Espediente kodea: 2017IAKU0005

H17/0006/BATZARRA/2017
2017KO IRAILAREN 27AN EGINDAKO
OSOKO
OHIKO
BATZARRAREN
AGIRIA.================================
ALKATEA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL
PLENO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE
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
Dña ARANTZAZU AGIRREZABALAGA ITUARTE Andrea
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 irailaren
27an,
arratsaldeko
zazpietan,
Udalaren Batzar osoa biltzen da ohiko
saioan,
goian
aipatzen
diren
zinegotziak,
Nikanor
Lertxundi
Ibarguren
Alkatearen
lehendakaritzapean.

En el salón de actos de la Casa
Consistorial de Getaria, a las diecinueve
horas del día de 27 de septiembre 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.-

Bertan aurkitzen da Udalaren idazkaria
den Iñaki Sainz Paredes jauna eta
zinpean ekitaldiaren berri jasotzen du.

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

GAI ZERRENDA

ORDEN DEL DIA
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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) IRIZPENA: 2017-KALD0004 KREDITU
ALDAKETARAKO ESPEDIENTEA.

1) DICTAMEN: EXPEDIENTE DE
MODIFICACION DE CREDITOS 2017KALD0004.

2)
ZUMAIKO
UDALAREKIN
HITZARMENA
SANTIAGOKO
HONDARTZAN
ERABILTZAILEEI
ZUZENDUTAKO
ZERBITZUEN
ESKAINTZA ANTOLATZEKO.

2)
CONVENIO
CON
EL
AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA PARA LA
ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE
LA PLAYA DE
SANTIAGO.

3) EAJ UDALTALDEAK AURKEZTEN
DUEN URRIAREN 1EAN KATALUINIAN
OSPATUKO
DEN
ERREFERENDUMAREN
ALDEKO
MOZIOA.-

3)
MOCION
A
FAVOR
DEL
REFERENDUM QUE SE VA A
CELEBRAR EN CATALUÑA EL 1 DE
OCTUBRE PRESENTADA POR EL
GRUPO MUNICIPAL DEL PNV.-

4)
EH
BILDU
UDALTALDEAK
AURKEZTEN DUEN KATALUNIAREKIN
BAT,
DEMOKRAZIAREKIN
BAT
MOZIOA.

4) MOCION A FAVOR DE CATALUÑA Y
DE LA DEMOCRACIA PRESENTADA
POR EL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU.

5)
EH
BILDU
UDALTALDEAK
BABESTEN DUEN GETARIAKO GURE
ESKU
DAGOK
AURKEZTUTAKO
IDATZIA
KATALUNIAKO
ERREFERENDUMAREN ALDEKOA

5) ESCRITO PRESENTADO POR
GETARIAKO GURE ESKU DAGO A
FAVOR
DEL
REFERENDUM
DE
CATALUÑA QUE AMPARA EL GRUPO
MUNICIPAL EH BILDU

6)
EH
BILDU
UDALTALDEAK
BABESTEN DUEN KATALUNIAREKIN
KOORDINAZIO
GUNEAK
AURKEZTUTAKO IDATZIA.

6)
ESCRITO
PRESENTADO
POR
KATALUNIAREKIN
KOORDINAZIO
GUNEA QUE AMPARA EL GRUPO
MUNICIPAL EH BILDU.

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.
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- 4/2017 Udalbatzarra, 2017ko uztailaren
26koa ohikoa

- Pleno 4/2017, ordinario de 26 de julio de
2017.

Oharrik aurkeztu ez denez, idatzita dagoen
eraberean ahobatez onartzen da.-

No habiéndose formulado observaciones,
queda aprobada por unanimidad en la misma
forma en que ha sido redactada.-

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.-

Kodea
B17/0210
B17/0211

Espedientea
2017IGAP0017
2017IAIT0004

B17/0212

2017HBLT0046

B17/0213

2017IAIT0005

B17/0214
B17/0215
B17/0216
B17/0217

2017HBLT0048
2017HBLT0047
2017IOER0001
2017IKOT0014

B17/0218

2017IGAS0011

B17/0219
B17/0220
B17/0221
B17/0222
B17/0223

2003HBLH0020
2017IAKU0004
2017HBLT0049
2017UDEP0013
2017IGAS0009

B17/0224
B17/0225
B17/0226

2017HBLT0037
2017KIBA0021
2017IGAS0012

B17/0227
B17/0228

2017HBLT0044
2017ILPE0002

B17/0229
B17/0230
B17/0231

2017HBLT0052
2017HBLT0053
2016IDIR0024

Espedientearen gaia
Udaltzain laguntzaile batek lanpostua uzteko eskaera onartzea
5.000 €ko abal berria utzi eta gero 74.300 €ko behin-betiko bermea
bueltatu C. Amenabar S.A.ri (Ulpiano eraikina)
Herrerieta kalea 11, 2.a etxebizitzan barne erreforma lanak egiteko
baimena.
Inmogroup-i berma agiriak bueltatu XVII HA Sahatsaga-goian
hiritartze lanak egiteagatik, jasota geratzen den abalarekin egiteke
dauden lanak bermatzen direlako.
Sahatsaga, 4,5,6,7 eta 8 higiezinen teilatuko tximiniak berritzeko
Herrerieta 21eko behe solairu ezkerrean, egokitze lanak egiteko
Katrapona Plaza 4ko jabekideei estolda sareari lotzeko errekeritzeko.
Herri Eskolako gela batean, txukunketa eta pintaketa lanak egiteko
lana Jokin Arregi Manterolari esleitzeko 4.807,63 €tan.
Sahatsaga kiroldegiko behe tentsioko egitasmoa idazteko lana,
birgaikuntza egin ahal izateko, EDS ri esleitzea 3.025 €tan
Iturregiko obra bukaerako baimena.
4/2017 Udalbatzarraren deia, 2017ko uztailaren 26koa ohikoa
Elkano enparantza 1 teilatuan konponketa egiteko baimena
90/2017 isun espedientean deskargu plegua ez onartzeko.
Kultur etxeko teilatuko habe baten errefortzua egiteko lana Ostolaza
Tallarrari esleitu 2.369,03 €ko prezioan.
Elkano 39 higiezinaren fatxadan, gas horniduraren kaxa jartzeko.
Ibilgailu baten behin betiko bajarengatik zergaren itzulpena
Sahatsaga kaleko argiteriko 32 bonbila erosi Setalderi 15.898,43
€tan.
2. poligonoko 6. lur-sailan txabola eraikitzeko baimena
Udaltzain laguntzaileei, 1.100 € banako saria ematea udaldaian
aparteko lanengatik
Cristobal Balenciaga 13 eraikinaren teilatuko hegala konpontzeko
General Arnao 9-11, 2.a ezkerra etxebizitzan leihoak aldatzeko
2016-2017 ikasturtean Euskara ikasten aritu direnen aldeko dirulaguntzak banatzeko, 948,91 €
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Zk.
Mota
1
Alkate Erabakia
1
Alkate Erabakia
1

Alkate Erabakia

1

Alkate Erabakia

1
1
1
1

Alkate
Alkate
Alkate
Alkate

1

Alkate Erabakia

1
1
1
2
1

Alkate
Alkate
Alkate
Alkate
Alkate

1
1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia

1
1
1

Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
Alkate Erabakia
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Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia

Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia
Erabakia

B17/0232
B17/0233

2017KFAO0012
2017IKOT0013

B17/0234
B17/0235

2017UDIR0004
2017IADZ0001

B17/0236
B17/0237

2017HBLT0054
2017HBLL0003

B17/0238
B17/0239
B17/0240

2017KIBA0022
2017KFAO0013
2017HBLT0055

B17/0241
B17/0242
B17/0243

2017KIBA0023
2017UDEP0082
2017GGLL0008

B17/0244

2017GGLL0003

B17/0245

2017KEFO0003

B17/0246
B17/0247
B17/0248
B17/0249
B17/0250
B17/0251

2017KIBA0024
2016ILPE0004
2017KIBA0025
2017UDEP0091
2017GDID0015
2017IKOT0016

B17/0252

2016IKOT0023

B17/0253

2017ITAX0001

2017/08 Faktura zerrendaren onarpena
Haurreskolan toldoa jartzeko lana Toldos Iraolari esleitu 2.744,28
€tan.
Gure Esku Dago Elkarteari 400 €ko laguntza ematea
2017/07/23an itxiera ordutegia ez errespetatzeagatik zehapen
espedientea ireki Sokoa Tabernari
Sahatsaga kalea 3, 2.a B etxebizitzaren sukaldea berritzeko baimena
Ameztoi txakolindegiaren lan-tresnen pabilioiaren obra amaierako
baimena.
Ibilgailu baten zergaren zatia itzuli behin betiko bajarengatik.
2017/09 Faktura zerrendaren onarpena
Iberdrolari lan baimena eman: Utzain-Meaga linea 217. eta 219.
Eukarriak aldatzeko
Ibilgailu baten behin betiko bajarengatik zerga zatiaren itzulpena
1383/2017 isun espedientean deskargu plegua ez onartzeko.
Onuradun baten alde 823,20 €ko Gizarte Larrialdietarako laguntza
onartzea.
Onuradun baten alde 429,00 €ko Gizarte larrialdietarako laguntza
onartzea.
2017ko Udal jabetzaren okupazioagatiko tasen errolda fiskala
onartzeko
Ibilgailu baten behin betiko bajarengatik zerga zatiaren itzulpena
Udal langile bati (JI.G.L.) errelebo kontratua egitea onartu
Ibilgailu baten zerga zatiaren itzulketa onartzeko
716/2017 isun espedientean deskargu plegua ez onartzeko
ALCERren aldeko 400 €ko diru-laguntza onartzeko
Aranola S.Coop.-i esleitu autobusen geralekuan kristala aldatzeko
lana 1.511,90 €tan.
Beilatokiko egitasmoa idatzi eta lanen zuzendaritza esleitu 10,890
€ko prezioan Agustin Mitxelenari
Ulazia Bidaiak SAri baimena eman Iturzaeta Herri Eskolatik Meaga,
Eitzaga, Askizu eta San Prudentzio auzoetara eta alderantziz Ikasleen
Eskolako garraioa egiteko.
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- ERREGU ETA GALDERAK.-

- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Aitor Urrestik adierazi du aurreko plenoan
galdera batzuk egin zituztela eta
martxoko plenoan berriz idatziz egin
zituztela
galderak,
eta
oraindik
erantzuteko daudela.
Alkateak kontutan hartzen du.

Aitor Urresti expone que en el pleno anterior
hicieron algunas preguntas y que en el de
marzo solicitaron información por escrito y
que no se les ha contestado.
El Alcalde responde que toma nota.

ALDERDI ERABAKITZAILEA:

PARTE RESOLUTIVA:

1.- IRIZPENA: 2017-KALD00004 KREDITU
ALDAKETARAKO ESPEDIENTEA

1.DICTAMEN:
EXPEDIENTE
DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 2017KALD00004
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Getariako Udal honetako Aurrekontuari
eragiten dion kreditu gehigarrien bidez
egin
beharreko
2017-KALD00004
kreditu aldaketarako espedientearen
azalpenak eman ditu Iker Azkue
zinegotziak. Igotzea proposatzen diren
kontzeptuen berri eman du.

El concejal Iker Azkue da cuenta del
contenido del expediente 2017KALD00004
de modificación de créditos, mediante
créditos adicionales que afecta al
Presupuesto de este Ayuntamiento de
Getaria. Informa sobre los conceptos que
se propone incrementar.

Idazkari-kontuhartzaileak
egindako
txostenaren
arabera,
aipatutako
espedientea aplikagarri zaion araudiari
egokitzen zaio.

Se da lectura al informe emitido por el
Secretario-Interventor quien manifiesta
que dicho expediente se ajusta a la
normativa que le es de aplicación.

Onesteko prozedura berriz, Aurrekontu
Orokorra
onesterakoan
ezarritako
berbera da.

Respecto a la aprobación, es la misma
que se realiza para la aprobación del
Presupuesto General.

Era berean, Ogasuneko Batzordeak
2017ko irailaren 12an egindako bileran
iriztatu egin zuen.

Igualmente la Comisión de Hacienda lo
dictaminó en reunión de 12de septiembre
de 2017.

Aitor Urresti zinegotziak aurreratu du
EAJ taldea bozketan abstenitu egingo
dela, nahiz eta arrazoizkoak iruditu
aldaketak, baino egitasmoen idazketari
dagokionez eta nahiz eta ezagutu
gertatutako gora-beherak, kopuruagatik
eta denak talde berdinarentzat direnez
horien legezkotasuna zalantzan jarri
daitekeelako.

El concejal Aitor Urresti avanza que el
PNV se va a abstener en la votación, ya
que a pesar de considerar razonables las
variaciones, en cuanto a la partida para la
redacción de proyectos, y a pesar de
conocer las vicisitudes de la misma, por su
importe y por destinarse a un único
equipo, puede ponerse en cuestión su
legalidad.

Alkateak eskerrak eman dizkio EAJri
bere jarreragatik eta berriro azaldu nahi
izan du eurentzat ezustekoa izan dela
ordaindu beharreko kopuru honi aurre
egin beharra.

El
Alcalde
agradece
la
postura
manifestada por el PNV y vuelve a
manifestar que para ellos también ha
supuesto una sorpresa tener que afrontar
el pago de toda esta cantidad.

Eta espedientea ikusita, bozketa egin
da, honako emaitzarekin

Y visto el expediente, se realiza la votación
que depara el siguiente resultado:

Alde bozkatu dute Bilduko 7 zinegotziak
eta abstenitu dira EAJko 4 zinegotziak.

Votan a favor los 7 concejales de Bildu y
se abstienen los 4 concejales de PNV.
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Gertatutako
ERABAKI DA:

emaitzaren

arabera,

LEHENA:
Getariako
Udal
honen
aurtengo
ekitaldiko
Aurrekontuari
eragiten dion kreditu gehigarrien bidez
egin beharreko kreditu aldaketarako
2017-KALD00004 espedientea onestea,
proposamenaren
eta
ondoko
kapitulukako laburpenaren arabera:

De acuerdo
ACUERDA:

a

dicho

resultado,

SE

PRIMERO: Aprobar el expediente de
Modificación de Créditos Número 2017KALD00004
mediante
Créditos
Adicionales que afecta al Presupuesto de
este Ayuntamiento del corriente ejercicio,
conforme a la propuesta formulada y
siguiente resumen por capítulos

KREDITU GEHIKUNTZAK
Kapituluak
Izena
4
Transferentzia arruntak
6
Inbertsio errealak
KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA

Gehikuntzak
28.389,00 €
166.700,00 €
195.089,00 €

FINANTZAKETA
Kapituluak
8 (SARRERAK)

Izena
Finantza aktiboak
GUZTIRA

BIGARRENA:
Jendaurrean
ikusgai
jartzea
hamabost
egunez,
erreklamazioen
ondorioetarako.
Erreklamaziorik aurkezten ez bada,
erabaki hau behin-betikotzat joko da.
Espediente honi Aurrekontu Orokorra
onesteko ezarritako gainerako tramiteak
eman beharko zaizkio.

5.ZUMAIKO
UDALAREKIN
HITZARMENA
SANTIAGOKO
HONDARTZAN
ERABILTZAILEEI
ZUZENDUTAKO
ZERBITZUEN
ESKAINTZA ANTOLATZEKO.
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Gehikuntzak
195.089,00 €
195.089,00 €

SEGUNDO: Que se someta a información
pública por el plazo de quince días a
efectos de reclamaciones. De no
presentarse reclamaciones este acuerdo
devendrá definitivo, debiendo darse a este
expediente los restantes trámites iguales a
los establecidos para la aprobación del
Presupuesto General.

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

Tel.: 943 896024 Faxa: 943 140190

E-maila: udala@getaria.org

2017ko
uztailaren
26an
egindako
Udalbatzarrean Santiagoko hondartzan
erabiltzaileei zuzendutako zerbitzuen
eskaintza
antolatzeko
Zumaiako
Udalarekin sinatu nahi den lankidetza
hitzarmena onartu egin zen.

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de
julio de 2016 aprobó el convenio de
colaboración para la organización de la
prestación de servicio a los usuarios de la
playa de Santiago que se quiere suscribir
con el Ayuntamiento de 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. ZUMAIAGETARIA
(GIPUZKOA)”
egitasmoan
jasotakoak dira hain zuzen.

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
Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Onarpen honen berri ematen zuen
iragarkia
2017ko
abuztuaren
14ko
Gipuzkoako
Aldizkari
Ofizialean
argitaratu zen eta alegazioak aurkezteko
epean hitzarmenaren kontrako alegazio
idatzi bakarra aurkeztu da, Zumaiako
Udalaren
erregistroan
aurkeztutakoa
2017ko abuztuaren 21ean (2743 sarrera
zenbakia).

El anuncio relativo a esta aprobación fue
publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de
fecha 14 de agosto de 2017 y en el periodo
de presentación de alegaciones se ha
presentado
una
única
alegación,
concretamente ante el Ayuntamiento de
Zumaia el 21 de agosto de 2017 (registro de
entrada 2743).

Zumaiako zerbitzu teknikoek idatzia
informatu dute, Getariako idazkaritza bat
dator txosten horiekin eta alegazioa atzera
bota behar dela informatzen du.

Los servicios técnicos de Zumaia han
informado el escrito que es compartido por la
secretaría de Getaria que informa procede
desestimar el recurso.

Alkateak, EH Bilduren izenean, eta Aitor
Urrestik, EAJren izenean, alegazioa
baztertzeko jarrera azaldu dute, besteak

El Alcalde, en nombre de EH Bildu, y Aitor
Urresti, representando al PNV muestran su
voluntad de desestimar la alegación, entre
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beste zentzurik ez duelako. Beraz,
hitzarmena behin betiko onartzearen alde
azaldu dira.

otros motivos, por carecer de sentido y de
aprobar definitivamente el convenio.

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:

- Alegazioa atzera botatzearen aldeko
bozkatu dute bertan dauden Bilduko 7
zinegotziak eta EAJko 4 zinegotziak

- Votan a favor de desestimar la
alegación los 7 concejales presentes de
Bildu y los 4 concejales del PNV.

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: 2017ko abuztuaren 21ean
Zumaiako
Udalaren
erregistroan
aurkeztu zen 2743 sarrera erregistroa
duen alegazioa atzera botatzea osorik
eta horren arabera, Zumaiako Udalarekin
lankidetza hitzarmena behin betiko
onartzea.

PRIMERO: Desestimar íntegramente la
alegación presentada con fecha 21 de
agosto de 2017 ante el Ayuntamiento de
Zumaia, registro de entrada 2743 y por
consiguiente aprobar definitivamente el
convenio
de
colaboración
con
el
Ayuntamiento de Zumaia.

BIGARRENA: Hitzarmenaren eduki osoa
2017ko uztailaren 26ko akta agiriari
erantsi zitzaiona dela ohartaraztea,
hortaz testua ez da berriro errepikatuko
akta honetan.

SEGUNDO: Recordar que el texto íntegro
del convenio se anexó al acta del pleno del
26 de julio de 2017, por lo cual no se
reproducirá en la presente acta.
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HIRUGARRENA:
Alkateari
zabalki
ahaldundu, udalaren izenean behin
betiko hitzarmena sinatzeko eta bere
helburuak egoki gauzatu daitezen
beharrezkoak diren gestioak egiteko.
LAUGARRENA:
Zumaiako
Udalari
berriro eskatzea, obrak bukatutakoan,
horien
zenbatekoa
jasotzen
duen
likidazioa gehitu diezaiola hitzarmenari,
etorkizunean argi gera dadin udalerri
bakoitzean
burututako
lanen
zenbatekoa.

TERCERO: Facultar ampliamente al
Alcalde para que, en nombre del
Ayuntamiento,
firme
el
convenio
definitivamente aprobado y realice las
gestiones pertinentes, para que se logren
los objetivos propuestos.
CUARTO:
Solicitar
nuevamente
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.

3) EAJ UDALTALDEAK AURKEZTEN
DUEN URRIAREN 1EAN KATALUINIAN
OSPATUKO DEN ERREFERENDUMAREN
ALDEKO MOZIOA.-

3)
MOCION
A
FAVOR
DEL
REFERENDUM QUE SE VA A CELEBRAR
EN CATALUÑA EL 1 DE OCTUBRE
PRESENTADA
POR
EL
GRUPO
MUNICIPAL DEL PNV.-

4)
EH
BILDU
UDALTALDEAK
AURKEZTEN DUEN KATALUNIAREKIN
BAT, DEMOKRAZIAREKIN BAT MOZIOA.

4) MOCION A FAVOR DE CATALUÑA Y
DE LA DEMOCRACIA PRESENTADA POR
EL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU.

5) EH BILDU UDALTALDEAK BABESTEN
DUEN GETARIAKO GURE ESKU DAGOK
AURKEZTUTAKO
IDATZIA
KATALUNIAKO ERREFERENDUMAREN
ALDEKOA

5)
ESCRITO
PRESENTADO
POR
GETARIAKO GURE ESKU DAGO A
FAVOR
DEL
REFERENDUM
DE
CATALUÑA QUE AMPARA EL GRUPO
MUNICIPAL EH BILDU

6) EH BILDU UDALTALDEAK BABESTEN 6)
ESCRITO
PRESENTADO
POR
DUEN KATALUNIAREKIN KOORDINAZIO KATALUNIAREKIN
KOORDINAZIO
GUNEAK AURKEZTUTAKO IDATZIA.
GUNEA QUE AMPARA EL GRUPO
MUNICIPAL EH BILDU.
Puntu hauen azterketari ekin aurretik EH
Bildu
eta
EAJko
udalteetako
bozeramaileek adierazi dute, bi alderdiek
aurreko 4 puntuen ordez, testu bateratu
bat adostu dutela eta horien ordez Ibon
Gerekak eta Aitor Urrestik irakurri duten
honako mozio bakarra aurkeztu nahi
dutela.
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Antes de comenzar el estudio de estos
puntos los portavoces de los grupos EH
Bildu y PNV han aclarado que han
consensuado un único texto en lugar de los
cuatro anteriores, por lo cual quieren
presentar una única moción a la cual dan
lectura Ibon Gereka y Aitor Urresti.
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“Urriaren 1 ean Katalunian ospatuko den erreferendumaren aldeko mozioa”
Une historiko bat bizitzen ari gara, Kataluniako herriak 2010ean hasitako prozesua bere
azken fasera iristen ari baita. Zenbait prozesu demokratikoren ostean, Generalitateak
erreferendum lotesle bat deitu du urriaren 1 erako.
Gogoan izan behar dugu, 2014ko azaroaren 9 izandako kontsultak, eragin bat izan
zuela Kataluniako gizartean. Gainera azken urteetan izandako Diada eguneko
manifestazioek argi erakusten dute arazo politiko sakona dagoela Katalunian
Espainiarekiko, Euskadirekin gertatzen den bezalaxe.
Herri demokratikoen oinarrizko printzipioa da, herritar orok bere nahia azal dezala
sufragioz edo aukeratzen dituen ordezkarien bitartez, Kataluniaren kasuan argi dago
herriaren erdiak baino gehiagok bere etorkizun politikoa aldatzeko nahia duela. Batez
ere Espainiak ematen dien lurralde antolaketarekin ez daudelako ados.
Arazo politiko honek bere aurrean Espainiako Gobernuaren eta Konstituzio Auzitegiaren
horma izan du, legearen inperioa bete beharrekoa dela adieraziz. Baina politikarien
lana ez al da arazoak konpontzea negoziazioa eta kontsentsuaren bitartez? Zergatik
legeak ezin dira aldatu marko politiko/legal berri eta eguneratu bat sortuz? Hori baita
politikaren oinarria, gizartearen eskaerei/beharrei aurre egitea eta baliabideak
gizartearen eskuetan jartzean.
Argi eta garbi geratu da ordea, azken egunetan ikusiriko jarrerekin arazoaren
irtenbidea, zentsura eta intimidazioa direla, Espainiako polizia militarrak inprentak, web
orrialdeak eta abar itxiz; Kataluniako politikaren judizializazioa emanik, ez dute
politikoek agintzen, epaileek markatzen baitiote zenbaterainoko joko eremua dagoen,
nahi eta hauek ez izan herritarren ordezkariak.
Bada garaia, espainiako politika inmobilistak aldaketa bat emateko, ulertzeko Espainiar
estatuturen barruan beste subjektu politiko batzuek daudela Galizia, Katalunia eta
Euskadi kasu, Eta Hauek beraien etorkizuna modu askean erabakitzeko aukera dutela.
Beren herritarrek aukeratu behar dute, estatuarekin izan nahi den harremana nolakoa
izan behar den adierazteko. Inori ezin baitzaio behartu zerbaiten parte izatera, berak
hori sentitzen ez duen momentutik.
Gaur Kataluniaren alde ari garen bezala, etorkizunean Euskadiren kasua ere izan
daiteke. Gu ere demokratikoki nahikoa helduak baikara geure etorkizuna modu askean
aukeratzeko, beharrezko mekanismoekin, herritarren nahia egikaritu behar da gizarte
demokratiko batean bizi garen momentutik.
Agirre lehendakariak zioen bezala "el destino ha marcado un rumbo a nuestro pueblo
como portavoces de hondos anhelos contra toda clase de opresion y tirania".
Getariako Udalean gauden ordezkari eta alderdi politikook hurrengoa adierazi nahi
dugu:
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1- Udal honek zilegitasun osoa aitortzen dio Kataluniako Parlamentuak egingo duen
autodeterminazio erreferendumari.
2- Adierazten dugu gatazka politikoa konpontzeko biderik eraginkorrena prozesu
demokratikoen erabileran datzala. Hau da, elkarrizketa eta negoziazioaren eskutik
akordioa lortzean eta hauek lortu ezean herritarren gehiengoaren asmoa eta erabakia
errespetatzea.
3- Udal honek Espainiako estaturi eskatzen dio, datorren Urriaren 1 ean ez dezala
inolako oztoporik ezarri erreferendumean parte hartzeko orduan, Madrilgo gobernua,
epaitegiak eta Auzitegi Konstituzionala ezin direlako Kataluniako herritarren gehiengo
zabalak adierazitako borondate demokratikoaren gainetik jarri.
4- Udal honek elkartasun osoa adierazi nahi dio Kataluniako herri guztiari, eta prozesu
demokratikoa bultzatzen ari diren instituzioei ( Generalitatea, udalak ... ), gizarte
zibilari eta herritarrek sortutako elkarteei, Urriaren 1ean erreferenduma inolako
oztoporik eta eragozpenik gabe egin dezaten edozein
erasoen aurrean. Modu berezian azken egunetan izan diren atxilotuen eta jazartuen
lagun eta senideei
5- Irmoki salatu nahi dugu modu demokratikoan aukeratuak izan diren Kataluniako
alkateak deklaratzera deitzea eta demokrazia praktikan jartzea ahalbidetu nahi duten
alkateak inputatzea deitoratzen dugu.
6- Udal honek Euskal Herria, Katalunia edo munduko gainerako herrietan, herritarren
borondate askean garatzen diren prozesu politikoen alde egiteko konpromisoa hartzen
du.
7 - Udal honek urriaren 1 eko emaitza errespetatzen du eta Instituzio zein eragileei ere
berdina egitea eskatzen die. Horretarako erabaki honen berri, Kataluniako Parlamenteko lehendakariari, Madrilgo Gobernuko presidenteari eta Auzitegi Konstituzionaleko
presidenteari ematea erabakitzen du. Gure udalerriko herritarrei ere jakinaraziko zaie
erabaki honen berri.
8- Getariako herritarrei dei egiten diegu, Kataluniako herriaren erabakitzeko
eskubideen aldeko ekimenetan parte hartzera eta Urriaren 1 ean estelada jar dezaten
balkoietan.
Visca Catalunya Lliure
Askatuta

Visca Galiza Ceibe

GETARIAKO EH BILDU

Euskadi

GETARIAKO EAJ”

Alkateak
udaltaldeen
proposamena
onartu eta 4 gaiak puntu bakar batetan
uztea onartu egin du.
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El Alcalde acepta la propuesta de los
grupos municipales y reduce los 4 puntos
anteriores a uno sólo.
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Alkateak bilerara azaldu dien herritarrei
gonbitea luzatu die, nahiz eta baliozkoak
ez izan, nahi baldin badute zinegotziekin
batera mozioa bozkatzeko.

El Alcalde ha invitado a los vecinos
presentes a que si es su deseo puedan
votar con la Corporación, a pesar de que su
voto no pueda tenerse en cuenta.

Eta besterik gabe bozketa egiten da,
honako emaitzarekin:

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

Alde
bozkatu
dute
Bilduko
7
zinegotziak eta EAJko 4 zinegotziak.

Votan a favor los 7 concejales de Bildu y
los 4 concejales del PNV.

Eta gertatutako emaitzaren arabera,
ahobatez, ERABAKI DA:

Y a la vista del resultado, por unanimidad,
SE ACUERDA:

LEHENA: Aurkeztutako mozioa onartzea.

PRIMERO: Aprobar la moción presentada.

BIGARRENA:
Aurrekoaren
honako erabakiak onartzea.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo
anterior,
aprobar
las
siguientes
determinaciones.

ondorioz,

Getariako Udalean gauden ordezkari eta alderdi politikook hurrengoa
adierazi nahi dugu:
1- Udal honek zilegitasun osoa aitortzen dio Kataluniako Parlamentuak
egingo duen autodeterminazio erreferendumari.
2- Adierazten dugu gatazka politikoa konpontzeko biderik eraginkorrena
prozesu demokratikoen erabileran datzala. Hau da, elkarrizketa eta
negoziazioaren eskutik akordioa lortzean eta hauek lortu ezean herritarren
gehiengoaren asmoa eta erabakia errespetatzea.
3- Udal honek Espainiako estaturi eskatzen dio, datorren Urriaren 1 ean ez
dezala inolako oztoporik ezarri erreferendumean parte hartzeko orduan,
Madrilgo gobernua, epaitegiak eta Auzitegi Konstituzionala ezin direlako
Kataluniako herritarren gehiengo zabalak adierazitako borondate
demokratikoaren gainetik jarri.
4- Udal honek elkartasun osoa adierazi nahi dio Kataluniako herri guztiari,
eta prozesu demokratikoa bultzatzen ari diren instituzioei ( Generalitatea,
udalak ... ), gizarte zibilari eta herritarrek sortutako elkarteei, Urriaren 1ean
erreferenduma inolako oztoporik eta eragozpenik gabe egin dezaten
edozein
erasoen aurrean. Modu berezian azken egunetan izan diren atxilotuen eta
jazartuen lagun eta senideei
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5- Irmoki salatu nahi dugu modu demokratikoan aukeratuak izan diren
Kataluniako alkateak deklaratzera deitzea eta demokrazia praktikan jartzea
ahalbidetu nahi duten alkateak inputatzea deitoratzen dugu.
6- Udal honek Euskal Herria, Katalunia edo munduko gainerako herrietan,
herritarren borondate askean garatzen diren prozesu politikoen alde
egiteko konpromisoa hartzen du.
7 - Udal honek urriaren 1 eko emaitza errespetatzen du eta Instituzio zein
eragileei ere berdina egitea eskatzen die. Horretarako erabaki honen berri,
Kataluniako
Parlament-eko
lehendakariari,
Madrilgo
Gobernuko
presidenteari eta Auzitegi Konstituzionaleko presidenteari ematea
erabakitzen du. Gure udalerriko herritarrei ere jakinaraziko zaie erabaki
honen berri.
8- Getariako herritarrei dei egiten diegu, Kataluniako herriaren
erabakitzeko eskubideen aldeko ekimenetan parte hartzera eta Urriaren 1
ean estelada jar dezaten balkoietan.
Visca Catalunya Lliure
Askatuta

Visca Galiza Ceibe

Gora

Euskadi

Alkateak hitza eman dio ikusleen
artean zegoen Getariako Gure Esku
Dagoen izenean hitz egin duen herritar
bati eta honek esan du, Udalak
onartutako mozioan beraiek aurkeztu
zuten idatzian jasotzen ziren puntuak
txertatu direla eta beraz bat egiten
dutela Udalak hartutako erabakiarekin.

El Alcalde otorga la palabra a un vecino
situado entre el público asistente que dice
hablar en nombre de Getariako Gure Esku
Dago y que ha dicho que en la moción
aprobada por el Ayuntamiento se han
incluido los puntos que contenía el escrito
que presentaron, y que por lo tanto se
adhieren a la decisión adoptada por el
Ayuntamiento.

Bukatzeko
Alkateak
igandean
Kataluniara joan behar duten herritarrei
dei egin die errespetuz jardun daitezen
eta Kataluniar herriari
bakean
bozkatzeko aukera izan dezala opatu
dio.

Para finalizar el Alcalde ha pedido a los
vecinos que se vayan a desplazar a
Cataluña que actúen con respeto y ha
deseado que el pueblo Catalán pueda
tener la ocasión de votar en paz.

Eta besterik gabe, Alkateak bilera
amaitzea erabaki zuen, arratsaldeko
zazpiak
eta
hamabost
minutu
zirenean.-

Y sin más, el Alcalde ordena levantar la
sesión, siendo las diecinueve horas y
quince minutos.-

Gudarien Enparantza 1 - 20808 GETARIA (Gipuzkoa)
www.getaria.net

Tel.: 943 896024 Faxa: 943 140190

E-maila: udala@getaria.org

O.E. // Vº Bº
Alkateak // El Alcalde

Iz. / Fdo. Nikanor Lertxundi Ibarguren

i

Dokumentu honen sinesgarritasuna ziurtatzeko jo Interneteko orrialde honetara:
https://munigex.net/r/0/0/
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