ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

2020ko MAIATZAREN 19an EGINIKO EZ OHIKO BILKURAREN AKTA

Asteasuko Udaletxeko Pleno Aretoan, 2020ko maiatzaren 19an, arratsaldeko 20.00etan,
Maria Pilar Legarra Cortajarena Alkate anderearen Lehendakaritzapean, behean
aipatzen diren Zinegotziak bildu ziren:
ALKATEA:

Maria Pilar LEGARRA CORTAJARENA (Asteasu Batuz, AB)

ZINEGOTZIAK:

Jose Ramon AYERZA SARASUA (Asteasu Batuz, AB)
Larraitz ALKORTA AIZPURUA (Asteasu Batuz, AB)
Joseba TXAPARTEGI NIEVE (Asteasu Batuz, AB)
Maria Pilar ITURBE URDANGARIN (Asteasu Batuz, AB)
Unai OTEGUI IRAZUSTA (Asteasu Batuz, AB)
Joseba GOMEZ SARASUA (EAJ/PNV)
Luke URIBE-ETXEBARRIA APALATEGUI (EAJ/PNV)

Ezin dela etorri aurretik adierazi du: Luke Aitor USANDIZAGA IZAGIRRE (Asteasu
Batuz, AB)
IDAZKARIA: Jon Gil Beltza.
Alkate andreak, goian adierazitako orduan, irekitzat ematen du Udal Osoko Bilkura:
GAI ZERRENDA:

1. Aurreko Udalbatzarren aktak onartzea:
-

2020.02.26ko Udalbatzarraren akta.
2020.03.07ko Udalbatzarraren akta.

2. Azkeneko ohiko Udalbatzarretik igorritako Alkatetza ebazpenen berri eman:
-

2020.urtekoak (043-094)

3. 2020 Aurrekontu Orokorren 2. Kreditu Aldaketa (gehigarria): hasierako
onespena.

4. Diru-laguntzak: txikizkako merkataritza eta ostalaritza
5. Ordenantza Fiskalak 2020-01 Aldaketa: hasierako onespena.
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6. Asteasuko Udaleko langileen ordainsariak %2 igotzea.
7. 2019ko Aurrekontu Orokorren likidazioa: egonkortasuna eta gastuaren araua
ez betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz; komunikazioa
egitea Udalbatzarrari.

8. 2019 ko Lege Ingerak/Eragozpenak
-

2019/01: Diru-laguntzak, raketistak.
2019/02: udalekuetako monitoreak.
2019/03: Separata 2 Kontratazioa.
2019/04: Separata 2 Desjabetza.
2019/05: Separata Desjabetza afekzioak.
2019/06: Separata Desjabetza lurrak.
2019/07: Separata Kontratazioa.

9. Erregu eta galderak.
…/…

LEHENENGO PUNTUA

Aurreko Udalbatzarren aktak onartzea:
-

2020.02.26ko Udalbatzarraren akta.
2020.03.07ko Udalbatzarraren akta.

Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Alkorta, Txapartegi, Iturbe, Otegui, Gómez, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak, bertaratutako zinegotzien ahobatezko
onespenarekin, aipatu aktak onartu ditu.
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BIGARREN PUNTUA

Azkeneko ohiko Udalbatzarretik igorritako Alkatetza ebazpenen berri eman:
-

2020.urtekoak (043-094)

Udalbatzarra jakinaren gainean geratu da.

HIRUGARREN PUNTUA

2020 Aurrekontu Orokorren 2. Kreditu Aldaketa (gehigarria): hasierako onespena.

Ogasuna, Kontu Bereziak eta Administrazioa Informazio Batzordeak, 2020/05/6an
eginiko bilkuran, irizpen hau eman zuen:
Lehenengoa.- Onartzea Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea,
kreditu gehigarrien modalitatekoa, proposamenean ageri den partidakako
xehetasunarekin, kapitulukako laburpen honen arabera:

KREDITU GEHIGARRIAK

Kapituluak
2
4
6
9

Izena
GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
INBERTSIO ERREALAK
FINANTZA PASIBOAK

Gehikuntzak
32.300,00
48.536,00
1.700,00
17.000,00
99.536,00

KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA

FINANTZAKETA
Kapituluak
4 (SARRERAK)
8 (SARRERAK)

Izena
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
FINANTZA AKTIBOAK
GUZTIRA

Zenbatekoa
6.536,00
93.000,00
99.536,00
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Bigarrena.- Jendaurrean ikusgai jartzea hamabost egunez, erreklamazioen
ondorioetarako. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, erabaki hau behin betikotzat joko da.
Espediente honek aurrekontua onartzeko ezarritako gainerako tramiteak jarraitu beharko
ditu.
Alkate andreak hitza hartu du. Aipatu batzordea egin ondoren, eta estatutak hartutako
azken osasuneko aginduekin bat, zehaztu egin ahal izan dira covid-19 eragindako
osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzearen ondorioz zeintzuk
izan daitezken Ateasun Kokatutako txikikazko merkataritzarako eta ostalaritzako eta
aterpe/nekazaritza-turismoko establezimenduetarako laguntzen zuzeneko emakida
egiteko kopuruak; hala, aipatu batzordean iriztutako 42.000 euro ordez 30.000 euro
eman ahal izango direla zehaztu egin da. Gauzak horrela, alkate andreak aipatu
moldaketa egiteko proposamena sinatu du 2020/05/13an, eta Informazio Batzordean
emandako irizpena enmendatzeko proposamena aurkeztu dio Udalbatzarrari.
Gauzak horrela, hau da aurkeztutako proposamena:
Kreditu gehigarrien bidezko kreditu aldaketaren
onartzeko proposamena.

2/2020 zenbakidun espedientea

Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientearen berri eman da, kreditu
gehigarrien modalitatekoa.
Idazkari-kontuhartzaileak egindako txostena irakurri da. Bertan adierazten da aipatutako
espedientea bat datorrela aplikagarria zaion legeriarekin, zehazki 21/2003 Foru Arauak,
abenduaren 19koak, Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak, 34. artikuluan
ezarritakoarekin.
Ogasuna, Kontu Bereziak eta Administrazio Batzordeak aurretik irizpena eman du.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Alkorta, Txapartegi, Iturbe, Otegui, Gómez, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Gauzak horrela, eta espedientean jasota dauden dokumentuak ikusirik Udalbatzarrak,
ERABAKIA HARTU DU
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Lehenengoa.- Onartzea Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea,
kreditu gehigarrien modalitatekoa, proposamenean ageri den partidakako
xehetasunarekin, kapitulukako laburpen honen arabera:
KREDITU GEHIGARRIAK

Kapituluak
2
4
6
9

Izena
GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
INBERTSIO ERREALAK
FINANTZA PASIBOAK

Gehikuntzak
32.300,00
36.536,00
1.700,00
17.000,00
87.536,00

KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA

FINANTZAKETA
Kapituluak
4 (SARRERAK)
8 (SARRERAK)

Izena
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
FINANTZA AKTIBOAK
GUZTIRA

Zenbatekoa
6.536,00
81.000,00
87.536,00

Bigarrena.- Jendaurrean ikusgai jartzea hamabost egunez, erreklamazioen
ondorioetarako. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, erabaki hau behin betikotzat joko da.
Espediente honek aurrekontua onartzeko ezarritako gainerako tramiteak jarraitu beharko
ditu.
LAUGARREN PUNTUA

Diru-laguntzak: txikizkako merkataritza eta ostalaritza

Larraitz ALKORTA AIZPURUA andreak zuzeneko interesa dauka gai honetan, izan ere,
Otabardi izeneko establezimenduan interesak ditu; bere ondorioz, eta A.F.A.ren 96
artikuluan jasotakoarekin bat, gaiaren eztabaida eta bozketan abstenituko da, eta Pleno
aretoa utzi egin du.
Ogasuna, Kontu Bereziak eta Administrazioa Informazio Batzordeak, 2020/05/6an
eginiko bilkuran, irizpena eman zuen.
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Alkate andreak hitza hartu du. Aipatu batzordea egin ondoren, eta estatutak hartutako
azken osasuneko aginduekin bat, zehaztu egin ahal izan dira covid-19 eragindako
osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzearen ondorioz zeintzuk
izan daitezken Ateasun Kokatutako txikikazko merkataritzarako eta ostalaritzako eta
aterpe/nekazaritza-turismoko establezimenduetarako laguntzen zuzeneko emakida
egiteko jarduera/establezimenduak eta kopuruak; hala, aipatu batzordean iriztutako
42.000 euro ordez 30.000 euro eman ahal izango direla zehaztu egin da. Gauzak
horrela, alkate andreak aipatu moldaketa egiteko proposamena aurkeztu du, eta
Informazio Batzordean emandako irizpena enmendatzeko proposamena aurkeztu dio
Udalbatzarrari.
Gauzak horrela, hau da aurkeztutako proposamena:

ASTEASUN
KOKATUTAKO
TXIKIZKAKO
MERKATARITZARAKO
ETA
OSTALARITZAKO
ETA
ATERPE/NEKAZARITZA-TURISMOKO
ESTABLEZIMENDUETARAKO
LAGUNTZEN ZUZENEKO EMAKIDA.
LAGUNTZA
HORIEN
JARDUERA
EKONOMIKOAK
ERABAT
EDO
PARTZIALKI ETENDA GERATU DIRA,
COVID-19K ERAGINDAKO OSASUNKRISIAREN EGOERA KUDEATZEKO
ALARMA-EGOERA DEKLARATZEAREN
ONDORIOZ.

CONCESIÓN DIRECTA DE AYUDAS
DESTINADAS
AL
COMERCIO
MINORISTA Y ESTABLECIMIENTOS DE
HOSTELERÍA
Y
ATERPE/AGROTURISMO UBICADOS
EN ASTEASU, Y CUYAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
HAN
QUEDADO
SUSPENDIDAS
TOTAL
O
PARCIALMENTE
COMO
CONSECUENCIA
DE
LA
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE
ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege
Dekretuak 19. kobidak eragindako
osasun-krisiaren egoera kudeatzeko
alarma-egoera deklaratzen du, eta
martxoaren 17ko 465/2020 Errege
Dekretuak aldatu zuen. Dekretu horrek
txikizkako lokal eta establezimendu jakin
batzuk jendearentzat irekitzea eteten du,
eta ireki daitezkeen merkataritzaestablezimenduetan egotea mugatzen
du. Neurri horien ondorioz, udalerrian
kokatutako establezimendu jakin batzuk
Asteasuk eragina izan du bere diru-

Las medidas que recoge el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, modificado
por el Real Decreto 465/2020, de 17 de
marzo, que suspende la apertura al
público de determinados locales y
establecimientos minoristas, así como
que limita la permanencia en los
establecimientos
comerciales
cuya
apertura esté permitida, han supuesto
que
determinados
establecimientos
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sarrera profesionaletan, batez ere
udaberrian;
denboraldi
horretan,
Asteasuko
bizilagunek
klimaren
hobekuntza baliatzen dute loturak
estutzeko.

ubicados en el municipio de Asteasu
hayan visto afectados sus ingresos
profesionales,
particularmente
sustanciales en primavera, temporada en
la que las y los vecinas y vecinos de
Asteasu aprovechan la mejoría del clima
para estrechar sus vínculos sociales.

Bestalde, Asteasuko Udala beldur da
udalerriko txikizkako saltokien eta
ostalaritzako establezimenduen kopurua
gutxituko ote den, eta arrisku larrian dago
oraindik
ere
aktibo
daudenak
desagertzea; izan ere, kasu horretan,
Asteasuko herritarrek arrisku handia
izango lukete toki-eremuan horrelako
zerbitzuetarako sarbideetan.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Asteasu
está temiendo una minoración en el
número de comercios minoristas y
establecimientos de hostelería del
municipio, corriendo serio riesgo la
desaparición de los que aún se
mantienen activos, y en cuyo caso las y
los vecinas y vecinos de Asteasu verían
seriamente comprometidos los accesos a
este tipo de servicios en el ámbito local.

Ondorioz, udal honi diru-laguntza lerro
bat ezartzea interesatzen zaio, deskribatu
diren zuzeneko kalte ekonomikoak eta,
zeharka, udalerriko bizilagun guztiei
eragingo litezkeenak arintzeko.

En consecuencia, interesa a este
Ayuntamiento establecer una línea de
subvención, que trate de paliar los
perjuicios económicos directos que se
han descrito, así como los que de forma
indirecta afectarían al común de vecinos
y vecinas del municipio.

Ildo horretan, Udalak aztergai dugun dirulaguntzaren onuradun izan daitezkeen
jarduerak aztertu eta ebaluatu ditu, eta,
horien kopuru txikia ikusita, udalerrian
oraindik funtzionatzen duten jarduera
zehatzak zehaztu ditu.

En este sentido, el Ayuntamiento ha
analizado y evaluado las actividades que
pudieran ser beneficiarios de la
subvención que nos ocupa, y ante el
reducido número de las mismas, ha
determinado las concretas actividades
que aún funcionan en el municipio.

Laguntzen zenbatekoei dagokienez, En relación con los importes de ayudas,
egoera hauek bereizten dira:
se distinguen las siguientes situaciones:
a) Martxoaren 14ko 463/2020 Errege
Dekretuak,
19.
kobidak
eragindako
osasun-krisiaren
egoera
kudeatzeko
alarmaegoera
deklaratzen
duenak,

a) Actividades suspendidas por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria
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etendako jarduerak, martxoaren
17ko 465/2020 Errege Dekretuak
aldatutakoak.

ocasionada por el Covid-19,
modificado por el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo.

b) Establezimenduetan
iraupen
mugatua
duten
jarduerak,
martxoaren 14ko 463/2020 Errege
Dekretuak,
19-Covidak
eragindako
osasun-krisiaren
egoera
kudeatzeko
alarmaegoera
deklaratzen
duenak
(martxoaren
17ko
465/2020
Errege Dekretuak aldatua).

b) Actividades con permanencia
limitada en los establecimientos
por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid19, modificado por el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo.

c) Jendearentzat berriz irekitzeko
aukera ematen duten jarduerak,
maiatzaren 3ko SND/388/2020
Aginduari jarraiki. Agindu horrek
saltoki eta zerbitzu jakin batzuk
jendearentzat
irekitzeko
eta
artxiboak irekitzeko baldintzak
ezartzen ditu, bai eta kirol
profesionala eta federatua egiteko
baldintzak ere.

c) Actividades con posibilidad de
reapertura al público en virtud de
la Orden SND/388/2020, de 3 de
mayo, por la que se establecen las
condiciones para la apertura al
público
de
determinados
comercios y servicios, y la
apertura de archivos, así como
para la práctica del deporte
profesional y federado.

d) Esparru nazionaleko zenbait
murrizketa
malgutzeko
maiatzaren 9ko SND/399/2020
Aginduari jarraiki berriz ere
jendearentzat irekitzeko aukera
ematen
duten
jarduerak,
normaltasun
berrirako
trantsiziorako planaren 1. fasea
aplikatuz alarma-egoera deklaratu
ondoren ezarritakoak.

d) Actividades con posibilidad de
reapertura al público en virtud de
la Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras
la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1
del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.

Agerikoa da egoera desberdinek kalte
ekonomiko desberdinak dakartzatela, eta,
beraz,
laguntza
desberdinen
zenbatekoak ezarriko dira.

Es evidente que las distintas situaciones
conllevas
diferentes
perjuicios
económicos, por lo que se establecerán
importes de ayudas diferenciadas.

Diru-laguntzak
emateko
dagokionez,
Diru-laguntzei

moduari En lo que respecta a la forma en que
buruzko podrán concederse las subvenciones, el
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azaroaren
17ko
38/2003
Lege
Orokorraren 22.2.c) artikuluaren arabera,
zuzenean eman ahal izango dira,
salbuespenez, interes publiko, sozial,
ekonomiko edo humanitarioko arrazoiak
edo deialdi publikoa zailtzen duten behar
bezala justifikatutako beste arrazoi batzuk
egiaztatzen dituzten diru-laguntzak.

art. 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones,
prevé que podrán concederse de forma
directa las subvenciones en que, con
carácter excepcional, se acrediten
razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.

Diru-laguntzaren
onuradun
izan
daitezkeen jarduerak gutxi direla jakinda,
ez da beharrezkoa deialdi publiko bat
egitea, eta horrek garrantzitsutzat jotzen
den laguntza ekonomiko bat jasotzea
atzeratuko luke.

Conociendo de antemano, por su
reducido número, las actividades que
bien pudieran ser beneficiarios de la
subvención, resulta innecesario realizar
una convocatoria pública, lo que dilataría
la recepción de una ayuda económica
que se considera importante.

Ogasuneko, Kontu Berezietako eta Previo dictamen de la Comisión
Administrazioko Informazio Batzordeak Informativa de Hacienda, Cuentas
aurretik irizpena eman du.
Especiales y Administración.
Proposamena
bozketara
jarri
ondorengo emaitza eman delarik:

da, La propuesta se somete a votación con el
siguiente resultado:

Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza,
Txapartegi, Iturbe, Otegui, Gómez, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 1 (Alkorta)

Votos a favor: 7 (Legarra, Ayerza, Alkorta,
Txapartegi, Iturbe, Otegui, Gómez, UribeEtxebarria)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 1 (Alkorta)

Aurreko guztiagatik, Udalbatzarrak,

Por todo cuanto antecede, el Pleno del
Ayuntamiento

ERABAKIA HARTU DU

HA ACORDADO

LEHENENGOA. Onestea ASTEASUN
KOKATUTAKO
TXIKIZKAKO
MERKATARITZARAKO
ETA
OSTALARITZAKO
ETA
ATERPE/NEKAZARITZA-TURISMOKO
ESTABLEZIMENDUETARAKO
LAGUNTZEN ZUZENEKO EMAKIDA.

PRIMERO. Aprobar la CONCESIÓN
DIRECTA DE AYUDAS DESTINADAS
AL
COMERCIO
MINORISTA
Y
ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA
Y ATERPE/AGROTURISMO UBICADOS
EN ASTEASU, Y CUYAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
HAN
QUEDADO
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LAGUNTZA
HORIEN
JARDUERA
EKONOMIKOAK
ERABAT
EDO
PARTZIALKI ETENDA GERATU DIRA,
COVID-19K ERAGINDAKO OSASUNKRISIAREN EGOERA KUDEATZEKO
ALARMA-EGOERA DEKLARATZEAREN
ONDORIOZ, I. eranskineko onuradunei,
eta honako baldintza hauetan:

SUSPENDIDAS
TOTAL
O
PARCIALMENTE
COMO
CONSECUENCIA
DE
LA
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE
ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19, a las
y los beneficiarias y beneficiarios del
Anexo I, y en las condiciones siguientes:

Ekonomia- eta denbora-baldintzak:

Condiciones económicas y temporales:

a) Hileko 600,00 euroko zenbateko
finkoa emango zaie martxoaren
14ko 463/2020 Errege Dekretuak
bertan behera utzitako jarduerei;
izan ere, martxoaren 17ko
465/2020
Errege
Dekretuak
aldatutako 19. kobidak eragindako
osasun-krisiaren
egoera
kudeatzeko
alarma-egoera
deklaratzen du dekretu horrek.

a) Se concederá una cantidad fija de
600,00 euros mensuales a las
actividades suspendidas por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19,
modificado por el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo.

b) Hileko 250,00 euroko zenbateko
finkoa
emango
zaie
establezimenduetan
iraupen
mugatua
duten
jarduerei,
martxoaren 14ko 463/2020 Errege
Dekretuaren bidez (martxoaren
17ko 465/2020 Errege Dekretuak
aldatutako 19. kobidak eragindako
osasun-krisiaren
egoera
kudeatzeko
alarma-egoera
deklaratzen duena).

b) Se concederá una cantidad fija de
250,00 euros mensuales a las
actividades con permanencia
limitada en los establecimientos
por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid19, modificado por el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo.

Aurreko a) eta b) idatzi-zatietako
zenbatekoak 2020ko martxoaren
14tik aurrera sortuko dira, eta
maiatzaren 3ko SND/388/2020
Aginduak, saltoki eta zerbitzu
jakin
batzuk
jendearentzat
irekitzeko eta artxiboak irekitzeko
nahiz kirol profesionala eta

Los importes de los apartados a) y
b) precedentes devengarán desde
la fecha de 14 de marzo de 2020,
y hasta la fecha en que las
actividades
hubieran
podido
reabrir al público en virtud de la
Orden SND/388/2020, de 3 de
mayo, por la que se establecen las
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federatua
egiteko
baldintzak
ezartzen
dituenak,
edo
SND/399/2020
Aginduak,
maiatzaren
9an,
eremu
nazionaleko zenbait murrizketa
malgutzeko, normaltasun berri
baterako trantsiziorako planaren
1. fasea aplikatzearen ondorioz
alarma-egoera deklaratu ondoren
ezarritakoak,
xedatutakoaren
arabera jarduerak jendearentzat
berriro ireki ahal izan diren arte,
edo
murrizketa
horiek
jendearentzat
berriz
ireki
daitezkeen egunera artekoak,
agintari
eskudunek
ezar
liezaioketen
edukiera-muga
gorabehera (aterpea/nekazaritzaturismoa), edo jarduerari dagokion
ohiko denboraldiko itxiera epea
arte; azken kasu horretan,
gehienez
ere
6
hilabetez,
martxoaren 14tik aurrera.

condiciones para la apertura al
público
de
determinados
comercios y servicios, y la
apertura de archivos, así como
para la práctica del deporte
profesional y federado, o con la
Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras
la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1
del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, o hasta la
fecha en que las mismas puedan
reabrir
al
público,
con
independencia del límite de aforo
que las autoridades competentes
le
pudieran
imponer
(aterpe/agroturismo), o hasta la
fecha de cierre de temporada
ordinaria que corresponda a la
actividad; en éste último caso, con
un máximo de 6 meses a contar
desde la fecha de 14 de marzo de
2020.

c) Hileko 250,00 euroko zenbateko
finkoa emango zaie maiatzaren
9ko SND/399/2020 Aginduari
jarraiki berriz ere jendearentzat
irekitzeko aukera duten jarduerei
(SND/399/2020 Agindua, nazioesparruko zenbait murrizketa
malgutzeko dena), normaltasun
berri
baterako
trantsiziorako
planaren 1. fasea aplikatuz
alarma-egoera deklaratu ondoren
ezarritakoak.

c) Se concederá una cantidad fija de
250,00 euros mensuales a las
actividades con posibilidad de
reapertura al público en virtud de
la Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras
la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1
del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad

Aurreko
c)
idatzi-zatiko
zenbatekoak maiatzaren 11n
hasiko
dira
sortzen,
eta

Los importes del apartado c)
precedente devengarán desde la
fecha de 11 de mayo, y hasta la
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establezimenduen
barruan
jendearentzat
berriz
ireki
daitezkeen egunera arte iraungo
dute,
agintari
eskudunek
ezarritako edukiera-muga kontuan
hartu gabe, eta gehienez ere 6
hilabetez, 2020ko martxoaren
14tik aurrera.

Baldintza orokorrak:

Condiciones generales:

a) Jarduera Ekonomikoen gaineko
Zergan alta emanda egotea eta
Asteasuko
udalerrian
jendearentzako lokal irekia izatea.
b) Gizarte
Segurantzarekiko,
Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Ogasunarekiko eta Asteasuko
Udaleko
Ogasunarekiko
betebeharrak egunean izatea.
c) 2021ko urtarrilaren 31ra arte,
gutxienez, alta emateko eta
publikoari irekitako jarduerari
eusteko konpromisoa hartzea.
d) Laguntza hori bateragarria izango
da
beste
edozein
dirulaguntzarekin,
betiere
diruz
lagundutako aldian kontzeptuaren
kostua gainditzen ez bada.
Gaindituz
gero,
emandako
laguntza
kenduko
da
gaindikinaren zenbatekoan. Era
berean, bateragarria izango da
edozein
finantzaketa-tresna
ofizialekin (ICO, Elkargi, etab.).
BIGARRENA.
Diru-laguntza
dagokion 30.000,00 euroko
onartzea.

fecha en que las mismas puedan
reabrir al público en el interior de
los
establecimientos,
con
independencia del límite de aforo
que las autoridades competentes
le pudieran imponer, y con un
máximo de 6 meses a contar
desde la fecha de 14 de marzo de
2020.

a) Estar dado de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas y
disponer de local abierto al
público en el término municipal de
Asteasu.
b) Hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social, con la
Hacienda de Diputación Foral de
Gipuzkoa, y con la Hacienda del
Ayuntamiento de Asteasu.
c) Comprometerse a mantener la
actividad de alta y abierta al
público como mínimo hasta la
fecha de 31 de enero de 2021.
d) Esta ayuda será compatible con
cualquier
otra
subvención,
siempre que no se supere el coste
del concepto en el período
subvencionado. En el caso de que
exceda, se minorará la ayuda
concedida en la cuantía del
exceso.
Así
mismo,
será
compatible
con
cualquier
instrumento de financiación oficial
(ICO, ELKARGI, etc).

honi SEGUNDO. Aprobar el gasto de
gastua 30.000,00€ que corresponde a esta
subvención.
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Gastua
egoztea:

aurrekontu-aplikazio

hauei Imputar el gasto a las siguientes
aplicaciones presupuestarias:

1.0000.471.221.00.02.2020
1.0000.471.221.00.03.2020
1.0000.471.221.00.04.2020
1.0000.471.221.00.05.2020
1.0000.471.221.00.06.2020
1.0000.471.221.00.07.2020
1.0000.471.221.00.08.2020
1.0000.471.221.00.09.2020
1.0000.471.221.00.10.2020
1.0000.471.221.00.11.2020
1.0000.471.221.00.12.2020

1.0000.471.221.00.02.2020
1.0000.471.221.00.03.2020
1.0000.471.221.00.04.2020
1.0000.471.221.00.05.2020
1.0000.471.221.00.06.2020
1.0000.471.221.00.07.2020
1.0000.471.221.00.08.2020
1.0000.471.221.00.09.2020
1.0000.471.221.00.10.2020
1.0000.471.221.00.11.2020
1.0000.471.221.00.12.2020

HIRUGARRENA.
Alkate
andreari
baimena ematea, Alkatetzaren Dekretu
bidez, erabaki honen lehenengo puntuan
onartutako laguntzak zuzenean eman
ditzan.

TERCERO. Autorizar a la Sra. Alcaldesa
para que otorgue, mediante Decreto de
Alcaldía, la concesión directa de las
Ayudas aprobadas en el punto primero
del presente acuerdo.

I. ERANSKINA / ANEXO I
TABERNA-JATETXEAK / TABERNAS-RESTAURANTES
ITURRI-ONDO JATETXEA
PATXINE TABERNA
ARGIA TABERNA
SARASOLA SAGARDOTEGIA
KABELA KAFETEGIA
IZURTZU ERRETEGIA
ILEAPAINDEGIAK / PELUQUERÍAS
ANELI URBIETA
MILAGROS IRAZU
ATERPE-NEKAZAL TURISMOAK / ATERPE-AGROTURISMO
UGARTE
ZUMARGAIN
OTABARDI
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BOSGARREN PUNTUA

Ordenantza Fiskalak 2020-01 Aldaketa: hasierako onespena.
Larraitz ALKORTA AIZPURUA andrea Pleno aretoan sartu da berriro.
2020 urterako Asteasuko Udaleko Modificación
primera
de
las
Ordenantza
Fiskalen
lehenengo Ordenanzas Fiscales para 2020 del
aldaketa
Ayuntamiento de Asteasu
3/2019 Foru Arauak, otsailaren 11koak,
2019. Urterako zerga neurriak onartzen
dituenak, bere 11. Artikuluan, uztailaren
5eko 14/1989 Foru Araua, Trakzio
Mekanikoko
Ibilgailuen
gaineko
Zergarena, aldatu zuen.

La Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero,
de aprobación de determinadas medidas
tributarias para el año 2019, en su artículo
11, modificó la Norma Foral 14/1989, de
5 de julio, del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.

Zehazki, besteren artean, 4.5 artikuluko
c) letra aldatzen da Trakzio Mekanikoko
Ibilgailuen gaineko Zergari buruzko
uztailaren 5eko 14/1989 Foru Arauan, eta
honela geratzen da idatzita:

En concreto, se modifica, entre otras, la
letra c) del artículo 4.5 de la Norma Foral
14/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, que
quedan redactadas en los siguientes
términos:

“c) 100eko 100era arteko hobaria ibilgailu
historikoentzat
eta,
fabrikazioaren
egunetik edo lehen matrikulaziotik
kontatuta, gutxienez hogeita hamar urte
dituztenentzat”.

“c) Una bonificación de hasta el 100 por
100 para los vehículos históricos o
aquellos que tengan una antigüedad
mínima de treinta años, contados a partir
de la fecha de su fabricación o de su
primera matriculación”.

Udaleko
bitarteko
idazkari
hartzaileak txostena eman du.

kontu Previo informe del secretario interventor
interino del Ayuntamiento.

Ogasuneko, Kontu Berezietako eta Previo dictamen de la Comisión
Administrazioko Informazio Batzordeak Informativa de Hacienda, Cuentas
aurretik irizpena eman du.
Especiales y Administración.
Toma la palabra el Sr. Uribe-Etxebarria. Uribe-Etxebarria jaunak hitza hartu du.
En relación a la situación de alarma Covid-19ak sortutako alarma egoera dela
generada por Covid-19, solicita la eta, eskatu du terrazen okupazio
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exención del pago de la tasa de
ocupación pública de terrazas, ya que
algunos establecimientos han sufrido
afecciones y pérdidas económicas
directas.

publikoaren
tasaren
ordainketa
salbuestea,
izan
ere,
zenbait
establezimendu eragin eta galera
ekonomiko zuzenak izan dituzte.

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa. A
pesar de mostrar su conformidad con lo
solicitado, dice que este tema hay que
tratarlo en la comisión informativa de
Hacienda, y dado que el plazo de pago se
abre en octubre, hay tiempo para su
análisis. Por lo tanto, la solicitud
presentada no se podrá votar ahora.

Alkate
andreak
hitza
hartu
du.
Eskatutakoarekin ados dagoela adierazi
arren, esan du gai hori ogasuneko
informazio-batzordean aztertu behar
dela, eta ordaintzeko epea urrian irekitzen
denez gero, denbora dago azterketa hori
egiteko. Hortaz, aipatu eskaera ezingo da
orain bozkatuko.

Proposamena
bozketara
jarri
ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra,
Alkorta, Txapartegi, Iturbe,
Gómez, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0

da, La propuesta se somete a votación con el
siguiente resultado:

Ayerza, Votos a favor: 8 (Legarra, Ayerza, Alkorta,
Otegui, Txapartegi, Iturbe, Otegui, Gómez, UribeEtxebarria)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 0

Aurreko guztiagatik, Udalbatzarrak,

ERABAKIA HARTU DU

Por todo cuanto antecede, el Pleno del
Ayuntamiento
HA ACORDADO

LEHENENGOA.
2020
urterako PRIMERO. Aprobar inicialmente la
Asteasuko Udaleko Ordenantza Fiskalen modificación primera de las Ordenanzas
1. aldaketa hasierako izaeraz onartzea
Fiscales para 2020 del Ayuntamiento de
Asteasu.
Bere ondorioz, Trakzio mekanikoko
ibilgailuen gaineko zergaren kuotak
finkatzeko
elementuak
erregulatzen
dituen ordenantza fiskalari hobari hau
gehituko zaio:

Así, a la Ordenanza fiscal reguladora de
los elementos esenciales para determinar
las cuotas del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica se le añadirá la
siguiente bonificación:

— 100eko 50era arteko hobaria izango — Gozarán de una bonificación de hasta
dute zerga kuotan ibilgailu historikoek el 50 por 100 para los vehículos históricos
eta, fabrikazioaren egunetik edo lehen o aquellos que tengan una antigüedad
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matrikulaziotik
kontatuta,
gutxienez mínima de treinta años, contados a partir
hogeita hamar urte dituztenek.
de la fecha de su fabricación o de su
primera matriculación.
BIGARRENA. Gipuzkoako Hazienda
Foralak arautzen dituen uztailaren
bosteko 11/1989 Foru Arauaren 16.1
artikuluak dioena betetzeko, hartutako
akordioa eta dagokion espedientea
jendaurrean jartzea.

SEGUNDO.
Someter
el
acuerdo
adoptado, y el expediente al efecto
instruido a información pública en
cumplimiento de lo dispuesto en el art.
16.1 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de
julio, reguladora de las haciendas locales
de Gipuzkoa.

Informazio honen arauzko epean inolako
erreklamazio edo oharkizunik gabe
igaroko balitz, hartutako erabakiak eta
aldatutako ordenantzen eranskinak behin
betiko onartutzat hartuko dira, akordio
berririk hartu behar izan gabe.

Una
vez
transcurrido
el
plazo
reglamentario de esta información sin que
se haya producido reclamación u
observación alguna, se tendrán por
definitivos los acuerdos adoptados y el
anexo de las ordenanzas sin necesidad
de nuevos acuerdos.

SEIGARREN PUNTUA

Asteasuko Udaleko langileen ordainsariak %2 igotzea.

2020ko urtarrilaren 22an, 2/2020 Errege Lege-dekretua, urtarrilaren 21ekoa, argitaratu
da Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE), sektore publikoaren esparruko ordainsariei
buruzko premiazko neurriak hartzekoa.
Aipatutako Errege Lege-dekretu horrek sektore publikoko langileen ordainsarien
gehikuntzak arautzen ditu 2020. urteari begira, eta, ildo horretatik, soldata igoera finko
bat, eta, ekonomiaren hazkundearekin lotuta, ehuneko osagarri bat gehitzea
aurreikusten du. Zehazki, sektore publikoaren zerbitzura ari diren langileen gehikuntzak
onartzeko ezinbestekoak diren zenbait alderdi arautzen ditu berariaz, 2020ko urtarrilaren
1etik aurrera eraginkorrak izango direnak; modu zehatzagoan, % 2ko igoera finkoa eta
funts gehigarrietako % 0,3ko igoera xedatzen ditu; azken horiek, hain justu,
produktibitatea edo eraginkortasuna hobetzeko plan eta proiektuetarako banatzen
direnei dagozkie, eta, administrazio bakoitzean, erakunde sindikalekiko negoziazioekin
daude lotuta.
Zehatz-mehatz, hauxe xedatzen du 2/2020 Errege Lege-dekretuak 3.Bi artikuluan:
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Bi. 2020an, sektore publikoaren zerbitzura diharduten langileen ordainsariak
ezin izango dira gehitu 2019ko abenduaren 31n indarrean zirenak baino
ehuneko bi baino gehiago, homogeneotasunaren arabera bi aldietarako,
langileei dagokienez nahiz haien antzinatasunari begira. Xede horretarako,
2019ko ordainsarietan, BPGd-aren bilakaerari lotutako ehuneko 0,25eko
gehikuntza urteko zenbatekotan hartuko da aintzat. Oro har, gizarteekintzako gastuek 2020an ezin izango dute izan gehikuntzarik 2019koekiko.
Horri dagokionez, gizarte-ekintzako gastuak onurak, osagarriak edo
hobekuntzak direla jo da, ez daukatenak zerikusirik egindako lanaren
kontraprestazioekin, azken horien xedea zenbait premia asetzea baita,
sektore publikoaren zerbitzura diharduten langile horien gorabehera
pertsonalen ondorioz.
Horrez gain, Barne Produktu Gordinaren gehikuntza, 2019ko prezio
konstanteetan, ehuneko 2,5era edo gehiagora iritsiko balitz, soldata beste
% 1 igoko litzateke 2020ko uztailaren 1etik aurrera. Adierazitako ehuneko
2,5 horretatik beheragoko gorakaden kasuan, gehikuntza proportzioan
murriztuzko da, aipatutako ehuneko 2,5 horrekiko izan duen murrizketaren
arabera; beraz, hauek izan dira gehikuntzak oro har:
BPGd-a 2,1 bada: % 2,20
BPGd-a 2,2 bada: % 2,40
BPGd-a 2,3 bada: % 2,60
BPGd-a 2,4 bada: % 2,80
Atal honetan xedatutakoaren ondorioetarako, BPGd-a igotzeari dagokionez,
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) urte bakoitzean argitaratutako
BPGd-aren aurrerapenaren estimazioa hartuko da kontuan. INEk BPGdaren aurrerapena argitaratu ondoren, eta enplegu publikoa eta lanbaldintzak hobetzeko 2018ko martxoaren 9ko jarraipen-batzordeari
jakinarazita, igoera aplikatzea onetsiko da, hala badagokio, Ministro
Kontseiluaren erabaki bidez. Erabaki horren berri emango zaie autonomiaerkidegoei, hiri autonomoei eta Udalerri eta Probintzien Espainiako
Federazioari.
Gainera, soldata-masaren ehuneko 0,30eko gehikuntza osagarria baimendu
ahal izango da, besteak beste, produktibitatea edo eraginkortasuna
hobetzeko plan eta proiektuak ezartzeko, funtzio parekagarriak dituzten
lanpostuen artean dauden osagarri espezifikoak berrikusteko, destinoosagarriak homologatzeko, edota pentsio-planetako ekarpenetarako.
2020-01-24ko zirkularrean jakinarazi zuenez, EUDELek gomendio hau egin du:
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•

3.Bi artikuluko lehen paragrafoan adierazten denari dagokionez, legeak
baimendutako maximoa gehitzea langileen ordainsaria, 2020ko urtarrilaren 1etik
aurrerako eraginkortasunarekin; hau da, 2019ko abenduaren 31n indarrean
zirenekiko %2, homogeneotasunaren arabera bi aldietarako, langileei
dagokienez nahiz haien antzinatasunari begira.

•

3.Bi artikuluko bigarren blokean zehazten denari lotuta, eta kontuan hartuta
Barne Produktu Gordinaren gehikuntza batzuen kasuan soldatak beste % 1 arte
igotzeko aukera biltzen duela, gaur egun ez dakigu beteko den premisa hori, eta,
ildo horretatik, Ministroen Kontseiluak zehazten eta onesten duena hartuko da
kontuan. Dena dela, eta 3.Bi artikuluan xedatzen denarekin bat etorrita,
gehikuntza horrek 2020ko uztailaren 1etik aurrera izango du eragina.

•

3.Bi artikuluko azken paragrafoak soldata-masaren % 0,30eko gehikuntza
osagarria egiteko aukera arautzen du, eta, udal-autonomiaren kalterik gabe,
honako gomendio hau egiten diegu Euskadiko udalei: finantzen eta aurrekontuen
esparruan dituzten aukeren neurrian, soldata-masaren % 0,30eko gehikuntza
osagarria onets dezatela. 3.Bi artikulu horretan jasotzen diren lege-formulen
arabera banatuko da zenbateko hori, edo aplikagarri den beste edozein
formularen arabera, udal-autonomiaren eta negoziazio kolektiboaren esparruan,
betiere.

GOMENDIO honen bidez, lege-agindu horren irismen juridikoa argitu nahi izan du
EUDELek, eta argi erakutsi nahi izan du, gainera, lege-agindu hori legediaren barnean
langile publikoentzat modurik onuragarrienean interpretatzeko duen interesa; guztia,
erakundeen eraginkortasunean eta lan-ingurunearen kalitatean aurrera egiteko asmoz,
horrek guztiak bihar-etzi negoziazio kolektiboaren esparruan aurrera egiteko bidea
erraztuko duen ustez, eta UDALHIITZ Akordio Arautzaile berria lortzeko lagungarri
izango delakoan, betiere.
EUDELek argi adierazi nahi izan du berriro zeinen garrantzitsua den “2008‐2010
UDALHITZ Akordioa” bere osotasunean betetzea, bermerik handiena lortutako
akordioak betetzeak adierazten baitu, zalantzarik gabe; gainera, sektorean akordio berri
bat lortzeko legitimazioa ere bada. Zentzu horretan, gaur egungo 2008-2010 UDALHITZ
Akordioa betetzerakoan suma zitezkeen gabeziei konponbidea emateko baliabidea
litzateke erakunde bakoitzean antolatutako “Jarraipen Mahaia”, azken informazioorrietan gogorarazi dizuegunaren ildotik. Gogorarazi nahi dizuegu mahai horien xedea,
berariaz, egungo 2008-2010 UDALHITZ Akordioan bete gabe utzitako alderdiei
konponbidea emateko akordioak egiten laguntzera mugatzen dela, eta ez dutela ireki
behar horietatik kanpoko gaiak negoziatzeko prozesurik; azken horien aplikazio-eremua,
zehazki, EUDELen eta sindikatuen arteko UDALHITZ Negoziazio Mahai Orokorrean
datza.
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Aldi berean, Asteasuko Alkate andreak jasotzen dituen ordain sariak %2,25eko igoera
izatea proposatu da, azaroaren 17ko 13/2014 Arau Foralaren 5. artikuluan eta apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 75 bis artikuluan jasotakoarekin bat.
Aurretik Udaleko bitarteko idazkari kontu hartzaileak txosten-proposamena egin du.
Aurretik Ogasuna, Kontu Bereziak eta Administrazioa Informazio-Batzordeak irizpena
eman du.
Toki Jardunbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.i)
idatz-zatiak ematen dituen ahalmenak erabiliz.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Alkorta, Txapartegi, Iturbe, Otegui, Gómez, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKIA HARTU DU
LEHENA. 2020ko ekitaldian, 2020/01/01etik aurrerako eraginarekin, Asteasuko Udaleko
langileen ordainsariak legez onartzen den gehienekora igotzea, hau da, 2019ko
abenduaren 31n indarrean zeuden ordainsariekiko %2.
BIGARRENA. 2020ko ekitaldian, 2020/01/01etik aurrerako eraginarekin, Asteasuko
Alkate andrearen ordainsariek %2ko igoera izatea, azaroaren 17ko 13/2014 Arau
Foralaren 5. artikuluan eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 75 bis artikuluan
jasotakoarekin bat.
HIRUGARRENA. 2020ko urtarrilaren 21eko 2/2020 Errege Lege-dekretuan jasotako 3.
Bi artikuluko bigarren multzoari dagokionez, Barne Produktu Gordinaren (BPGd) igoera
2019ko prezio iraunkorretan ehuneko 2,5ekoa edo handiagoa izango balitz, 2020ko
uztailaren 1ari dagokion eraginarekin, beste ehuneko 1eko soldata igoera erantsiko
litzaioke. Aipatutako ehuneko 2,5ekoa baino txikiagoko hazkundea izanik, igoera hein
berean apalagoa izango da, esandako ehuneko 2,5 horren gainean ezarritako
murrizketaren arabera. Era horretan, igoera orokorren emaitzak honako hauek izango
dira:
BPGd-a 2,1 bada: %2,20.
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BPGd-a 2,2 bada: %2,40.
BPGd-a 2,3 bada: %2,60.
BPGd-a 2,4 bada: %2,80.
Atal honetan xedatutakoaren ondorioetarako, BPGd-a igotzeari dagokionez,
Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) urte bakoitzean argitaratutako BPGd-aren
aurrerapenaren estimazioa hartuko da kontuan. INEk BPGd-aren aurrerapena argitaratu
ondoren, eta enplegu publikoa eta lan-baldintzak hobetzeko 2018ko martxoaren 9ko
jarraipen-batzordeari jakinarazita, igoera aplikatzea onetsiko da, hala badagokio,
Ministro Kontseiluaren erabaki bidez.

ZAZPIGARREN PUNTUA

2019ko Aurrekontu Orokorren likidazioa: egonkortasuna eta gastuaren araua ez
betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz; komunikazioa egitea
Udalbatzarrari.

Udaleko Bitarteko Idazkari Kontu hartzaileak hitza hartu du. 2020/02/26ko Alkatetza
Dekretuaren bidez udal honen 2019ko aurrekontuaren likidazioa onartu zen; espediente
horretan, likidazioari buruzko Bitarteko Idazkari Kontu hartzaileak egindako txostenaren
berri emango dio Udalbatzarrari. Honela dio:
“TXOSTENA
FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN AZTERKETA ETA EBALUAKETA
AURREKARIAK
2013ko otsailaren 8ko 1/2013 Foru Arauak, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren
eskumena garatzen duenak, 5. artikuluan xedatzen du, aurrekontu egonkortasunaren
helburua ez betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gertatzen bada, plan
ekonomiko-finantzarioaren ordez, entitateko udalbatzarrari komunikazioa helaraziko
zaiola, Kontu-hartzaileak entitatearen finantza iraunkortasuna aztertu eta ebaluatzeko
egiten duen txostenarekin batera.
Gipuzkoako toki entitateek 2019. ekitaldirako aurrekontuak prestatu, onartu eta
gauzatzeko jarraitu beharreko erregelak onartzen dituen Jarraibidearen 3. erregelak
ezartzen du gastuaren araua ez betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz
gertatu bada, planaren ordez, 1/2013 Foru Arauaren 5. artikuluaren hirugarren
apartatuan aurreikusitako komunikazioa egin beharko zaiola Udalbatzarrari.

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

Aipatutako xedapenek aurreikusitakoari erantzuteko egin da honako txosten hau.
ARAUDI APLIKAGARRIA




2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren
eskumena garatzen duena.
Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2018ko azaroaren 20koa, Jarraibidea
onartzen duena finantza tutoretzaren eskumena garatzeko Gipuzkoako toki
entitateen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren
alorretan.

FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN AZTERKETA ETA EBALUAKETA
2019. ekitaldiko aurrekontuan kreditu aldaketak egin ziren diruzaintzako gerakinarekin
finantzatu zirenak. Likidazio espedientearen arabera, obligazio hauek finantzatu ziren
diruzaintzako gerakinarekin:
Diruzaintza gerakinarekin finantzatutako obligazioak

PARTIDA

AZALPENA

UDAL ERAIKUNTZEN
0000.211.920.00.01 MANTENIMENDUA
UDAL AHOLKULARIEN
0000.227.920.00.07 ORDAINKETAK
AIZTONDO KLASIKA
0000.481.340.00.02 BATZORDEA
HERRI KIROLAK
0000.481.340.00.03
INBERTSIOA LURRETAN
0000.600.153.00.01
AZPIEGITURA ETA
0000.601.150.00.01 URBANIZAZIOA
GUZTIRA

B.BET.KRED. OBL.ONART.
DGrekin
DGrekin
FINAN
FINAN.
9.446,46
0,00
3.025,00

968,00

555,54

555,54

300,00

300,00

106.000,00

102.586,42

735.917,13

731.040,66

855.244,13

835.450,62

Diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako obligazio horiek eragin zuten aurrekontuaren
likidazioan ez betetzea aurrekontu egonkortasunaren helburua edota gastuaren araua.
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Diruzaintzako gerakinarekin finantzatutako inbertsioetarako obligazio horiek, gastu
puntualetarako izan direnez (plazaren birmoldatzea eta lurren desjabetzak),
etorkizunean ez du eraginik izango gastu finkoa handitzea. Gastu arrunten kasuen,
ekonomikoki eragin txikia izanik, hurrengo ekitaldietan ikusiko da finkotzen den ala ez
baina horrela izango balitz ere ez luke eragin handirik izango.
Bestalde, entitatearen aurrezki garbia honakoa izan da, aurreko urteko likidazioan eta
aurtengo aurrekontuan:
Aurrezki garbia

Sarrera arruntak
Gastu arruntak
Aurrezki garbia

Aurreko urteko
likidazioan
2.308.882,55
1.792.254,36
516.628,19

Uneko
aurrekontuan
2.264.230,40
1.826.596,36
437.634,04

Gainera, ezusteko eragiketarik izan ezean, goian aipatutako gastu finko berri horretaz
gain, sarrera arruntak eta gainerako gastu arruntak iraunkorrak izango dira, ez baita
espero hurrengo ekitaldietan gorabehera handirik gertatzerik horietan.
Ondorioz, entitatearen aurrezki garbia nahikoa da aurreko urtean diruzaintzako
gerakinarekin finantzatutako obligazioek eragindako gastu finko handiagoari aurre egin
ahal izateko hurrengo ekitaldietan.
ONDORIOAK
Aurreko urteko exekuzioa, uneko aurrekontua eta hurrengo urteetarako aurreikuspenak
ikusirik, ezusteko eragiketarik gertatu ezean, bermatuta dago entitatearen finantza
iraunkortasuna datozen ekitaldietarako.
Asteasun, 2020ko martxoaren 6an
IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA”
Beraz, Udalbatzarra udal honen 2019ko aurrekontuaren likidazioaren jakinaren gainean
geratu da, eta aipatu likidazioari buruzko Bitarteko Idazkari Kontu hartzaileak egindako
txostena helarazi zaio. Segidan, hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasuneko sailari
jakinaraziko zaio.

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

ZORTZIGARREN PUNTUA

2019 ko Lege Ingerak/Eragozpenak
-

2019/01: Diru-laguntzak, raketistak.
2019/02: udalekuetako monitoreak.
2019/03: Separata 2 Kontratazioa.
2019/04: Separata 2 Desjabetza.
2019/05: Separata Desjabetza afekzioak.
2019/06: Separata Desjabetza lurrak.
2019/07: Separata Kontratazioa.

Otsailaren 26ko 50/2020 Alkatetza Dekretuaren bidez, Udal honen 2019ko
aurrekontuaren likidazioa onartu da; horrekin batera, urte horretan Udaleko bitarteko
idazkari kontu hartzaileak eginiko lege-ingerak (erreparoak/oharrak) jakinarazi behar
zaizkio Udalbatzari eta, ondoren, Euskadiko Kontu Auzitegiari.
Hauek dira:
-

2019/01: Diru-laguntzak, raketistak.
2019/02: udalekuetako monitoreak.
2019/03: Separata 2 Kontratazioa.
2019/04: Separata 2 Desjabetza.
2019/05: Separata Desjabetza afekzioak.
2019/06: Separata Desjabetza lurrak.
2019/07: Separata Kontratazioa.

Idazkariak hitza hartu du: ingera horiek likidazioarekin batera udalbatzarrera ekarri dira,
legez egin behar den moduan.
Alkate andreak hitza hartu du: eginiko erreparoen aurrean, berari dagozkion
justifikazioak egin zituen.
Beraz, Udal honen 2019ko aurrekontuaren likidazioa onartu eta gero, urte horretan
Udaleko bitarteko idazkari kontu hartzaileak eginiko lege-ingerak (erreparoak/oharrak)
helarazi zaizkio Udalbatzarrari. Segidan, Euskadiko Kontu Auzitegiari jakinaraziko zaio.
Hauek dira:
-

2019/01: Diru-laguntzak, raketistak.
2019/02: udalekuetako monitoreak.
2019/03: Separata 2 Kontratazioa.
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-

2019/04: Separata 2 Desjabetza.
2019/05: Separata Desjabetza afekzioak.
2019/06: Separata Desjabetza lurrak.
2019/07: Separata Kontratazioa.

BEDERATZIGARREN PUNTUA

Erregu eta galderak.

Lehenengoa:
Uribe-Etxebarria jaunak hitza hartu du. Aurtengo herriko jaiak egingo diren galdetu du.
Alarma egoera dela eta, eta irizpide orokorrak distantzia soziala, garbiketa sakonak eta
maskarillen erabilera direlarik, proposatu du aztertzea posible diren ala ez herriko jaiak
egitea, eta horiek agian festa hasiera adierazpen baten bidez eta balkoietan egin
daitezken animazioaren bidez egin daitezkeela; halaber, Udalak zenbait jarduera
antolatu ditzake animazio hori egiteko, adibidez, txistulariak kalean, eta abar.
Alkate andreak hitza hartu du. Errexena jaiak bertan behera uztea izango litzateke;
kulturako sailak hitzartuta ditu zenbait ekitaldi eta jarduerak, baina oraindik ere ez da
erabakirik hartu ahal izan. Gaia aztertu egin behar da.
Ayerza jaunak hitza hartu du. Argi dago aurtengo egoera zein den, eta ezinezkoa izango
da herri-bazkaria, haurren festak, eta abar antolatzea. Zenbait ekitaldi antolatu daitezke
frontoian, adibidez, eserita, aforoak eta distantziak ezarriz; baina gero jendea zutik jarri
daiteke. Erreflexio moduan, galdetu du ea Udalak ahalmena duen hori antolatzeko eta
ezarritako neurriak errespetatu arazteko.
Bitarteko idazkari kontu-hartzaileak hitza hartu. Indarrean dagoen araudiaren arabera,
Udalari dagokio alarma-egoeraren esparruan ezarri beharreko neurriak behar bezala
betetzen direla zaintzea; une honetan aguazil/udaltzaingo zerbitzurik ez dugunez,
Udalari dagokion eskumena Ertzaintzaren bidez gauzatu beharko litzateke, eta ikusten
diren neurrien arau-hausteak edo ez-betetzeak jakinarazi behar zaizkio.
Alkate andreak hitza hartu du. Azterketa eta erabakia kulturako informazio-batzordean
jarraituko da.

ASTEASUKO UDALA
(GIPUZKOA)

Bigarrena:
Uribe-Etxebarria jaunak hitza hartu du. Aurtengo igerilekua irekiko den galdetu du.
Alkate andreak hitza hartu du. Alarma egoera dirauten bitartean gerilekuan ezarri behar
diren neurriak iritsi dira udalera. Hori dela eta, azterketa egiten ari da Udala. Aforoa
murriztu behar denez, eta belargune eta pistinaren azalera banatu behar denez,
azterketa bide honetatik doa:
-

Asteasuarrei mugatzea igerilekuaren abonatu egitea.
Eguneko ordutegi zatiketak egitea.
Eguneko abonoak eskuragarri ez jartzea.

Dena den, ezer egin aurretik, herritarrei galdeketa egingo zaie, iritziak jaso ahal izateko.
Uribe-Etxebarria jaunak hitza hartu du. Igerilekuak irekitzea proposatu du, beti ere, hori
egiteko ahalmena badaukagu. Baina argi dago arazoak egon daitezkeela, adibidez,
tabernaren erabilerarekin; horretarako, taberna ireki ordez, makinak jarri daitezke.
Gainera, garbiketa sakonak egin behar dira. Dena den, arazoa ikusten du haurren
mugikortasunarekin, izan ere, haurrak dira, eta ezinezkoa izango da horien jolasak edo
mugimenduak ekiditea. Eusko Jaurlaritzari neurriei buruz galdetzea eskatu du.
Txapartegi jaunak hitza hartu du. Haurrak pistinan ez badaude, herriko plazan egongo
dira, eta agian kontrol hori zailago egin daiteke plazan igerilekuan baino; igerilekuan,
behintzat, sorosleak agintaritza izango du mugikortasuna era egokian ematen dela
bermatzeko.
Bitarteko idazkari kontu-hartzaileak hitza hartu. Aurretik esan duen moduan, Udalari
dagokio alarma-egoeraren esparruan ezarri beharreko neurriak behar bezala betetzen
direla zaintzea; aguazil/udaltzaingo zerbitzurik ez dugunez, Udalari dagokion eskumena
Ertzaintzaren bidez gauzatu beharko litzateke, eta ikusten diren neurrien arau-hausteak
edo ez-betetzeak jakinarazi behar zaizkio. Hori guztia igerilekuetan sorosleak daukan
agintaritzari kalterik egin gabe. Halaber, Udala hasi da jadanik higiene neurri zehatz
batzuk ezartzen.
Ayerza jaunak hitza hartu du. Lantzen ari diren ildoen artean, eta ikusirik goizeetan ez
direla aforo arazoak egongo (beti ere aurreko urteetako joerak jarraitzen badu), ordu
franjak ezartzea dago, eta herritar guztiei aukera ematea egunero igerilekuetara joateko.
Alkate andreak hitza hartu du. BPX enpresa lanean ari da igerilekuetako neurriak
zeintzuk diren zehazteko. Horretarako, Eusko Jaularitzako osasun sailarekin
harremanetan ari dira. Hurrengo batzordeetan gaia jorratu egingo da.
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Hirugarrena:
Uribe-Etxebarria jaunak hitza hartu du. Uztailean egingo diren Euskadiko Legebiltzarren
hauteskunden inguruan, aurten alarma egoera dela eta, frontoia toki aproposa da
hauteskunde-lolaka izateko, izan ere:
-

Herriaren gunean dago, eta hori dela eta, kotxezko mugikortasuna murriztuko
litzateke.
Espazioa dauka mahaiak egoki kokatzeko, mahaikideen arteko distantziak
bermatzeko, eta herritaren arteko distantzia ere errespetatu ahal izateko.

Alkate andreak hitza hartu du. Herritarrak ohituta daude eskolara joatea hauteskunde
egunean, eta eraikuntza horretan erabiltzen den gelan distantziak bermatzeko espazioa
dago ere; gainera, behar izanez gero, beste gelak erabili daitezke ere horretarako. Hala,
uste du egokiena izango dela betiko hauteskunde-lokala erabiltzea.
Bitarteko Idazkariak hitza hartu du. Eusko Jaurlaritzak deitutako hauteskundeak direnez
gero, Eusko Jaurlaritzak ezarri beharko ditu covid-en aurkako segurtasun eta higiene
neurriak. Orain arte erabiltzen ari garen neurri orokorrak badira (bi metrotako distantzia,
ibilbideak señalizatu, eta abar), horiek era egokian ezarri daitezke eskoletan.
Eta beste gairik ez dagoenez, Alkate andreak bilera amaitutzat ematen du arratsaldeko
21:28 orduak direnean, nik Idazkariak, bertan jasotakoaren akta hau luzatzen dudalarik.
Asteasun, 2020ko maiatzaren 19an.

Alkate andrea

Bitarteko Idazkari Kontuhartzailea

