitaratuko
da
ohiko
modu
telematikoak erabilita.

SEGUNDO: Adjuntar al acta el contenido
del convenio como Anexo I y publicarlo
para conocimiento general y efectos
oportunos junto con el acta, publicándolo a
través de los canales telemáticos
habituales.

HIRUGARRENA:
Alkateari
zabalki
ahaldundu, udalaren izenean sinatzeko
eta bere helburuak egoki gauzatu
daitezen beharrezkoak diren gestioak
egiteko.

TERCERO: Facultar ampliamente al
Alcalde para que, en nombre del
Ayuntamiento, lo firme y realice las
gestiones pertinentes, para que se logren
los objetivos propuestos.

LAUGARRENA:
Zumaiako
Udalari
eskatzea, obrak bukatutakoan, horien
zenbatekoa jasotzen duen likidazioa
gehitu
diezaiola
hitzarmenari,
etorkizunean argi gera dadin udalerri
bakoitzean burututako zenbatekoa.

CUARTO: Solicitar al Ayuntamiento de
Zumaia que al finalizar las obras añada una
liquidación de las mismas al convenio, para
que en el futuro se pueda determinar con
exactitud el importe de los trabajos
realizados en cada municipio.

Eta bukatzeko Alkateak heltzear
dauden herriko festak ondo pasatzea
opatu die batzarkideei eta bilera
amaitzea erabaki zuen, arratsaldeko
zazpiak eta hogeita bost minutu
zirenean.-

Y para finalizar el Alcalde ha desado a los
corporativos que disfruten de las fiestas
patronales que se aproximana y ordena
levantar la sesión, siendo las diecinueve
horas y veinticinco minutos.-

O.E. // Vº Bº
Alkateak // El Alcalde
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Iz. / Fdo. Nikanor Lertxundi Ibarguren

I. Eranskina / Anexo I
Zumaian, Getarian, 2017ko uztailaren 28a
ELKARTU DIRA:
Alde batetik, Nikanor Lertxundi Ibarguren jauna, Getariako Alkatea, Getariako Udalaren izenean
eta bera ordezkatuz, Osoko Bilkurak 2017/07/26ko Batzarraldian hala baimenduta.
Beste aldetik, Oier Korta Esnal jauna, Zumaiko Alkatea, Zumaiako Udalaren izenean eta bera
ordezkatuz, Osoko Bilkurak 2017/07/27ko Batzarraldian hala baimenduta.
Bi aldeek elkarri lege-gaitasun nahikoa aitortzen diote, eta libreki
AZALTZEN DUTE
Lehenengoa.- Santiagoko hondartza.
Santiagoko ondartza bi udal dermioen artean banatuta dago, nahiz eta muga zehatza non
izan behar den bi udalerrien artean inoiz ez den erabat finkatu. Desadostasun hau historikoa
gertatzen da eta bi Udalerriek Aldundiari gaia behin betiko finkatzea eskatu diote.
Bigarrena.- Proiektuaren azalpena.
Santiagoko hondartza Getariako herrigunetik urruti dago eta aldiz Zumaiako herrigunearen
ondoan, hain zuzen Urola ibaiaren itsas-adarrak banatzen du herrigunetik.
Errealitate geografiko honengatik, Zumaiako Udalarentzat garrantzi handikoa gertatzen da eta
aldiz Getariako Udalarentzat ez.
Horren lekuko dira Zumaiako Udalak azken hamarkadetan inguru honengatik landu eta idatzi
dituen agiriak, besteak beste:
1.- Hamar urte dira Santiago hondartzaren inguruko lehen azterketak hasi zirela. Harrezkero,
ingurua hobetzeko jarduketa batzuk eginagatik, hondartzari eta padurari ez diote osotasunezko
soluzioa eman; besteak beste, 2006ean hondartzako instalazioen birgaitzea, 2008an eraispena,
2012an Eusko Jaurlaritzak eremuari ZEC kategorian sartzea behin betikoz onartu zuen.
Nolanahi ere, Zumaiako Arau Subsidiarioko 2. Sistema orokorraren garapenarako plan
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bereziarekin baino ez zitzaion benetazko bultzada eman eremuari; izan ere, 2007ko urtarrilaren
26ean Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuko
Foru Diputatuak Foru Agindua eman zuen Zumaia eta Getariako «Santixo Hondartza» 2. Sistema
Orokorra garatzeko Plan Berezia behin betikoz onartzeko.
Areago, 2014ko azaroaren 27an Zumaiako Udalak Urolako itsasadarra babesteko eta
mantentzeko plan berezia onartu zuen.
2.- Hartara, Estatuko Administrazio Orokorrak -Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar- 2010eko abenduaren 10ean Santiagoko hondartza ingurumen-berreskuratze proiektua
onartu zuen eta 2015eko urrian proiektua -“C.S.: PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LA PLAYA DE SANTIAGO. T.M. ZUMAIA-GETARIA (GIPUZKOA)” - LKS, S.Coop-ri esleitu zion.
3.- Ondoren, Nekazal eta Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak, Itsasoa eta Kostaldea
iraunarazteko Zuzendaritza Orokorra bitartez, Zumaiako Udalarekin intentzio-protokoloa sinatu
dute 2017ko maiatzan. Bi aldeek ondorengo asmoak gauzatzeko hitza eman dute:

Ministerioak:


Duna-eremua berroneratu eta landare autoktonoak landatzea



Sarbide berria Santiago hondartzara, arrapala berria eta eskailerak



Aipatu sarbide berrira gerturatzeko eta bide-zortasunetik igaroko den espaloiaren
berrikuntza



Egun dauden instalakuntzak kentzea

Hori guztia burutzeko proiektu teknikoa egin, onartu, eta aipatu obrak exekutatu eta finantzatu.

Zumaiako Udalak:


Santiagoko paduraren ingurumen-eraberritzea



Zuloaga finkaren ingurunean sarbidea berreskuratu



Zerbitzuetako eraikin berria Santiago hondartzarako



Txiringito berria eraikin berezian

Hori guztia burutzeko proiektu teknikoa egin, onartu, eta aipatu obrak exekutatu eta finantzatu.
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Horretaz gain, Zumaiako Udalak konpromisoa hartu du obrak exekutatu ostean beharrezko diren
mantentze eta kontserbazio gastuak bere gain hartzea.

4.- 2017ko ekainaren 6an 107. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, Gipuzkoako itsasertz zerbitzu
probintzialak, “Zumaia eta Getariako U.E-an, (Gipuzkoa), Santiagoko hondartzaren Ingurumen
Berreskurapenaren proiektua” argitaratu da hogei eguneko epean jendaurreko tramitea
betetze aldera.
Proiektuak aurreikusten dituen obrak honako hauek dira:
Las obras definidas a nivel de proyecto constructivo son las siguientes:
•
Acceso mixto (rodado y de peatones) en rampa y acceso en escalera desde la carretera N-634 a
la Playa de Santiago frente al parking actual. Bajo la rampa se proyecta un edificio para la futura
implantación de servicios de playa: vestidores, duchas, sala de socorrismo y almacén. El
acondicionamiento interior de este edificio se llevará a cabo por parte del Ayuntamiento de Zumaia y no
es objeto de este proyecto.
•
Prolongación de la acera hasta la zona de Erdikohaitza consistente en la ampliación de acera
existente y una nueva acera en voladizo.
•
Urbanización del mirador de Erdikohaitza y acceso en escalera a la playa. Incluye acometidas de
agua, saneamiento y energía para una futura implantación de un local de restauración en el mirador.
•
Implantación de las redes necesarias para las nuevas instalaciones de servicio bajo la rampa,
incluyendo la conexión con la red de saneamiento.
•

Retirada de las actuales instalaciones deterioradas: zona de juego de niños y bar provisional.

Dado que las obras de saneamiento se realizarán a cargo del Ayuntamiento de Zumaia, tal y como
muestran las fichas de reparto de ejecución de actuaciones entre la Dirección Gerneral de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar y el propio Ayuntamiento, la definición y valoración de estas actuaciones se
incluyen en una separata.

Saneamenduko obrak, berriz, Zumaiako Udalak egitea aurreikusten da.
Hirugarrena.- Getaria eta Zumaiko Udalen eremuarekiko eskumenak
Indarrean dagoen Kostaldeei buruzko Legeak adierazten du – 2/2013 Legeak- Konstituzioaren
132.2 artikuluan xedatutakoari jarraiki, Estatuko itsasoaren eta lehorraren arteko jabari
publikoaren ondasunak direla besteak beste:
1. Itsasoaren eta ibaiadarren ertza, hauek barne hartuta:
a) Itsasoaren eta lehorraren arteko eremua edo itsasbehera-lerro eskoratuaren edo ekinozioko
gehieneko itsasbehera biziaren eta ezagutzen diren ekaitz handienetan olatuak iristen diren
tokirainoko mugaren arteko eremua, erregelamenduz ezartzen diren irizpideekin bat etorriz, edo
gainditzen duenean, ekinozioko gehieneko itsasgora biziko lerroarena. Eremu horren barruan
ibaiertzak ere sartzen dira itsasaldien eragina nabaritzen den tokiraino.
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Eremu horren barruan hauek ere jasotzen dira: padurak, itsas aintzirak, istingadiak, estuarioak
eta, oro har, itsasaldien, olatuen edo itsas ura iragaztearen ondorioz urpean gelditzen diren lureremuak.
Nolanahi ere, ez dira itsasoaren eta lehorraren arteko jabari publikoaren barruan sartuko
hartarako egindako obren edo instalazioen ondorioz artifizialki eta kontrolaturik urez betetako
lurrak, betiere horren aurretik jabari publikokoak ez baziren.
b) Hondartzak edo material solteak pilatzen diren eremuak, hala nola hareak, legarrak eta
harribilak, horien artean malkarrak, bermak eta dunak barne hartuta; azkenak hondartzaren
egonkortasuna eta kostaldearen defentsa bermatzeko beharrezko den mugaraino jasoko dira.
Hortaz, bada, Santiago Hondartzako eremua Estatuko itsasoaren eta lehorraren arteko jabari
publikoa osatzen du. Halere, eremu hori Getariako eta Zumaiako mugarteetan egonik, eta nahiz
eta mugaketa erabat finkatu gabe baldin badago ere, bi udalek euren eskumenak zabaltzen
dituzte; esan liteke eskumen partekatuak dituztela, hain zuzen ere, eta konkurrenteak, berriz,
Estatuaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumenekin.
Hala nola, bi udalek beraien eskumenei eutsita Hirigintza-ordenazioan sartu dute Santiago
Hondartzako eremua:
Getariako Hiri Antolaketako Arauen Testu BateginaK: Santiagoko hondartza, Orruaga
hondartzarekin batera, G.4 komunitatearen ekipamendurako sistema orokorra kalifikazio eman
dio. Hondartzako instalazioak eta zerbitzuak ezartzera bideratuta erabilerak onartzen ditu,
Komunitate ekipamenduak eta ingurumena zaintzea, babestea, berreskuratzea eta hobetzea.
Zumaiako Hiri Antolaketako Arauen Testu BateginaK, berriz, Lurzoruaren sailkapena:
Urbanizaezina eta, gainera, Babes berezia duena, eta kalifikazio aldetik 2. Sistema orokorra
osatzen du -2.SO-Santixo-, Natura intereseko 3. area, alegia; eremuak área bakar bat osatzen
du, beste azpiareatan banatuta. Testuak aurreikusten dituen antolamendu irizpideak eta
helburuak: Eremuaren antolamendu integrala: Sarbideak, zonakatze xehekatua, zerbitzu
iraunkorretarako eta sasoiko zerbitzuetarako zonak, oinezkoentzako eremuak hobetzea eta
leheneratzea, eta Orruako hondartzarako lotura egitea; Zuloaga finkako eraikuntza eta
landaretza finkatzea, Hondartzaren beharrak garatzea (aparkalekuak) bai eta Zuloaga
museoarenak ere (handitzea), aldameneko 3. SO-n; Dagoen eraikina ordenazioz kanpo uztea.
Zumaiako Udalak, gainera, planeamendu orokorra garatzeko Santiago hondartza eremurako 2.
paragrafoan aipatutako bi plan berezi onartu ditu.
Nolanahi ere, “Zumaia eta Getariako U.E-an, (Gipuzkoa), Santiagoko hondartzaren Ingurumen
Berreskurapenaren proiektua”-k aurreikusten dituen obrak Zumaiako zein Getariako
mugarteetan burutuko dira.
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Laugarrena.- 40/2015 Legearen, urriaren 1ekoa, Sektore publikoaren araubide juridikoaren
arabera Herri-administrazioek, ezinbestean, beren jarduera eta harremanetan hainbat printzipio
zaindu beharko dituzte (3. Artikulua), besteak beste: a) Herritarrentzako zerbitzu eraginkorra, b)
Soiltasuna, argitasuna eta herritarrekiko hurbiltasuna, …e) Fede ona, bidezko konfiantza eta
erakunde-leialtasuna…, j) Baliabide publikoak esleitzeko eta erabiltzeko eraginkortasuna…, k)
Administrazio Publikoen arteko lankidetza, elkarlana eta koordinazioa.
Zentzu berean, Euskadiko toki-erakundeei buruzko 2/2016 Legeak (100. Artikulua) ere
ahalbidetzen du toki-erakundeek lankidetza-hitzarmenak egitea kudeaketa efizienteagoa
lortzeko eta administrazio-bikoiztasuna ekidin edo ezabatzeko.
Kontuan izanda, legeak ezarritako moduan, eskumenari ezin zaiola uko egin, eta eskumena
berena duten administrazioko organoek baliatuko dutela (40/2015 Legearen 8. Art.),
Areago, 40/2015 Legearen, urriaren 1ekoa, Sektore publikoaren araubide juridikoaren arabera
(140. Art.) Herri-administrazioen arteko harremanak, besteak beste, honako printzipio hauek
zuzenduko dituzte: a) Erakundeekiko leialtasuna… c) Elkarlanean aritzea, hau da, gainerako
administrazio publikoekin batera jardutea xede komunak lortzeko, d) Lankidetzan aritzea,
administrazio publiko bik edo gehiagok, borondatez eta beren eskumenak baliatuz, baterako
ekintza baterako konpromiso espezifikoak beren gain hartzen badituzte, e) Koordinatzea; horren
arabera, administrazio publiko batek, eta bereziki, Estatuaren Administrazio Orokorrak, arlo
berberaren eraginpean dauden administrazio publiko batzuen zein besteen jarduketen
koherentzia bermatu behar du, baterako emaitza bat lortzeko, Konstituzioak eta gainerako
ordenamendu juridikoak hala aurreikusten badu, f) Baliabide publikoen kudeaketaren
efizientzia, guztien baliabideak konpartituz, salbu eta hori egitea ezinezkoa bada edo
aprobetxamendu hoberako justifikatzen bada…
Horrenbestez, bada, Administrazio publikoen arteko lankidetza betebehar bilakatzen da aipatu
legearen arabera (141. Art.), eta, hortaz, Administrazio publikoek: a) Gainerako administrazioek
beren eskumenak zuzenbidearen arabera erabiltzea errespetatu beharko dute, b) Ongi neurtu
beharko dituzte, norberaren eskumenak baliatzerakoan, ukitutako interes publiko guztiak, eta,
zehazki, gainerako administrazioek kudeatu behar dituztenak, c) Gainerako administrazioei
behar duten informazioa eman beharko diete haien eskumenak baliatuz egiten duten jarduerari
buruz, edo herritarrek arlo bati buruzko informazio osoa eskuratu ahal izateko beharrezkoa den
informazioa eman beharko dute, d) Norberaren eremuan laguntza eskaini beharko diete
gainerako administrazioei, beren eskumenak modu eraginkorrean baliatzeko eskatzen
dutenean, e) Elkarlan-betebeharretik eratorritako betebeharrak eta arau bidez ezartzen diren
gainerakoak bete behar dituzte.

Bostgarrena.- 7/1985 Legearen, apirilaren 2koa, Toki erakundeen araubidearen oinarriak
arautzen dituenaren 57.1 artikuluari jarraiki, eta
40/2015 Legearen, urriaren 1ekoa,
Sektore publikoaren araubide juridikoaren 47. artikuluari eta segidakoei jarraiki, eta bakoitzari
dagozkion eskumenen barruan, Getariako Udalak eta Zumaiakoak lankidetza-hitzarmen honen
bitartez Santiago Hondartzako eremuan ….. kudeaketarako ardurak zehazten dituzte, beti ere
iraunkortasun finantzarioa arriskuan jarri gabe.
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Aipatu helburuak gauzatzeko bi aldeek onartzen dituzte ondorengo

KLAUSULAK
Lehenengoa.- Hitzarmen honek xedetzat hartzen du Getariako Udalaren eta Zumaiako
Udalaren arteko elkarlankidetza zehaztea Santiago hondartzako eremuan exekutatuko den
proiektuaren ondotik eratorritako kudeaketarako emakida eta gainontzeko azpiegituren
kudeaketarako baldintzen inguruan.
Bigarrena.- Santiagoko hondartzaren erabiltzaileen alde, hitzarmen honen objektua gauzatzeko,
bi aldeek ondorengo konpromisoak hartzen dituzte:
1. Zumaia eta Getariako U.E-an, (Gipuzkoa), Santiagoko hondartzaren Ingurumen
Berreskurapenaren proiektua”-tik eratorritako azpiegituren emakida Zumaiako Udalak
hartuko du bere gain. Getariako Udalak, berriz, bere eskumenei uko egin gabe,
emakidari renuntzia egiten dio 5. Klausulan adierazitako iraupenarekin
2. Aipatu azpiegituren mantenurako ohiko inbertsioak eta aparteko gastuak Zumaiako
Udalak finantzatuko ditu.
3. Saneamendu obrak Zumaiako Udalak exekutatu eta finantzatuko ditu.
4. Sorospen zerbitzua Zumaiako Udalak hartuko du bere gain, beharrezko kontratazioak eta
kalitatezko zerbitzua emateko beharrezko neurriak hartuz.
5. Zaborra zerbitzua: Zumaiako Udalak zerbitzu honen gastuaren kargu egingo da.
6. Komun publikoak: bere artapena, esplotazioa eta ardura Zumaiako Udalaren
ardurapean geratutako da.
7. Mugaketa espedientearen tramitazioa burutzen denean, dagokion Udalaren
ardurapean geratuko da “Pintura Etxe” izenarekin ezagutzen den higiezinaren
berrikuntzarako obra baimenaren izapidaketa eta onarpena, hala balegokio.
Hirugarrena.- Getariako eta Zumaiako mugarteak salbu daude hitzarmen honetan
adostutakoarekin. Izan ere, 2003ko martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauari jarraiki, bi udalek,
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, mugaketa finkatzeko abiarazi duten prozedurak
ezarriko ditu behin betikoz udal-mugarteak.
Laugarrena.- Jarraipen, zaintza eta kontrolerako batzordea osatuko da Getariako eta
Zumaiako Udaleko ordezkariekin hitzarmenaren aplikazio zuzena bermatze aldera.
Bostgarrena.- Hitzarmenak 50 urteko iraupena izango du.
Seigarrena.- Hitzarmena azkentzeko arrazoiak:
1.
2.
3.
4.

Bere xede diren jarduketak betetzean
Hitzarmenaren indarraldia amaitu ondoren indarraldi hori luzatzea ez erabakitzea.
Sinatzaile guztiak aho batez ados jartzea
Sinatzaileetako batek bere gain hartutako betebehar edo konpromisoak ez betetzea
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5. Sinatzaileetako batek hala erabakitzea.
6. Eratorritako arrazoiengatik hitzarmena bere horretan ezin delako bete.

Zazpigarrena.- Hitzarmenak suntsitzearen ondorioak.
1. Hitzarmena suntsituz gero, likidatu egingo dira, aldeetako bakoitzaren betebeharrak eta
konpromisoak zehazteko. Betebehar eta konpromiso hauek udal bakoitzaren dermioaren edo
mugartearen barne geratzen diren elementuak kontutan hartuta likidatuko dira, inbertsio
osoarekiko dagokion portzentaian.
Beraz, bostgarren klausulan adierazitako epea bete aurretik, hitzarmena suntsitzen bada,
Getariako Udalak Likidazioaren ondorioz Zumaiako Udalak gauzatutako jarduketen zenbatekoa
ordainduko dio Zumaiakoari. Llikidazioa onartu denetik aurrera gehienez ere hilabeteko epean
Getariako Udalak Zumaiakoari ordainketa egin beharko dio adierazitako inbertsio osoaren
portzentaian (Getariako Udalerriaren barne gera daitekeen portzentaian).
2. Hitzarmena suntsitzeko arrazoietako bat gertatzean jarduketaren bat egikaritzen ari bada,
aldeek edo hitzarmenaren jarraipen, zaintza eta kontrolerako batzordeak, egokitzat jotzen
dituzten jarduketak egiten jarraitzea eta amaitzea erabaki ahalko dute, eta amaitzeko epe
luzaezin bat ezarri ahalko dute. Epe hori igarotakoan, jarduketak likidatu beharko dira aurreko
zenbakian ezarrita dagoen moduan.
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