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AKORDIOEN LABURPENA
Udal Plenoak, 2019ko uztailaren 9a egindako bilkuran, erabaki hauek hartu dituela informatzen dut:
1.- UDAL TALDEEN ERAKETA ETA BERAIEN BOZERAMAILEEN IZENDAPENEN
BERRI EMATEA.
Alkatetzak Udal Plenoari jakinarazi dio ondoren zehazten diren udal taldeak osatu direla:
1.- Udal Taldea: EAJ-PNV
Partaideak:

Maria Ubarretxena Cid
Anuska Ezkurra Zubizarreta
Ander Garay Zabaleta
Miren Edurne Unamuno Rodrigo
Ibon Arrupe Aldecocea
Maitane Muñoz Goicoechea
Eugenio Uribarren Lasaga
Amaya Ceciaga Garmendia
Juan Ramon Mendieta Garay

Bozeramailea:

Anuska Ezkurra Zubizarreta

2.- Udal Taldea: EH BILDU
Partaideak:

Maider Morras Azpiazu
Kepa Urteaga Garcia
Nerea Hernandez Heriz
Joseba Ezpeleta Irizar
Larraitz Trojaola Berezibar
Fernando Okina Uranga
Itxaro Artola Lizarralde
Aitor Zubiaga Barrena

Bozeramailea:

Maider Morras Azpiazu

3.- Udal Taldea: SOCIALISTAS VASCOS (PSE-EE) PSOE
Partaideak:

Oscar Garcia Horrillo
Yoana Sanchez Herrero
Aritz Murua Acha
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Oscar Garcia Horrillo

4.- Udal Taldea: ELKARREKIN ARRASATE (Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak)
Partaideak:

Igor Urizar Murgoitio

Bozeramailea:

Igor Urizar Murgoitio

2.- UDAL PLENOKO BILKUREN ALDIZKOTASUNA ONARTZEA.
Udal Plenoak, udal korporazio osatzen duten 21 zinegotzietatik 19 daudela, aho batez, Alkatetzak
horrela proposatuta, erabaki du Udal Plenoak bere bilerak, hilero, lehenengo asteartean, arratsaldeko seietan
egitea, eta egun hori jai eguna balitz hurrengo asteartean.
3.- BATZORDE INFORMATZAILE IRAUNKORRAK ERATZEA.
Udal Plenoak, Udal Korporazioa osatzen duten 21 zinegotzietatik bilkuran 19 daudela, aldeko 11
boturekin (EAJ-PNV eta PSE-EE) eta aurkako 8 boturekin (EH BILDU eta Elkarrekin ArrasatePodemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak) erabaki du honako Batzorde Informatzaile Iraunkorrak sortzea.
1.- Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoen batzorde informatzailea
2.- Berdintasun batzorde informatzailea
3.- Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasun batzorde informatzailea
4.- Kirol batzorde informatzailea
5.- Barne Antolaketaren batzorde informatzailea
6.- Garapen Komunitarioaren batzorde informatzailea
7.- Hezkuntza eta Enplegu batzorde informatzailea
8.- Kultura eta Euskara batzorde informatzailea
9.- Tokiko Merkataritzaren batzorde informatzailea
10.- Bizikidetza eta partehartze batzorde informatzailea
Batzordeak 9 kidez osatuko dira, honako banaketarekin: Elkarrekin Arrasate-PODEMOS/EZKER
ANITZA-IU/EQUO BERDEAK udal taldeko kide bat , PSE-EE udal taldeko kide bat, EH-BILDU udal
taldeko 3 kide eta PNV-EAJ udal taldeko 4 kide.
4.- ORDEZKARIAK IZENDATZEA KORPORAZIOAK ORDEZKATUTA EGON BEHAR
DUEN ORGANO KOLEGIATUETARAKO ETA ERAKUNDEETARAKO.
Udal Plenoak, Udal Korporazioa osatzen duten 21 zinegotzietatik bilkuran 19 daudela, aldeko 11
boturekin (EAJ-PNV eta PSE-EE), aurkako 7 boturekin (EH BILDU) eta absentzio batekin (Elkarrekin
Arrasate-Podemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak) erabaki du jarraian zehazten diren udal honetako
zinegotzien izendapenak onartzea, Arrasateko Udalaren ordezkari gisa jardín dezaten zehaztutako erakundeetan,
oarin arte indarrean zeuden izendapenak baliogabe aitortuz.
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DEBAGOIENEKO MANKOMUNITATEKO Gobernu Juntako kideak:
MARIA UBARRETXENA CID
Ordezkoa: JUAN RAMON MENDIETA GARAY
ANDER GARAY ZABALETA
Ordezkoa: EUGENIO URIBARREN LASAGA
MAITANE MUÑOZ GOICOECHEA
Ordezkoa: IBON ARRUPE ALDECOCEA
ARITZ MURUA ACHA
Ordezkoa: OSCAR GARCIA HORRILLO
SURADESA:
IBON ARRUPE ALDECOCEA
ANDER GARAY ZABALETA
GIPUZKOAKO UR PARTZUERGOA:
OSCAR GARCIA HORRILLO
Ordezkoa YOANA SANCHEZ HERRERO
DEBAGOIENEKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA:
IBON ARRUPE ALDECOCEA
ARRASATE MUSIKAL:
JUAN RAMON MENDIETA GARAY
ANUSKA EZCURRA ZUBIZARRETA
EUSKAL FONDOA:
MAITANE MUÑOZ GOICOECHEA
CEI-SAIOLAN:
MARIA UBARRETXENA CID
Ordezkoa MAITANE MUÑOZ GOICOECHEA
GARAIA BERRIKUNTZA GUNEKO ELKARTE SUSTATZAILEA, Enpresa Zerbitzu Koop.Elk.:
MARIA UBARRETXENA CID
GOIENA KOMUNIKAZIO ZERBITZUAK, KOOP. ELK.:
ANUSKA EZCURRA ZUBIZARRETA
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Ordezkoa: ANDER GARAY ZABALETA
ZUBILLAGA HILTEGIA, S.L.:
IBON ARRUPE ALDECOCEA
Ordezkoa: ANDER GARAY ZABALETA
DEBA BAILAREKO INDUSTRIALDEA, S.A.:
MARIA UBARRECHENA CID
GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA:
OSCAR GARCIA HORRILLO
Ordezkoa: YOANA SANCHEZ HERRERO
5.- PROPOSAMENA, UDAL KARGUEN DEDIKAZIOAREN ASIGNAZIOARI
BURUZKOA ETA BILERETARA JOATEAGATIK ORDAINKETEI BURUZKOA.
Udal Plenoak, Udal Korporazioa osatzen duten 21 zinegotzietatik bilkuran 19 daudela, aldeko 11
boturekin (EAJ-PNV eta PSE-EE) eta aurkako 8 boturekin (EH BILDU eta Elkarrekin ArrasatePodemos/Ezker Anitza-IU/Equo Berdeak) erabaki du ondoren zehazten diren karguak finkatzea zinegotziek
erabateko dedikazioaz betetzeko:
-

Alkatea: MARIA UBARRETXENA CID, 67.466,86 ko ordainsari gordina urteko, hamalau
hiletan ordaintzekoa. 2019ko ekainaren 16tik aurrerako eragina edukiko du.

-

Bigarren Alkateordea eta Tokiko Gobernu Batzarreko kidea: OSCAR GARCIA HORRILLO,
39.881,98 €ko ordainsari gordina urteko, hamalau hiletan ordaintzekoa. 2019ko uztailaren 10etik
aurrerako eragina edukiko du.

-

Hirugarren Alkateordea eta Tokiko Gobernu Batzarreko kidea: ANDER GARAY ZABALETA,
39.881,98 €ko ordainsari gordina urteko, hamalau hiletan ordaintzekoa. 2019ko uztailaren 10etik
aurrerako eragina edukiko du.

Eta aldi berean, erabaki du ondoren zehazten diren karguak finkatzea zinegotziek zatikako
dedikazioaz betetzeko:
-

Lehenengo Alkateordea eta Tokiko Gobernu Batzarreko kidea: IBON ARRUPE
ALDECOCEA, % 55eko jardunari dagokion 21.935,09€ ko ordainsari gordina urteko, 2019ko
uztailaren 10etik aurrerako eragina edukiko du.
Lansaria jasotzeko derrigorrezko gutxieneko arduraldia 876 ordukoa izango da urtean.

-

Laugarren Alkateordea: MAITANE MUÑOZ GOICOECHEA, %50eko jardunari dagokion
19.940,99 €ko ordainsari gordina urteko, 2019ko uztailaren 10etik aurrerako eragina edukiko du.
Lansaria jasotzeko derrigorrezko gutxieneko arduraldia 796 ordukoa izango da urtean.
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Talde politikoentzat diru esleipenak honako hauek izango direla erabaki du:
- Udal talde politiko bakoitzarentzat: 750 € hilean.
-Udal talde
zinegotziko.
zaizkie.

politiko bakoitzarentzat, bere taldekoa den zinegotzi bakoitzeko: 200€ hilean

2019ko uztailaren 1etik aurrerako eragina edukiko du, eta kopuru horiek talde politikoei ordainduko

Bestalde, bileretara bertaratzeagatik jasoko dituzten dietak honako izango direla finkatu du:
Dedikaziorik aitortu ez zaien zinegotziek (ez erabatekoa ez eta partziala) udaleko organo
kolegiatuetako bileretara joateagatik (Udal Plenoa, Tokiko Gobernu Batzarra, Bozeramaileen Batzordea eta
Batzorde Informatzaileak), honako ordainketak jasoko dituzte:
-Organo informatzaileetara bertaratzeagatik (Batzorde informatzailea eta Bozeramaileen batzordea):
90 € bilerako. Batzorde informatzaileetara bertaratzeagatik (liberatu oso baten %20ko dedikazioa) urtean
gehienez 7.976,39 € izango dira.
-Organo erabakitzaileetara bertaratzeagatik edo batzordeburuak batzordeko (Udalbatzarra, Tokiko
Gobernu Batzordea) edo/eta batzordeburua batzordeko: 180 € bilerako. Tokiko Gobernu Batzordera
bertaratzeagatik eta batzordeburu batzordeko (liberatu oso baten %35eko dedikazioa) urtean gehienez
13.958,69€ izango dira.
Azkenik, erabaki du 2019ko 2019ko Aurrekontua Betetzeko Arauaren 18 artikulua egokitzea.
6.- AUZO EDO BARRUTIKO BATZORDEAK SORTU ETA OSATZEARI BURUZKO
PROPOSAMENA
Udal Plenoak, Udal Korporazioa osatzen duten 21 zinegotzietatik bilkuran 19 daudela, aldeko 18
boturekin (EAJ-PNV, EH BILDU eta PSE-EE) eta abstentzio batekin (Elkarrekin Arrasate-Podemos/Ezker
Anitza-IU/Equo Berdeak) erabaki du ondoren adierazten diren Auzoetako Batzordeak sortzea, 2019ko
maiatzaren 26ko Udal Hauteskundeetan izandako emaitzak kontutan harturik, alderdi politikoek eta koalizioek
izendatutako partaideek osatuko dituztenak:
* ERDIALDEKO BARRUTIA
Udal Taldea
EAJ-PNV
EH BILDU
PSE-EE
ELKARREKIN
ARRASATE-Podemos/Ezker
Anitza-IU/ Equo Berdeak

Partaide kopurua
5
4
1
0
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* SANTA MARINAKO BARRUTIA
Udal Taldea
PSE-EE
ELKARREKIN
ARRASATE-Podemos/Ezker
Anitza-IU/ Equo Berdeak
EAJ-PNV
EH BILDU

Partaide kopurua
3
1
3
2

* MUSAKOLAKO BARRUTIA
Udal Taldea

Partaide kopurua

EH BILDU
EAJ-PNV
PSE-EE
ELKARREKIN
ARRASATE-Podemos/Ezker
Anitza-IU/ Equo Berdeak

4
4
1
1

* SAN ANDRESKO BARRUTIA
Udal Taldea

Partaide kopurua

EAJ-PNV
EH BILDU
PSE-EE
ELKARREKIN
ARRASATE-Podemos/Ezker
Anitza-IU/ Equo Berdeak

4
3
2
1

* URIBARRIKO BARRUTIA
Udal Taldea
EAJ-PNV
EH BILDU
PSE-EE
ELKARREKIN
ARRASATE-Podemos/Ezker
Anitza-IU/ Equo Berdeak

Partaide kopurua
5
4
1
0

Adierazitako batzorde horietako bakoitzak beren partaideen artean, gehiengo soilez, bere auzoko Alkatea
hautatuko du, Udal Alkatearen onespena jaso beharko duena.
BIGARREN.- Baserri auzoetako batzorde hauek sortzea:
 Meatzerreka baserri auzoko batzordea.
 Musakola baserri auzoko batzordea.
 San Andres baserri auzoko batzordea
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 Udala baserri auzoko batzordea.
 Zaldibar baserri auzoko batzordea.
 Gesalibar baserri auzoko batzordea.
 Garagartza baserri auzoko batzordea.
 Uribarri baserri auzoko batzordea.
 Bedoña baserri auzoko batzordea.
Auzoko bizilagunek hautatuko dituzte beren auzoko Nekazal Batzordea osatuko dituzten Alkatea eta beste
hiru partaideak.
7.- ANTOLAKETA ALORREAN ALKATEAK EMANDAKO HAINBAT DEKRETUREN
BERRI EMATEA.
Udal Plenoak Alkateak emandako honako ebazpenen berri jaso du:

7.1. Alkatearen N 19/00973 ebazpena.
“Tokiko Gobernu Batzarreko kideen izendapena.
Erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 20.1.b) eta 23.1 artikuluek
eta Udal Araudi Organikoko 36. artikuluak, bai eta Udal Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta
Erregimen Juridikoari buruzko Erregelamendua onartuz azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuko 41.3 eta
52 artikuluek ematen dizkidaten eskurantzak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
LEHENENGO.- Ondoren zehazten diren zinegotziak Tokiko Gobernu Batzarreko kide izendatzea,
indarrean dagoen arautegiak ematen dizkien eskurantza eta prerrogatiba guztiekin:








Ibon Arrupe Aldecocea
Ander Garay Zabaleta
Anuska Ezcurra Zubizarreta
Miren Edurne Unamuno Rodrigo
Amaia Ceciaga Garmendia
Oscar Garcia Horrillo
Yoana Sanchez Herrero

BIGARREN.- Ebazpen honen berri dagozkion zinegotziei ematea. Aldi berean, erabaki honen berri
Udalbatzarrari ematea egingo duen hurrengo bileran eta, azkenik, ebazpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea.
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HIRUGARREN.- Dekretu hau Alkatetzako Ebazpen Liburuan transkribatu behar da eta eragina izango du
duen dataren hurrengo egunetik aurrera.

7.2. Alkatearen N 19/00976 ebazpena.
“Alkateordeak izendatzea.
Erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 21.2 eta 23.3 artikuluek
eta Udal Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridikoari buruzko Erregelamendua
onartuz azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuko 41.3 eta 46 artikuluek ematen dizkidaten eskurantzak
erabiliz,
EBAZTEN DUT:
LEHENENGO.- Ondoren zehazten diren zinegotziak Alkateorde izendatzea, ebazpenean jasotzen den
ordenan eta indarrean dagoen arautegiak ematen dizkien eskurantza eta prerrogatiba guztiekin:
Lehenengo Alkateordea:
Bigarren Alkateordea:
Hirugarren Alkateordea:
Laugarren Alkateordea:

Ibon Arrupe Aldecocea
Oscar Garcia Horrillo
Ander Garay Zabaleta
Maitane Muñoz Goicoehcea

BIGARREN.- Ebazpen honen berri dagozkion zinegotziei ematea. Aldi berean, erabaki honen berri
Udalbatzarrari ematea egingo duen hurrengo bileran eta, azkenik, ebazpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
eta Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea.
HIRUGARREN.- Dekretu hau Alkatetzako Ebazpen Liburuan transkribatu behar da eta eragina izango du
duen dataren hurrengo egunetik aurrera”.

7.3. Alkatearen N 19/00975 ebazpena.
“Batzorde informatzaileen Lehendakaritza delegatzea.
Erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 21.3 artikuluan, Udal
Araudi Organikoko 40 artikuluan, bai eta Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Erregimen
Juridikoari buruzko Erregelamendua onartuz azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuko 125 artikuluak
ematen dizkidan eskurantzak erabiliz, hauxe
ERABAKI DUT:
LEHENENGO.- Ondoren adierazten diren zinegotziengan eskuordetzea honako Batzorde Informatzaileen
Lehendakaritza, indarrean dagoen legediak organo kolegiatuen lehendakaritzari ematen dizkion eskuduntzekin:
Obra, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoen batzorde informatzailea
Berdintasun batzorde informatzailea
Hirigintza, Ingurumen eta Mugikortasun batzorde informatzailea
Kirol batzorde informatzailea

Oscar Garcia Horrillo
Yoana Sanchez Herrero
Ibon Arrupe Aldecocea
Ander Garay Zabaleta
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Barne Antolaketaren batzorde informatzailea
Garapen Komunitarioaren batzorde informatzailea (Gizarte
Zerbitzuak eta Gazteria):
Hezkuntza eta Enplegu batzorde informatzailea
Kultura eta Euskara batzorde informatzailea
Tokiko Merkataritzaren batzorde informatzailea
Bizikidetza eta partehartze batzorde informatzailea

Ander Garay Zabaleta
Maitane Muñoz Goicoechea
Miren Edurne Unamuno Rodrigo
Juan Ramon Mendieta
Amaia Ceciaga Garmendia
Anuska Ezcurra
Zubizarreta

BIGARREN.- Dekretu honen berri ematea eskuordetutako zinegotziei, onar dezaten; jakinarazpena jaso eta
hurrengo hiru egunetan honen aurka ezer adierazten ez bada eskuordetutako eskuduntza onartu dela ulertuko
da.
HIRUGARREN.- Erabaki honen berri Udalbatzarrari ematea egingo duen hurrengo bileran eta, aldi berean,
ebazpen hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea.
LAUGARREN.- Dekretu hau Alkatetzako Ebazpen Liburuan transkribatu behar da eta eragina izango du
duen dataren hurrengo egunetik aurrera”.

7.4. Alkatearen N 19/00977 ebazpena.
“Alkatetzaren eskuduntzak Tokiko Gobernu Batzarraren esku lagatzea.
Ikusirik apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 21.3 eta 21.4 artikuluetan xedatutakoa, Tokiko Jardunbidearen
Oinarriak arautzen dituena, 2568/1986 Errege Dekretuaren 43.1 eta 43.2 artikuluetan xedatutakoa, horren
arabera onartzen baita Toki Erakundeen Antolamendua, Funtzionamendua eta Araubide Juridikoaren
Erregelamendua, eta azkenik Udaleko Erregelamendu Organikoaren 25.3 artikuluan xedatutakoa kontutan
izanik, eta horiekin bat datorren gainerako legerian.
Ikusirik, lehenago aipatutako legeriaren arabera, Alkatetza honek bere eskuduntzak eskuordetu
ditzakeela, betiere kasu hauetan izan ezik: LRBRLko 21.3 artikuluak aurre ikusitako kasuetan eta Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 13. artikuluak jasotakoetan, izan ere, horietan erregulatzen dira eskuordetu ezin diren eskuduntzak.
Nik, Alkate-Udalburuak, legeak ematen dizkidan eskuduntzez baliaturik, hauxe
ERABAKI DUT:
LEHENENGO: Tokiko Gobernu Batzarraren esku uztea hemen aipatzen ditudan eskuduntzak:
1.- Alkatearekin batera, zinegotzi delegatuen jarduna koordinatu eta zuzentzea.
2.- Gestio ekonomikoaren jarduna, onartutako aurrekontuarekin bat, eta gastu hauek xedatzea:
 Izaera arrunteko gastuak, zenbatekoak 6.000 euro gainditzen duenean.
 Dirulaguntzak ematea.
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 Udal aurrekontuak baimendutako gainerako gastuak, hartarako ezarritako mugen barruan.
3.- Udal aurrekontuaren likidazioa onartzea.
4.- Enplegu eskaintza publikoa onartzea, Udalbatzarrak onartutako aurrekontuarekin eta plantillaren arabera;
oinarri-arauak onartzea, probak egiteko, batetik, langileak aukeratu behar direnean eta, bestetik, lanpostuak
hornitzeko lehiaketak egin behar direnean; eta finkoak eta aldizkoak ez diren ordainketa osagarriak banatzea.
5.- Planeamendu orokorra garatzeko planeamenduko baliabideak onartzea, Udalbatzarrari berariaz ez
dagozkionak, eta hirigintza gestioko baliabideak eta hirigintzako proiektuak onartzea.
6.- Kontratazio organo izatea, honako kontratu moetetan: obrak, hornidurak, zerbitzuak, zerbitzu publikoen
kudeaketa, kontratu administratibo bereziak eta kontratu pribatuak, beti ere zenbatekoa 6.000 €tiko gorakoa
bada, eta Sektore Publikoko Kontratuen Legeko Bigarren Xedapen Gehigarriko 1. atalak ezarritako muga
baino txikiagoa denean.( Muga: gainditzen ez badu udal aurrekontuaren baliabide arrunten %10, ezta ere, edozein
kasutan ere, 6 milioi euro, urteanitzekoak barne 4 urte baino gehiago irauten ez dutenean, betiere urte guztiak pilatuta
zenbatekoak gainditzen ez badu esandako portzentaia, lehen urtealdiko aurrekontuaren baliabide arruntei buruz, ez eta
adierazitako zenbatekoa ere).
7.- Udal ondasunei buruzko kontzesioak egitea, ondasun higiezinak eta ondareari buruzko legediari lotutako
eskubideak eskuratzea, beren balioa 6.000 €tik gorakoak izan ez eta aurrekontuaren baliabide arrunten %10
gainditzen ez dutenean, eta edozein kasutan ere, 3 milio euroko kopurua gainditzen ez dutenean, eta ondarea
besterentzea, bere balioa adierazitako kopurua eta portzentaia gainditzen ez baldin badu, honako kasu
hauetan:
 Ondasun higiezinena, aurrekontuan aurreikusita badago.
 Ondasun higigarriena, balio historiko edo artistiko deklaratutakoa izan ezik, izan ere, horien
inorentzea ez dago aurrikusita aurrekontuan.
8.- Obretako fakturak eta ziurtagiriak onartzea, kontratatzeko eskuduna denean.
9.- Zerbitzuetako obra proiektuak kontratatzea.
10.- Ondare erantzukizuna.
11.- Lizentziak oro har ematea, salbuetsiz ordenantzak edo lege sektorialek Udal Plenoari espreski ematen
dizkiotenak, eta salbuetsiz, baita ere, beste honako hauek (Hirigintzako zinegotzi eskuordetuan
delegatutakoak):








Obra txikietako lizentziak (lokalak egokitu eta eraberritzea, erreteiluak egitea, etxebizitzak barrutik
zein kanpotik eraberritzea (ad. Etxebizitzetan gas naturala jartzekoak, etxebizitzen kanpo aldean
zurgintza aldatzekoak etab.) eta anterakoak).
Kartelak, toldoak, errotuluak edota seinale iragarleak jartzeko lizentziak.
Udal lurra okupatzekoa eta erabilera pribatiboko lizentziak (edukiontziak, andamioak, babes hesiak,
mahaiak, karpak, etab. jartzea).
Ibiak jartzeko lizentziak.
Kalterik ez duten eta salbuetsirik dauden jarduerak irekitzeko lizentziak.
IGOKA iharduerak jarri eta irekitzeko lizentziak.
IGOKA iharduerak irekitzeko espedienteen aurreko txostenei buruzko ebazpenak.
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Lan haundiak egiteko obra lizentzia.
Lehengoz erabiltzeko lizentzia.
Jardueren titularitatea aldatzeko baimena.
Egurra ateratzeko eta baserri bideen erabilera berezia egiteko lizentziak.
Lurzoru publikoan jarduketak baimentzea (telefonia, argindarra, gasa, etab.).

12.- Aurrekontua garatzeko arauari dagozkion fakturak onartzea, udal aurrekontuak betetzeko arauetan
xedatutakoarekin bat badatoz.
BIGARREN: Ordezkaritzaren eskumen eremuaren barruan erabili behar dira emandako eskurantzak eta
bere titularrak ezingo ditu beste zinegotzi edo organoren esku utzi.
HIRUGARREN: Ordezkaritzak ez du epe mugarik eta iraungo du Legealdi osoan, Alkatetzak honek
agintealdia bukatu arte, baina aldatu edo errebokatu egin ahal izango da.
LAUGARREN: Delegazio honetako gaiei buruz Gobernu Batzordeak hartutako akordio administratiboen
testuetan berariaz agertu behar da gorabehera hori, eta eskuordetu ez diren gaietan eskumena ematen duen
organoak emandako erabakien balio bera izango dute.
BOSGARREN: Dekretu honen berri ematea Tokiko Gobernu Batzarrari onar dezan.
SEIGARREN: Dekretu honen berri ematea Osoko Bilkurari haren lehenengo bilkuran, Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta Udaletxeko Iragarki Taulan jartzea.
ZAZPIGARREN: Dekretu hau Alkatetzaren Ebazpenen eta Dekretuen Liburuan transkribatuko da eta
indarrean sartuko da duen dataren biharamunean”.

7.5. Alkatearen N 19/00978 ebazpena.
“Alkatearen eskumenen eskuordetze generikoak eta espezifikoak Tokiko
Gobernu Batzarreko kideen eta zinegotzien alde.
Udal Korporazioa eraturik eta udal jarduera ahalik eta eraginkorrena izateko asmoz, Alkatetza honen
iritziz beharrezkoa da izaera orokorreko eskuduntzak Tokiko Gobernu Batzordeko kideen esku uztea, eta
beste bat izaera berezikoa zinegotzien esku uzteko.
Ikusirik apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 21.3 eta 23.4 artikuluetan xedaturikoa, Tokiko Jardunbidearen
Oinarriak arautzen dituena (LBRL), Toki Erakundeen Antolamendua, Funtzionamendua eta Araubide
Juridikoaren Araudia onartu zuen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuko 43 artikuluan
aurreikusitakoa eta Udaleko Erregelamendu Organiko 26 artikuluan, eta bat datorren gainerako legerian
xedatutakoa.
Ikusirik, lehenago aipatutako legeriaren arabera, Alkatetza honek bere eskuduntzak eskuordetu
dezakela, beti ere kasu hauetan izan ezik: LRBRLko 21.3 artikuluak aurreikusitako kasuetan eta Herri
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 13. artikuluak jasotakoetan, izan ere, horietan erregulatzen dira eskuordetu ezin diren eskuduntzak.
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Nik, Alkate-Udalburuak, legeak ematen dizkidan eskuduntzez baliaturik, hauxe
ERABAKI DUT:
LEHENENGO: Eskuordetze generiko hauek egitea jarraian zerrendatzen diren gobernu eremuetan edo
gaietan eta hemen aipatzen diren zinegotzien alde:
Hirigintza, Ingurumena eta Mugikortasuna:

Ibon Arrupe Aldecocea, Tokiko Gobernu
Batzarreko kidea eta Hirigintza, Ingurumen eta
Mugikortasun
batzorde
informatzaileko
Lehendakaria

Obrak, Zerbitzu, Mantentze eta Auzoak:

Oscar Garcia Horrillo, Tokiko
Batzarreko kidea eta Obrak,
Mantentze
eta
Auzoetako
informatzaileko Lehendakaria

Berdintasuna

Yoana Sanchez Herrero, Tokiko Gobernu
Batzarreko kidea eta Berdintasuna batzorde
informatzaileko Lehendakaria

Kirola

Ander Garay Zabaleta, Tokiko
Batzarreko
kidea
eta
Kirol
informatzaileko Lehendakaria

Barne Antolaketa

Ander Garay Zabaleta, Tokiko Gobernu
Batzarreko kidea eta Barne Antolaketa batzorde
informatzaileko Lehendakaria

Garapen Komunitarioa:

Maitane
Muñoz
Goicoechea,
Garapen
Komunitarioko
batzorde
informatzaileko
Lehendakaria

Hezkuntza eta Enplegua

Miren Edurne Unamuno Rodrigo, Tokiko
Gobernu Batzarreko kidea eta Hezkuntza eta
Enplegua
batzorde
informatzaileko
Lehendakaria

Kultura eta Euskara:

Juan Ramon Mendieta Garay, Kultura eta
Euskara batzorde informatzaileko Lehendakaria

Tokiko Merkataritza

Amaia Ceciaga Garmendia, Tokiko Gobernu
Batzarreko kidea eta Tokiko Merkataritza
batzorde informatzaileko Lehendakaria

Bizikidetza eta Partehartzea

Anuska Ezcurra Zubizarreta, Tokiko Gobernu
Batzarreko kidea eta Bizikidetza eta Partehartze
batzorde informatzaileko Lehendakaria

Gobernu
Zerbitzu,
batzorde

Gobernu
batzorde
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BIGARRENA: Eskuordetza orokor horiek eskurantza hauek barne hartuko dituzte, dagozkien jarduera
eremuetan:
2.1. Gobernu eremu guztientzako eskuduntza amankomunak
a) Alkatea eta Udala ordezkatzea, alkatea ez dagoenean, bere ordezkaritza eremuan.
b) Eskuordetutako udal jardueraren eremuan barne hartutako zerbitzuak eta obrak zuzendu, ikuskatu
eta bultzatzea.
c) Udalbatzarraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren gai zerrendan gaiak sartzeko proposatzea.
d) Proposatzea alkateari edo Tokiko Gobernu Batzarrari bere ordezkaritza eremuarekin lotutako
akordioak hartzeko.
e) Batzorde informatzailearen txostena eskatzea, Udalbatzarraren eskumena izan gabe ere, haren
diktamena edo iritzia beharrezkoa dela pentsatzen duenean.
f) Batzordearentzat gai interesgarriak izan eta organo eskudunek erabakitzen dituztenean, horien berri
ematea batzordeari.
g) Ordezkaritza bidez onartutako erabakien berri ematea batzordeari aldiro.
h) Ordenantzak, Erregelamenduak eta udal akordioak betearaztea, bere ordezkaritza eremuari
dagokionez.
i) Bilerak eta harremanak izatea gainerako batzordeburuekin eta zinegotzi ordezkariekin, elkarrekin
koordinaturik egoteko eta elkarren berri izateko.
j) 6.000 €tik gorakoak ez diren kontratuak adjudikatzea.
k) Zerbitzuetako obra proiektuak onartzea, zinegotzi ordezkaria eskuduna denean kontratatzeko,
aurreko atalean aurreikusitakoaren arabera.
l) Zerbitzuen ohiko funtzionamenduak eragindako gastuak onartzea, bere eremuari atxikitakoak
direnean eta betiere 6.000 € baino gutxiago denean.
2.2 Gobernu eremuko eskuduntza espezifikoak:
2.2.1. Hirigintza arloan, jarraian adierazten diren lizentziak ematea eta espedienteak ebaztea:










Obra txikietako lizentziak (lokalak egokitu eta eraberritzea, erreteiluak egitea, etxebizitzak barrutik
zein kanpotik eraberritzea (ad. etxebizitzetan gas naturala jartzekoak, etxebizitzen kanpo aldean
zurgintza aldatzekoak etab., eta antzerakoak).
Kartelak, toldoak, errotuluak edota seinale iragarleak jartzeko lizentziak.
Udal lurra okupatzekoa eta erabilera pribatiboko lizentziak (edukiontziak, andamioak, babes hesiak,
mahaiak, karpak, etab. jartzea).
Ibiak jartzeko lizentziak.
Kalterik ez duten eta salbuetsirik dauden jarduerak irekitzeko lizentziak.
IGOKA iharduerak jarri eta irekitzeko lizentziak.
IGOKA iharduerak irekitzeko espedienteen aurreko txostenei buruzko ebazpenak.
Lan haundiak egiteko obra lizentzia.
Lehengoz erabiltzeko lizentzia.
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Jardueren titularitatea aldatzeko baimena.
Egurra ateratzeko eta baserri bideen erabilera berezia egiteko lizentziak.
Hirigintza alorreko kontsultei erantzunak.
Merkataritza jardueren bajak ebaztea.
Lurzoru publikoan jarduketak baimentzea (telefonia, argindarra, gasa, etab.).
Higiezinak kontserbatzeko eta birgaitzeko eremuko ebazpenak (legezko aurri-egoerak, egikaritze
aginduak).
Hirigintza disziplina arloko ebazpenak
Hirigintza eta Ingurumen alorreko espediente zigortzaileak ebaztea

2.2.2. Ogasun arloan, jarraian adierazten diren funtzio edo eskuduntzak betetzea:


Aurrekontuen proiektuak prestatzea, beharrezkoa den aurrerapenarekin, legeak ezartzen duen epeetan
Udalak onartu ditzan.



Zerga, errenta eta gainontzeko eskubide ekonomikoen inspekzio, likidazio, kudeaketa eta
errekonozimenduari buruzko jardunak, eta konkretuki, errolda fiskal eta zerga likidazioen onarpenak.



Alkatearekin batera, ordainketa aginduak ematea, eta baita sarrerak formalizatzeko eta kobratzeko
beharrezkoak diren agiriak ematea eta kudeatzea.



Diruzaintzako nahitaezko arkeoak egitea, eta Alkatearekin batera, Udal Erakundearen funts, balore eta
efektuen disposizio eta kudeaketa amankomunatua (Udal Kontuhartzaile eta Diruzainarekin batera),
indarrean dagoen legediaren arabera.



Zatiketak onartzea, aurrez Barne Antolamenduaren batzordeak diktaminatu ondoren, Udal Plenoak
2009-07-16an onartutako Ordenantzako 8. artikuluan xedatutakoak (urte bete baino gorakoak edo
zenbatekoa 4.000 €tik gorakoa denean)

HIRUGARRENA: Emandako eskuordetze generikoei dagokienez, ahalmen hauek mantenduko ditu
Alkateak:
a)
Eskuordetu den eskuduntzaren kudeaketaren informazio zehatza jasotzekoa eta eskuordetze
horren arabera sortu diren egintzena ere bai.
b)

Garrantziko erabakiak hartu baino lehen horien berri jasotzekoa.

LAUGARRENA.- Eskuordetze generiko horiek izaera mugagabea izango dute eta iraungo dute horiek
ezeztatu arte, Alkateak bere agintaldia amaitu arte edo izendatutakoak karguari berariaz uko egin arte.
Eskuordetze generiko horiek nahi dituenean aldatu eta ezeztatu ahal izango ditu Alkateak.
BOSTGARRENA.- Eskuordetze generikoen artean dago erabakitzeko ahalmena, beste batzuei eragiten
dizkien administrazio egintzen bidez.
Delegazio hauetako gaiei buruz Zinegotzi Ordezkariek hartutako administrazio erabakien testuan, berariaz
jaso behar da gorabehera hori eta eskuordetu ez diren gaietan eskumena ematen duen organoak emandako
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erabakien balio bera izango dute. Erabaki horiek baliozkoak izateko, Zinegotzi Ordezkarien Erabakien
Liburuan jaso beharko dira.
SEIGARRENA.- Eskuordetze generikoez gain, Alkateak eskuordetze bereziak egin ahal izango ditu
edozein zinegotziren alde, gai jakin batzuen zuzendaritza eta kudeaketa egiteko, eta Alkateari dagokio eta,
hala badagokio, atxikipen gobernuaren eremuaren eskuordetze generikoa daukan Zinegotziari, zeregin
espezifikoak egiteko eskuordetze bereziak dituzten zinegotzien jarduera gainbegiratzeko ahalmena.
Horri buruz, Alkateak eskuordetze espezifiko hauek erabaki ditu:
- Maitane Muñoz Goicoechea zinegotziaren alde eskuordetze berezia, Gizarte Ongizate arloko
zerbitzu eta prestazio jakin batzuk (jarraian zehazten dira) kudeatzeko. Eskuordetze espezifiko hori
atxikirik egongo da zuzenean Alkatetza-Udalburutzaren arlora eta Alkatearekin koordinaturik jardungo du.
Eskuordetze honen egitekoen norainokoak barne hartzen du beste batzuei eragiten dieten administrazio
egintzen bidez erabakitzeko ahalmena. Zinegotzi eskuordetuak zerbitzu eta prestazio hauen inguruan
erabakiko du:
a) Jarraian adierazten diren programetan laguntza ekonomikoak zein gizarte prestazioak onartzea:








Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
Babesgabetasun egoeretako kasuak
Beren ingurune familiarrera etor ezin diren pertsonen senideek bisitak egiteko laguntzak
Etxeko Laguntza zerbitzua
Drogamenopekotasunen tratamendurako laguntzak.
Babesetxea erabiltzeko baimenak ematea.
Norbere Fondoaren laguntzak

b) 6.000 €tik gorakoak ez diren kontratuak adjudikatzea eta zerbitzuen ohiko funtzionamenduak eragindako
gastuak onartzea, bere eremuari atxikitakoak direnean eta betiere 6.000 € baino gutxiago denean
-

Juan Ramon Mendieta Garay zinegotziaren alde, BAZ zerbitzuaren kudeaketaren ardura
bereganatzeko. Eskuordetze espezifiko hori atxikirik egongo da zuzenean AlkatetzaUdalburutzaren arlora eta Alkatearekin koordinaturik jardungo du. Eskuordetze honen egitekoen
norainokoak ez du barne hartzen beste batzuei eragiten dieten administrazio egintzen bidez
erabakitzeko ahalmena.

Emandako eskuordetze espezifikoei dagokienez, haren jarduera gainbegiratzeko ahalmena mantenduko du
Alkateak eta eskuordetutako eskudantziaren kudeaketaren informazio zehatza jasotzeko ahalmena.
Eskuordetze horrek izaera mugagabea izango du eta iraungo du eskuordetze hori ezeztatu arte, Alkatearen
agintaldia bukatu arte edo karguari berariaz uko egin arte.
Eskuordetzeak nahi dituenean aldatu eta ezeztatu ahal izango ditu Alkateak.
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ZAZPIGARRENA.- Alkateari egokituko zaio Zinegotzi Ordezkarien jardunaren koordinazioa eta haien
arteko eskumen gatazkak erabakitzea.
ZORTZIGARRENA.- Etorri ezean, gaixorik egonez gero edo beste edozein eragozpen izanez gero
Zinegotzi Ordezkariak, Alkateak beregain hartuko ditu, zuzenean eta besterik gabe, eskuordetutako
eskumenak, jatorriko eskumenaren titularra baita, eta ondorio horietarako ulertuko da goragokoak eskumena
bereganatzeko ahala erabili duela, Dekretu honetan oinarriturik, zentzu horretan berariazko erabaki
berriaren premiarik gabe.
BEDERATZIGARRENA.Ordezkaritza honen terminoetan eta mugetan bete beharko dira
eskuordetutako eskuduntzak, eta titularrak ezingo ditu eskuordetu beste organo edo zinegotzi baten alde.
HAMARGARRENA.- Dekretu hau jakinaraztea zinegotzi afektatuei, onartu dezaten, eta ulertuko da
eskumen hori onartu dutela, baldin eta hurrengo hiru egunetan ezer adierazten ez badute haren aurka.
HAMAIKAGARRENA.- Dekretu honen berri ematea Udalbatzarrari, egingo duen lehenengo bilkuran, eta
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta Udaletxeko Ediktuen Taulan jartzea.
HAMABIGARRENA.- Dekretu hau Alkatetzako Erabakien eta Dekretuen Liburuan transkribatuko da
eta egin eta hurrengo egunetik aurrera izango du balioa”.

7.6. Alkatearen N 19/00979 ebazpena.
“Tokiko Gobernu Batzarraren bileren egunak eta orduak finkatzea.
Udal Araudi Organikoko 78.1 artikuluak eta Udal Entitateen Antolakuntza, Funtzionamendu eta
Erregimen Juridikoari buruzko Erregelamendua onartuz azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuko 112.3
artikuluak ematen dizkidaten eskurantzak erabiliz,
EBAZTEN DUT:
- Udal honetako Tokiko Gobernu Batzarraren bilera arruntak ostegunero, arratsaldeko 15:30etan
egingo dira”.

Arrasaten, 2019ko uztailaren 9an
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Ana Belen Hidalgo Corral

